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~--------------------------------------------------~ 

de BETEKENIS van 
gemeenteraadsverkiezingen. 

door mr dr C. Ch. A. van Haren. 

\\V 
ij kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen hoe 
het eertUds is geweest. Hoe het was toen er steden 
waren en dorpen; toen steden "souverein" konden 
zijn als de provincies onder de oude Republiek en 

het dorp door "de heer" werd bestuurd alsmede door voor een 
groot deel ongeschreven regelen voor onderlinge hulpverlening, 
voor inpoldering van land, voor de gemene weide en dergelijke 
meer. 

Van oudsher heeft het bestaan en het ligt in de natuurlijke 
orde der dingen dat men samen de hand aan de ploeg slaat 
waar de krachten van de enkeling niet toereikend zijn. In die zin 
zijn er oeroude gemeenten voor behartiging van gemeenschap
pelijke belangen, ouder dan de Staat. 

Wij kunnen ons de tijd niet goed meer voorstellen toen de 
stad weerstond aan de landsheer -- terwijl nu soms aan gemeen
ten wordt verweten te gaan liggen voordat zij vallen -- en spe
ciale privileges wist af te persen in ruil voor geld, noch ook, 
wat toch is gebeurd, dat de Delftenaren gewapenderhand op
trokken tegen de Hagenaren. 

Wat waren dat voor gemeenten in de periode van de Stadt
wirtschaft, van de stadshuishouding, waarin stad en beperkte 
landelijke omgeving een economische eenheid vormden en voor 
een zeer aanzienlijk deel zich zelf genoeg? 

Een gemeente, die met opheffing wordt bedreigd, beroept zich 
gaarne op haar oude brieven. Vergeelde perkamenten worden 
getoond ten bewijze dat zij reeds in de 12e enz. eeuw bestond 
zo al niet Romeinse keizers ten tonele worden gevoerd om in een 
nog grijzer verleden te kunnen teruggrijpen. Steden halen hun 
doopbewijs voor de dag om het zoveelste honderd-jarig bestaan 
ten pleiziere van de ingezetenen en ten profijte van de handel
drijvende middenstand te vieren, ofschoon d,it nieuwtje van 
ouderdom er de allerlaatste tijd af schijnt te gaan. 
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Wat is het wat men uit oude bronnen opdiept? De ene maal 
het bestaan van een (klooster) burcht, van een nederzetting, 
welker oorsprong zich in de nevel der historie heeft opgelost, een 
ander maal een duidelijke en precies gedateerde brief waarin 
stadsrechten "ten eeuwigen dage" worden verleend of vrijdom 
van tolrechten en dergelijke aan al de goede en getrouwe poor
ters ter stede van X. 

* * 
* 

Het beroep op de historie kan een beroep op een anachronisme 
zijn. Men kan ook niet de geschiedenis te hulp roepen om te 
handhaven wat allang niet meer bestaat. 

Wat nog is, voor stad en voor dorp, dat is een zeker aan de 
positieve wet voorafgaand recht tot zelf-doen, ook onder totaal 
veranderde omstandigheden, van al datgene wat door de groep, 
door onderscheidene rechtskringen binnen de overkoepelende 
eenheidsstaat kan worden gedaan. Geen gemeente zal nog het 
recht claimen de rechtspraak en de ten uitvoerlegging van von
nissen in eigen rechtskring te willen verzorgen. 

* 
Wij kunnen het ons moeilijk meer voorstellen hoe het was 

voordat de Staat der Nederlanden bestond. En minstens tot aan 
de Gemeentewet van 1851, die één bestuursorganisatie schiep, 
geldende zowel voor Amsterdam als voor Zonnemaire, moest 
men al tastend de weg zoeken. Vóór alles was men bij het 
creëren van Bataafse Republiek en Koninkrijk der Nederlanden 
benauwd voor bestendiging van elkander tegenstrevende krach
ten en machten waaronder de Oude Republiek meermalen dreig
de te bezwijken. Nog heel lang zijn de provincies, die onder het 
nieuw staatsbestel toch geen kwaad meer konden, klein gehou
den en was de Commissaris des Konings vooral diens dienst
willige dienaar, pottenkijker en toezichthouder van het centraal 
bestuur in elke provincie en niet voor niets werd de benoeming 
van burgemeesters telkens voor zes jaar aan de Kroon voorbe
houden. Tot aan de wijziging der gemeentewet in 1931 gold als 
concessie de-dode-regel, dat de burgemeester uit de ingezetenen 
moest worden benoemd tenzij in het belang der gemeente daar
van moest worden afgeweken. In de 1ge eeuw werden nog wel 
ter plaatse gevestigde "aanzienlijken" tot burgemeester aange
steld, maar de door de wet gewilde regel werd hoge uitzonde
ring, ja verkeerde in haar tegendeel: bij voorkeur werd reeds 
lang een niet-ingezetene benoemd. Van elke invloed van inge
zetenen op de benoeming van de burgemeester is men afkerig. 
Ingezetenen die een bepaalde kandidaat niet wensen, kunnen hun 
doel dan ook het best bereiken door een aktie te zijnen gunste 
te ondernemen. 

* 
De Staatsregeling van 1798 maakte korte metten met zelf-
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standige gemeenten door haar met zoveel woorden te degrade
ren tot ondergeschikte administratieve lichamen. 

Nu kan de wet veel, zij kan zelfs krom maken wat recht is. 
Nauwelijks drie jaar later sloeg de schaal naar de andere kant 
door; de Staatsregeling van 1801 verhief de gemeenten niet 
alleen tot lichamen welke de eigen huishouding zouden mogen 
besturen, maar wilde zelfs van toezicht van hoger hand niet 
weten. 

Intussen, wet of geen wet, het weinig dynamisch maatschap
pelijk leven van de eerste helft der 1ge eeuw sukkelde door met 
talrijke overblijfselen van de goede oude tijd en geleidelijk met 
aller hand tekenen, welke een nieuwe stand van zaken voorbe
reidden voordat - en zo is het goed - de wetgever er aan te 
pas komt. 

Een aardig staaltje van de wijze waarop va:n hogerhand de 
gemeenten werden bekeken, tevens momentopname in een ge
zapige en deftige tijd, levert de inbraak A. D. 1823 op bij de 
gemeente-ontvanger van Soest. De dief had gebruik gemaakt 
van een ladder die een ingezetene des nachts buiten had laten 
staan. De ontvanger wendde zich met een advies tot de Gouver
neur des Konings en deze heeft "goed gevonden en verstaan": 
"de gemeentebes,turen ten platte lande dezer provincie aan te 
schrijven, gelijk geschiedt bij deze, om dadelijk bij publicatie aan 
hunne ingezetenen, kennelijk te maken, dat zij verpligt zullen 
zijn, om ladders en alle daarmede gelijkstaande instrumenten, 
tusschen den onder- en opgang der zon, in hunne gesloten huizen 
of schuren te bergen, op eene boete van drie gulden door de 
overtreders van deze bepaling telken reize te verbeuren". 1) Der
gelijke bevelen komen thans niet meer van Commissarissen der 
Koningin; in ander en groter verband is het ministerieel "ver
zoek" er voor in de plaats getreden! 

* 
De Gemeentewet van 1851 luidt de nieuwe periode meesterlijk 

in. Haar struktuur staat tot de dag van vandaag nog overeind. 
Goed, om kiezer van leden van de gemeenteraad te zijn moest 
men in de directe belastingen voor een bepaald bedrag zijn aan
geslagen maar dan toch niet meer dan voor de helft van de som 
nodig om aan de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal te mogen deelnemen. Een zakenman, die 
met duistere zaakjes het zover had weten te brengen dat hij de 
vereiste som aan directe belastingen moest betalen, een aan
zienlijke nietsnut die van geërfde centjes leefde, werden waar
dig geacht aan de verkiezing van leden der Tweede Kamer, resp. 
van leden der gemeenteraden deel te nemen boven aldegenen die 
het niet zo ver in de wereld hadden weten te brengen. 

1) Zie "De Gemeentewet en de gemeentelijke zelfstandigheid" van 
prof. Oud in Gedenkboek Gemeentewet 1851-1951, blz. 20. 
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Wij kunnen ons niet meer voorstellen hoe vermaarde mannen 
- waaronder Thorbecke - een dergelijk kriterium konden aan
leggen. Maar wat moesten zij doen, toen enerzijds de standen 
waren opgeruimd en anderzijds de gedachte aan een parlemen
taire democratie met algemeen kiesrecht, slechts mogelijk onder 
een hoog ontwikkeld staatsburgerschap èn een dienovereenkom
stig daarmede gepaard gaand partijwezen, niet in ernst aan de 
orde kon worden gesteld. Zij waren kinderen van hun tijd zoals 
wij dat zijn en daarover willen wij het aanstonds hebben. Een 
ieder kan zich een staatsman van formaat wanen, die geschie
denis beoefent en al lezend de fouten corrigeert welke door 
beroemde mannen werden gemaakt! 

Wij hebben het boekje niet meer terug kunnen vinden. Het 
bevatte het verslag van een studiebijeenkomst van prof. Buys 
- de staatsrechtsgeleerde van de vorige eeuw - met een aantal 
Leidse studenten, waarin de vraag werd behandeld van de moge
lijkheid en geoorloofdheid van een inkomstenbelasting. De con
clusie van de op hoog peil staande wetenschappelijke avond 
luidde, dat: "eene incomstenbelasting zeedelijk ongeoorloofd en 
in de practijk niet doorvoerbaar waare". 

En is het Churchill niet geweest, die in zijn jongere jaren 
beweerde dat een inkomstenbelasting die de 6% van het inkomen 
te boven zou gaan, het bankroet der natie zou inluiden? Men 
kan ook geschiedenis beoefenen en bescheidenheid leren. ,. ,. 

,. 
Het wordt tijd om te zeggen waar wij naar toe willen. Wij 

willen - ook al is het nog zo'n hachelijke onderneming - de 
vraag stellen of, aangezien in het verleden zoveel toch maar 
gebrekkig tot vrij gebrekkig is geschied, wij een eindpunt tevens 
een hoogtepunt hebben bereikt. 

Wij hebben het verleden opgeroepen om te doen uitkomen hoe 
ver de staatkundige ontwikkeling is gevorderd. Niet de "aan
zienlijken" maken het pleit uit en indien men geld heeft mag 
men belasting betalen, doch geld geeft geen geloofsbrief. Er is 
algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht; er is veel bloed ge
vloeid om dat te bereiken en de aarde zou er door in een paradijs 
worden herschapen. Wij zijn verlost van regentenbewind en de 
openbare zaak wordt in het openbaar behandeld. Meningsver
schillen worden niet meer met de wapenen in de hand uitge
vochten, maar de strijd speelt zich rondom het stembureau en 
ter vergadering in vrije discussie af. De minderheid wordt niet 
onderdrukt, althans niet gewelddadig. Het volk kiest zijn eigen 
vertegenwoordigers en heeft periodiek gelegenheid om het ver
trouwen in hen op te zeggen. 

Ons staatsbestel zit eigenlijk wondermooi in elkaar en het 
behoeft niet te verbazen, dat men er zó lang over heeft gedaan 
om het zó ver te brengen en ook niet dat nog betrekkelijk weinig 
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landen zich in het bezit van een echte parlementaire democratie 
kunnen verheugen. Verreweg de meeste aardbewoners hebben 
óf slechts een schijn-democratie dan wel doen niet eens een po
ging de schijn op te houden. Zolang zij er niet rijp voor zijn, zijn 
ze er ook niet gelukkig mee. De hyperdemocratische Grondwet 
van Weirnar onmiddellijk na de eerste wereldoorlog ontworpen, 
is een typisch voorbeeld van onmacht van de wetgever, niet 
omdat die grondwet an und für sich niet deugde maar omdat 
zij op los zand was gebouwd. 

"" "" 
Kunnen w~i dus zeggen dat wij er zijn? En dat voor het eerst 

in de geschiedenis! Ieder volk krijgt de regering die het ver
dient. Wij zijn een goed volk en dus worden wij goed bestuurd. 
Of zal men in de toekomst glimlachen om wat wij als hoogst 
ernstig en bijna volmaakt bestempelen, zoals wij glimlachen over 
hoetgeen onze voorvaderen als wijs beleid aanprezen? Wij zijn 
toch niet minder kinderen van de tijd dan zij. 

Dikwijls - en indachtig het feit dat elk menselijk systeem 
grote en kleine feilen aankleven - kunnen wij er over peinzen 
welke notoire fouten zijn aan te wijzen. Met zelfgenoegzaamheid 
is men nog nooit verder gekomen. 

Dikwijls kunnen wij ons afvragen wat anders en wat beter zou 
moeten geschieden dan geschiedt onder dat mooie maar inge
wikkeld spel waaronder wij in ons gezegend land met een zo 
veelzijdig ook naar levensbeschouwing samengestelde bevolking 
leven en werken. 

Laten wij dan daarbij niet aanstonds en niet op de eerste 
plaats denken aan de wetgever. 

De struktuur van de organisatie der Nederlandse gemeenten 
heeft zich goed weten te handhaven. Er hebben vertimmeringen 
plaats gehad maar er zijn geen plannen om het gebouw een 
algehele vernieuwing te doen ondergaan. 

De voorheen autonome gemeenten zijn dusdanig in hoet staats
en maatschappelijk bestel verweven en met name Rijksdiensten 
hebben daarenboven dusdanig in haar huishoudingen gehakt, 
dat er naar een gangbare mening nog maar een bedroevend 
beetje van die huishoudingen is overgebleven. 

Wij geven toe, dat het jaarlijks bij de Rijksbegroting onver
anderd aangeheven loflied op de gemeentelijke autonomie een 
verdacht verschijnsel is. Wij kunnen de gemeenplaatsen niet 
meer lezen zonder een kinderpapjessmaak in de mond te krijgen. 

Toch blijft aan de gemeente een ruim gebied voor eigen, zij het 
nadere regeling, voor medebewind dus weggelegd. En hoet getij 
dat op hoet ogenblik wel allerongunstigst is, kan enigermatè 
keren. Een van de condities blijft natuurlijk dat men echt door
drongen is van de noodzaak van een waarlijk gedecentraliseerd 
bestuur. Het is niet voldoende dat bij de behandeling der Rijks-
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begroting de gemeenten aan het ministeriële hart worden ge
drukt. Een eerste eis is, dat men zich telkens afvraagt wat 
kunnen de gemeenten zelf (blijven) doen. Aan zich opblazende 
Rijksdiensten moet paal en perk worden gesteld. Wantrouwen 
t.a.v. de gemeentebesturen en overschatting van rijksdeparte
mentale mogelijkheden hebben kwaad zaad gestrooid. Vergeten 
wij echter ook niet dat het mede van ons afhangt wat de 
gemeenten er zelf van maken. 

Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat alleen het 
verleden fouten heeft gemaakt en dat de democratie de vol
maaktheid zelve is. 

Wellicht is de staatsrechtelijke constructie het hoogst bereik
bare maar dan is het nog altijd een systeem dat door mensen 
wordt gehanteerd. Van die kant willen wij het in deze aanteke
ningen benaderen. Dat is, geven wij toe, in het zicht van gemeen
teraadsverkiezingen propagandistisch niet slim bedacht. Doch 
men bedenke dat er ook propaganda op langere termijn bestaat 
- en dat is zelfs de beste - waarmede die op korte termijn, 
wanneer de belangstelling in de verkiezingsstrijd oplaait, niet is 
veroordeeld. Elke "propaganda" voor het in acht nemen van de 
juiste regels van het parlementaire democratisch spel komt de 
democratie, komt ook de juiste functionering der politieke partij 
en uiteindelijk haar zelf ten goede. 

* 
Elke partij is op haar eigen ondergang uit. Want wanneer aan 

haar uitnodiging om op haar kandidaten te stemmen alle kiezers 
gevolg zou worden gegeven, zou de partij ophouden partij, d.i. 
pars = deel, te zijn. Met dit sophisme bedoelen wij slechts te 
doen uitkomen dat het doel ener partij niet kan zijn gelegen in 
het kweken van zoveel mogelijk volgelingen, ofschoon dit toch 
een wezenlijk middel is om op al die tonelen waarop de strijd 
nu eenmaal bij stemming moet worden beslecht, het staatkun
dig beleid in de gewenste richting te sturen. 

Primair is dat de staatsburger een keuze maakt en die keuze 
eenmaal gedaan zijnde, zijn burgerplicht ook verder nakomt 
door en in eerste instantie in zijn plaatselijke gemeenschap -
ieder op zijn tijd en ieder op zijn plaats - zich metterdaad 
achter zijn partij en derzelver maatschappelijk-staatkundige 
beginselen te scharen. 

Het wordt allemaal zo mooi gezegd: de democratie begint 
van onder op; het staatsburgerschap begint bij een goed ont
wikkeld plaatselijk burgerschap, maar wat geeft dit allemaal 
indien, zoals zeker iemand, in de K.V.P. geen onbekende, het 
reeds vóór de oorlog heeft uitgedrukt, de gemeente voor de 
burger niet meer betekent dan het kosthuis voor de commensaal. 

Prof. Sj. Groenman maakt in enkele van zijn publicaties onder
scheid - zonder scherpe grenzen uiteraard - tussen kleine 
gemeenten, die nog het stempel van gemeenschap (Gemein-
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schaft) dragen en grote welke zo goed mogelijk als doelcorpo
ratie (Gesellschaft) pogen te functioneren volgens zakelijke 
maatstaven van efficient bestuur. Is de grote gemeente nog 
slechts een bestuursorganisatie, zoals een industrieel of han
delsconcern dat zo doelmatig en economisch mogelijk moet 
worden geleid en bestuurd? Dat hangt mede van de gemeente 
zelf en van ons ingezetenen af. 

Grote gemeenten maken dezelfde fout, die zij de landsregering 
verwijten, omdat zij zich op haar beurt aan centralisatie van 
diensten schuldig maken en zich kansen voor bestuur in samen
werking, voor functionele decentralisatie, laten ontglippen als 
gevolg waarvan verambtelijking van het maatschappelijk leven 
dieper en dieper invreet. 

Indien w~i hier van een fout van grote gemeenten spreken, 
dan moeten wij er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat de weg 
die is begaan, werd betreden ook omdat ingezetenen niet thuis 
gaven, ook omdat de organisaties ontbraken welke even goed 
ten algemene nutte werkzaam (kunnen) zijn als het gemeente
bestuur. 

In zijn artikel "Sociale Charitas en Overheid" in De Gemeente
raad, jaargang 1954, becijfert drs Damoiseaux dat Amsterdam 
in 1953 f 2.844.480,- subsidie verstrekte voor maat
schappelijk werk, waarnaast f 30.622.473,- rechtstreeks door 
de gemeente werd uitgegeven. Acht en een half procent van het 
totaal werd in de vorm van subsidies voor maatschappelijk werk 
verstrekt tegen 91,5% door de gemeentelijke overheid zelf. Dit 
beeld wordt nog met enkele miljoenen ongunstiger omdat de 
kosten van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst 
niet opgenomen zijn in het bedrag van ruim 30 miljoen. De 
gemeentelijke sociale dienst bemoeit zich met zedelijk zwakke 
vrouwen, sociaal zwakke gezinnen, jeugdkampen, sociaal-cultu
rele zorg voor werklozen, terwijl de sociaal-culturele wijkcentra 
feitelijk geleid worden vanuit de Gem. Soc. Dienst en twee 
ambtenaren zijn vrij gemaakt voor ... huwelijksproblemen. 

Wij willen het gaarne aan de gemeentelijke reinigingsdienst 
overlaten zich zo technisch perfect als mogelijk is te organise
ren, maar daar waar de mens in nood moet worden geholpen, 
daar waar maatregelen en voorzieningen zich rechtstreeks op de 
mens zelf richten zoals met sociaal werk, onderwijs, gezondheids
zorg, cultureel werk het geval is, kan het streven naar technisch 
perfectionisme niet het doel zijn. 

Subsidie wordt gezien als duur, als iets dat de begroting extra 
belast; alleen vanaf het moment dat de dienst de taak aan zich 
trekt, is het niet meer duur. Het heet dat subsidie ten bate der 
groep wordt gegeven, terwijl de ratio voor subsidie alleen kan 
zijn gelegen in een element van algemeen welzijn. Het is alles, 
precies als bij de Staat, erfenis uit het verleden toen de organen 
in het maatschappelijk lichaam er eenvoudig niet waren en de 
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Staat noodgedwongen in datgene moest voorzien waarom sociale 
nood schreeuwde. Maar willen wij aan bureaucratie en ambtena
renstaat ontsnappen, dan zal de juiste hierarchie der waarden 
weer moeten worden hersteld. Wij zijn allen echter te zeer groot 
gebracht met de gedachte dat alleen Staat en gemeenten het 
algemeen welzijn verzorgen dan dat de gedachte dat er niet twee 
tegenovergestelde partijen zijn gemeentebestuur en wij, maar 
dat wij naast elkaar - zij het hierarchisch gerangschikt -
tezamen het algemeen welzijn hebben na te streven en niet het 
algemeen welzijn in de trant van een vage gemeenschap ergens 
boven ons, maar dat hetwelk de menselijke persoon dient, echt 
in bestuurders en bestuurden is gegroeid. 

Aldus sprak Z.H. de Paus tot het Congres van de Italiaanse 
afdeling van de Raad der Europese gemeenten: 

"Daar het sterk centraliserend karakter van de moderne 
naties tot gevolg heeft, dat de vrijheid der plaatselijke ge
meenschappen en der individuen in overdreven mate be
perkt wordt, wijst gij op het primaatschap van de persoon
lijke waarden boven de economische en sociale waarden: 
het algemeen welzijn met het oog waarop het burgerlijk 
gezag is gesteld, culmineert in het autonome leven van de 
personen. Alleen een gemeenschap van geestelijke belangen 
kan op duurzame wijze de mensen verenigen. 

Wij bedoelen een opvatting van de burgerlijke samen
leving waarin de personen een normale ontplooiing vinden 
en vrijelijk de gemeenschap dienen. In dit begrip van dienst
baarheid kan een zeer groot aantal edelmoedige geesten het 
eens worden." 1 ) 

* * 

Duidelijk tekent zich af de eis dat de grote stad decentralisere, 
teneinde te voorkomen dat het één groot bureaucratisch lichaam 
wordt én dat wij onze taak verstaan opdat bestuur in samenwer
king functionele decentralisatie mogelijk make. 

Dit alles is niet alleen kwestie van doelmatig bestuur, van 
overbrugging van de afstand tussen bestuurders en bestuurden, 
hier ligt ook de mogelijkheid om de eenheid in verscheidenheid 
der Nederlandse volksgemeenschap die zegenrijke uitwerking te 
geven waarbij de gemeenschap is gebaat en de autonomie van 
de persoon tot haar recht komt. Het is merkwaardig te consta
teren hoe vaak naar het schijnbaar eenvoudige, naar de radicale 
"oplossing" ook wordt gegrepen, hoe zeer naar uniformiteit 
wordt gestreefd, welke aan de democratie toch vreemd moest 
zijn. Wanneer niet in het algemeen gareel wordt meegelopen, 
wanneer de levensbeschouwelijke groep waarachtig wel mee-

l) In Kath. Archief, XIII, 64. 
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doet en mede- en samenwerkt, hoe spoedig wordt dit dan niet 
als eigengereidheid aangemerkt, als isolement bestempeld, als 
groepsbelang en groepsegoïsme, als machtsstreven uitgelegd, 
omdat de groep zich het etiket van algemeenheid en neutraliteit 
niet laat opplakken en er voor past het algemeen welzijn te zien 
als de grootste gemene deler van alles behalve van dat wat toch 
per sé ook in het staatkundig-maatschappelijk leven, of men het 
wil of niet, een dominerende rol speelt, t.w. de beginselen waar
uit men leeft. 

"Het is onrechtvaardig om het aan een geest van "onver
draagzaamheid" en van afzondering die men vaak "ghetto" 
noemt, toe te schrijven, als de katholieken er naar streven, 
hun school, hun opvoeding en vorming van de jeugd te heb
ben gebaseerd op christelijke grondslag, om katholieke 
beroepsorganisaties op te richten, om de georganiseerde 
invloed van de christelijke beginselen ook op het gebied van 
de politiek en de vakbonden tot gelding te brengen, wan
neer de traditie en omstandigheden daartoe noden. 

"Er zijn (zelfs) sommigen die te verstaan geven, dat het 
christelijke wijsheid zou zijn terug te keren naar de zg. 
bescheidenheid van de katakombenstijl." 

Aldus Z. H. de Paus in zijn kerstboodschap 1957. 1) 
Echter "Er zijn geen terreinen voorbehouden en er be

staat geen "verboden toegang" voor de invloedssfeer van 
de christen, geen levensgebied, geen inrichting, geen in
vloedsuitoefening kan aan de medewerkers van God verbo
den worden, waar het er om gaat de Goddelijke orde en de 
harmonie in de wereld te handhaven." 

Er is geen strijd tussen de samenwerking met anderen en het 
zich - ook in politicis - op christelijke grondslag organiseren 
van katholieken. "De christelijke werkzaamheid kan ook nu geen 
afstand doen van haar eigen recht en aard" alleen omdat samen
werking slechts zou kunnen geschieden op het zg. "menselijke" 
vlak: 

"Wanneer dat woordje "menselijk" betekent zoals dat 
schijnt, een terzijde schuiven van de godsdienst en van de 
werkelijke levenswaarden, dan zou iedere uitnodiging tot 
samenwerking neerkomen op een verzoek tot afzwering; en 
daarmee kan de christen niet instemmen. 

En overigens: waar zou dat zg. "menselijke" de kracht 
vandaan halen om een bindende verplichting op te leggen, 
om gewetensvrijheid te scheppen voor allen, tenzij in kracht 
van de Goddelijke orde en harmonie. Juist dit zg. "mense
lijke" zou uitlopen op het stichten van een "ghetto" van een 
nieuw type dat de brede kijk op de dingen mist." 

1) In Kath. Archief, XIII 64. 
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Het is in deze geest, dat wij ook in het plaatselijk bestuur met 
vertegenwoordigers van andere partijen, allen gekozen door de 
burgerij en om de belangen der gemeente te dienen, werkzaam 
moeten zijn. 

Wij hebben gekozen, bewust, wij trekken er met alle menselijke 
feilen en tekortkomingen de consequenties uit en men weet wat 
men aan ons heeft. Het moet ons intussen hier van het hart, 
dat er zijn, waarvan men niet goed weet wat men aan hen heeft; 
die weigeren hun positie duidelijk te bepalen en die alleen door 
de kritiek welke zij druppelsgewijs maar gestaag als druppels 
kunnen druppelen, uitoefenen, blijk geven de eigen organisatie 
te hebben verlaten zonder zich in het openbaar tot een andere 
te bekennen. Zij treden niet voor het forum, tenzij om hun ver
draagzaamheid en breedheid van opvatting te demonstreren; 
zij dragen geen verantwoordelijkheid voor beslissingen, want zij 
nemen aan geen besluitvorming deel; zij knagen aan het eigen 
huis en richten onheil aan omdat zij verwarring stichten; zij 
kunnen nog een andere kant op, maar bedacht op eigen positie 
en prestige en risico's vermijdend, nemen zij officieel voorals
nog een afwachtende houding aan. Het kwaad, dat wij hier sig
naleren is meer verbreid dan men wellicht vermoedt al geschiedt 
het, dat nemen wij graag aan, niet zo bewust en met betere 
subjectieve bedoelingen dan uit enkele scherpe kanttekeningen 
onzerzijds zou kunnen worden afgeleid. 

De democratie wordt gedragen door mensen en daarom loopt 
het allemaal niet zo glad en vlot; het dictatoriaal bewind past 
hersenspoeling toe, houdt geen burgers over en vermoordt daar
om zich zelf. 

Indien de democratie van onder af aan begint en alleen be
stendig is indien de burgers er uitgangspunt en fundament van 
blijven vormen dan kan men eigenlijk niet genoeg betekenis 
toekennen aan de plaatselijke gemeenschap en aan de leerschool 
welke wij er in moeten doorlopen. 

Door kennis moet de belangstelling komen en met belang
stelling getoond sociaal verantwoordelijkheidsbesef. 

Er hapert het een en ander. Ons gehele organisatie- en ver
gaderingswezen zou een verfrissende kuur moeten ondergaan. 
Voor de geachte spreker, die het allemaal zo goed weet en die 
welwillend genegen is vragen te beantwoorden in een vergade
ring welke beslist lang moet duren, want anders heet ze niet 
geslaagd, zou meer in de plaats moeten komen onderlinge, doch 
geleide discussie met een poging deze discussie tot de aan de 
orde gestelde onderwerpen te beperken, een kunststuk op zich 
zelf. Wat plaatselijk aan de orde is, moet plaatselijk concreet en 
begrijpelijk worden behandeld. Te dikwijls wordt aan de verkeer-
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de kant begonnen door de mensen ver van huis te halen in stede 
van met hen de onmiddellijke omgeving te verkennen. 

Nodig is meer openheid en een grotere mate van onbevangen
heid. Wij zijn formalistisch en gevangen in organisatorische vor
men. Wie werkt, maakt fouten! Doch wee degene, die fouten 
maakt! Formele fouten worden het zwaarst aangerekend. Alles 
moet volgens het schema verlopen. Heel erg ook is het om ken
nelijk of blijkbaar onhoudbare dingen te zeggen. Wij lopen in 
glazen stulpen, zoals Sint Jozeph bij ons thuis op de kast, niet 
liep maar stond en daarom ontlopen wij elkaar uit vrees voor 
barstjes-gevende botsingen, welke het prestige zouden schaden, 
Of wij trekken al te flink en niet al te hoffelijk van leer in de 
verwachting dat de ander ons tijdig zal ontwijken. Er is een 
persoonsverheerlijking - heel anders dan de Russische - n.l. 
die welke wij met beleid om ons zelf ontwikkelen. 

Contardo Ferrini is twee jaar lid van de gemeenteraad van 
Milaan geweest - zonder veel succes overigens - en desalniet
temin zalig verklaard .... 

Laat ons eindigen. De moraal is duidelijk. Wij zouden niet 
gaarne een boekje schrijven onder de titel welke een Zwitsers 
auteur aan het zijne gaf: "Gemeindefreiheit als Rettung 
Europas" . 1) De schrijver verdeelt de landen in twee groepen. Tot 
de ene groep behoren de landen waar men de gemeentelijke vrij
heid van ouds gekend heeft, waar het bestuur is opgebouwd van 
onder naar boven, waar het volk wordt samengehouden door 
een geest van vrijwillige samenwerking. Aan de andere kant 
staan de commando-staten, waar het volk van oudsher gewoon 
is te gehoorzamen, waar bestuurd wordt van boven-af, waar als 
gevolg daarvan de gemeente nimmer een eigen, zelfstandige 
plaats in het bestuur heeft ingenomen. Wat hiervan zij, zoveel 
is zeker, dat indien wij er in slagen het plaatselijk bestuur sterk 
te maken sterk vooral door een innig goed-menselijke dienende 
opvatting der taak daarmede tevens de weg voor het Parlement 
wordt geplaveid. 

En wat het Parlement er van maakt of niet van maakt, dat 
kunt U na gedane arbeid in de krant lezen. 

1) Van de hand van Adolf Glasser. Zie daarover mr dr J. in 't Veld: 
"De betekenis der Gemeente voor de toekomst van West-Europa". 
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de vlottende lijn van de c.h.u. 
door L. S. 

lR 
oerigheid in de Nederlandse partijpolitiek manifesteert 

zich bij voorkeur in brochures. Men zou voor dit vader
landse gewas een pittiger naam wensen dan het Franse 
woord, dat letterlijk "innaaisels" betekent. Maar schot

schriften of vlugschriften klinkt te scherp of te luchthartig voor 
hun doorgaans degelijk gehalte en de geprangde ernst van hun 
stijl. Toch hebben zij een dramatisch gehalte; het zijn de kopjes 
in het gestreken veld van onze politieke landouwen. 

De laatste maanden zijn de protestantse groepen productief 
geweest. In de A.R.P. zijn brochures gewisseld over de richting 
van het partijbeleid; in en tussen A.R.P. en C.H.U. kwam het 
vraagstuk van vereniging of hereniging der protestantse par
tijen tot brochure-verwekkende spanning. Begin februari is 
over deze kwestie een interessant geschrift verschenen, dat "Een 
getuigenis" heet en waarin een negental c.h. persoonlijkheden 
hun redenen geven: "waarom wij C.H. zijn en blijven". 1) 

Inmiddels heeft de partijvergadering van de C.H.U. op 1 maart 
j.l. besloten, zich over deze zaak noch in positieve noch in nega
tieve zin uit te spreken. De heer Tilanus gewaagde van "een 
ideaal, dat thans voor verwezenlijking nog niet vatbaar is"; 
tevens spoorde hij zijn gehoor aan, de onderhavige brochure 
- welke er al met al géén ideaal in ziet - te lezen en te over
denken. 

Ongetwijfeld is het geschrift ook voor anderen belangrijk, 
zowel om de politieke betekenis van het feitelijk geding, - waar
bij sommigen óók al aan veel wijdere christen-democratische 

1) Uitg. Van Keulen, Den Haag. De schrijvers zijn: prof. dr Th. L. 
Haitjema, mr R. Pollema, prof. dr G. C. van Niftrik, mr G. Vixse
boxse, ds S. Kooistra, dr ir G. A. Kluitenberg, ir M. A. Geuze, Jkvr. mr 
C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen, H. Kikkert. 
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eenheidsmogelijkheden durven denken, - als wegens het in
zicht, dat het biedt in de merkwaardige grondslag en structuur 
van de chr.-historische partij. Hoewel de brochure slechts een 
goede veertig bladzijden beslaat, geeft zij daarvan, mede door 
de samenklank van negen verschillende stemmen, een levendig 
en boeiend beeld, dat tenslotte toch weer iets raadselachtigs 
behoudt. De lezer wordt dan ook in het slotwoord van de heer 
Kikkert uitgenodigd om in te stemmen met een uitspraak van 
voorzitter Tilanus : "Het is niet gemakkelijk te zeggen, wat pre
cies C.H. is; het is meer een zaak, die de Christelijk-Historischen, 
althans in overgrote meerderheid, intuïtief aanvoelen". Het mag 
echter gezegd worden, dat oe auteurs van de brochure niet in dit 
onuitsprekelijke onderduiken, maar wel degelijk pogen "zich te 
verklaren" . 

Het geschrift richt zich tegen een fusie van C.H.U. en A.R.P., 
op zijn minst op korte termijn. De argumenten zijn deels van 
principiële, deels van opportunistische aard. Wat de laatste soort 
betreft, wordt o.m. betoogd, dat de A.R.P. thans in een crisis 
verkeert, die haar hele richting raakt. "Zou het niet verstandiger 
zijn", schrijft prof. van Niftrik op blz. 28, "eerst maar eens af 
te wachten, welke vleugel der A.R.P. het gelaat dezer partij gaat 
bepalen? Niemand verlooft zich of gaat trouwen met iemand, 
die hij niet terdege kent". (Van deze algemene stelling zijn we, 
terloops gezegd, niet zo zeker als prof. van N.!). Daartegenover 
wordt verklaard, dat de C.H.U. inwendig floreert en in de uit
wendige verhoudingen juist een belangrijke taak en bijzondere 
kansen kan vinden. "Wanneer de strijd tussen de grote politieke 
partijen al te scherp zou lopen", schrijft mr Pollema op blz. 9, 
"ben ik er voorstander van, dat de Koningin geadviseerd zou 
worden, de kabinetsformateur niet te nemen uit één dier grote 
groepen, maar uit een groep, die krachtens traditie en opvatting 
voldoende soepelheid had en heeft om mogelijke geschillen, dik
werf van persoonlijke aard, te overbruggen." 

Enigermate in dezelfde lijn liggen de argumenten, die het 
verschil van organisatie-vorm en -sfeer tussen de beide partijen 
betreffen. De A.R.P. is strak georganiseerd met een traditioneel 
sterk gezag van de leiding; zij wordt ook herhaaldelijk zelfver
zekerd genoemd. Daarentegen is de C.H.U. een uiterst los ver
band; zij heet hier "een wonderlijke partij" en zelfs "een onge
disciplineerd zaakje". Prof. van Niftrik ziet in dit "personalis
me" juist "een weerspiegeling van de evangelische vrijheid van 
de christenmens". Wegens deze verschillen zou een anti-revo
lutionair, zo meent ir Geuze, "gewend als hij is aan partijverband 
en leiding, zich in de C.H.U. niet thuis voelen". Anderzijds wordt 
de vrees uitgesproken, dat bij een fusie tussen het strakke en het 
losse verband de ijlere natuur van het laatste door de "broeders 
in het quadraat" spoedig zou worden overmand. Het gaat dan 
om een bestaanswijze, een sfeer, waarin echter het beginsel zich 
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laat bespeuren; zo spreekt ds Kooistra op blz. 32 over een fusie
bijeenkomst, waar het "meer rook naar Kuyper dan naar Hoede~ 
maker". 

Maar daarmee zijn we aan het principiële verschil, zoals dat 
in vrijwel alle bijdragen naar voren komt. Meer dan twintigmaal, 
als we goed geteld hebben, komt men de naam van Hoedemaker 
tegen, die aldus op verrassende wijze weer in de actualiteit 
getrokken wordt. 1) De scherpe theologisch-politieke tegenstel
ling tussen Kuyper en Hoedemaker vormt, nog méér dan die 
tussen Kuyper en De Savornin Lohman, het centrale thema van 
dit geschrift. De strekking daarvan kunnen we het best, zij het 
vluchtig, met enige citaten aangeven. 

"Zowel Lohman als Hoedernaker" , aldus mr Pollerna, "ver
wierpen de idee van het Christelijk volksdeel, de menselijke mo
gelijkheid om een scheidslijn te trekken tussen het volk Gods en 
de anderen ... Hoedemaker keerde zich tegen de verbijzondering, 
tegen het zich isoleren van anderen in een eigen afgesloten kring, 
en pleitte ervoor in het volksleven alles aan te grijpen, wat daar
voor ook maar enigszins gelegenheid biedt". En verder: "Ik 
versta onder een christelijke partij niet de organisatie van een 
of ander christelijk volksdeel, - want dan zou ik de anderen 
daarbuiten plaatsen, wat ik nimmer doen mag en hoogmoed is, 
- maar een partij, waarvan de leden er van uitgaan, dat zij hun 
staatkundige en sociale inzichten niet kunnen losmaken van 
hun christelijke levensovertuiging, en waar men op de grond
slag van die erkenning komt tot gemeenschappelijk politiek in
zicht. Aan mijn opvatting over christelijke partijen is dus iedere 
antithese-gedachte vreemd." 

Ds S. Kooistra schrijft: "Het beslissend verschil tussen de 
A.R.P. en de C.H.U. is de kwestie der antithese. Wij verwerpen 
uit de grond van ons hartae scheiding tussen een christelijk en 
een niet-christelijk volksdeel. Aan de andere kant van de scheids
lijn, die wij mensen trekken, zullen zich steeds weer christenen 
bevinden, die op hun wijze ook oprecht God willen dienen in het 
politieke leven. Elk beroep op een ,christelijke blokvorming' 
moet afstotend werken op andersdenkenden, die dan de ,wereld' 
worden genoemd. Bovendien laat een dergelijk antithetisch op
treden de Staat zelf neutraal, waarom Hoedemaker zich ook 
gedwongen heeft gevoeld tegenover Kuyper positie te kiezen." 

Dit laatste raakt een kernpunt van het geschil tussen Kuyper 
en Hoedernaker. Hoedemaker's stelling was: "Heel de Kerk en 
heel het volk"; Kuyper's organisatie van een christelijk volks
deel op de grondslag van "Gelijk recht voor allen" betekende 
voor hem reeds het abandonneren van de Christelijke Staat, 

1) Ds J. Ph. Hoedernaker, 1839-1910; in 1880 bij de eerste hoogleraren 
der Vrije Un.; nam in 1887 ontslag; 1888-1890 pred. te Nijland, 1890-
1909 te Amsterdam. 
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omdat de staat nog slechts het neutrale kader van christelijke 
en andere volksdelen bleef. Aldus stelde men zich naar zijn oor
deel, om de revolutie te bestrijden, zèlf reeds op de grondslag 
der revolutie. "God weet", schreef hij in 1896, "op welk verlies 
de politieke berekening, die den Staat en de staatsinstellingen 
prijs geeft in de hoop een winst voor een deel van het volk te 
behalen, ons nog zal komen te staan." 

Ds Kooistra vervolgt overigens zijn betoog: "Het was dan ook 
het waarheidselement in de Doorbraak, dat zij op het geestelijk 
gevaar van deze scherpe antithese wees. Dit is niet de rechte 
wijze van het betuigen van onze christelijke verantwoordelijk
heid op het politieke terrein. De C.H.U. is dan ook door mr Pol
lema terecht de éérste Doorbraak genoemd, omdat het ontstaan 
van de C.H.U. verklaard moet worden uit afwijzing van het 
antithetisch denken der A.R.P." 

Een tweede en wellicht secundair geschilpunt betreft het stel
sel van staatkundige beginselen, dat Kuyper voor de door hem 
geleide partij opbouwde. Prof. van Niftrik schrijft: "Waar het 
ons op aankomt, is in te zien, dat een goede Calvinist in het 
voetspoor van Kuyper niet anders kán dan hardnekkig vast te 
houden aan zijn beginselen, want.... zij weerspiegelen Gods 
,stelsel'. Hij kán zijn beginselen maar niet voor menselijke in
zichten en meningen houden, want zij trachten op menselijke 
wijze in overeenstemming te zijn met Góds stelsel. Ik meen, dat 
hierdoor de beginselvástheid, waarop men in gereformeerde 
kring nogal eens wijst, voldoende verklaard is. Ik hoop, dat 
hierdoor óók duidelijk is, dat in het geestelijk klimaat· van de 
C.H.U. niet op dergelijke wijze over ,beginselen' kan worden 
gesproken. Het is ons onmogelijk de Schrift te zien als open
baring van het stelsel van God, waaruit men vaste beginselen 
deduceren kan". En verder: "Iedereen weet, dat de C.H.U. veel 
minder ,beginselvast' is dan de A.R.P. Dat komt, omdat de 
C.H.U., door een andere theologie gevoed, altijd wantrouwend 
heeft gestaan tegenover de mogelijkheid, eeuwige beginselen af 
te leiden uit het woord van God. De C.H.U. weet wel van het 
beginsel: de gehoorzaamheid aan Jezus Christus, maar minder 
of niets van beginselen in het meervoud." 

Hiermee hopen we de voornaamste strekking van deze bro
chure voldoende te hebben toegelicht. Het is een veelszins 
sympathiek pleidooi voor de C.H.U., dat ook het problematische 
van deze vage en toch merkwaardig bestendige formatie naar 
voren brengt en aanvaardt, zonder er trouwens een oplossing 
voor te bieden. Want er blijven vele vraagtekens over, waarvan 
we er wel enkele - zover mogelijk buiten de theologie gelegen 
- mogen noteren. 

In de eerste plaats wordt Hoedemaker ons vrijwel alleen voor
gehouden als een niet-Kuyper. Zoals ook prof. Haitjema in zijn 
korte inleiding van de brochure opmerkt, krijgt de uiteenzetting 
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van Hoedemakers eigen stelsel, zijn "reformatorisch institutiona
lisme", weirtig of geen plaats. Zo worden Hoedemaker en Loh
man ook steeds in één adem genoemd, zonder dat van hun ver
schillen blijkt. 

Aldus blijft een beroep op Hoedemaker, - dat we in de jaren 
kort vóór de oorlog ook wel eens met een minder aangename 
strekking gehoord hebben, - overwegend negatief. Een stellige 
uiteenzetting van zijn opvattingen zou echter, dunkt ons, de 
huidige schrijvers voor moeilijker vragen stellen. Hoe is zijn 
opvatting van een heel volk en een hele Kerk, die als het ware 
met elkaar worden saamgeklonken door de inrichting van de 
staat, thans te verstaan? Was het "volk" in zijn begrip niet reeds 
een wettelijk staatsvolk, waarvan de begrenzing èn het karakter 
door een grondwet konden worden bepaald, en omgekeerd de 
staat een onbuigzame en ondeelbare volksvorm ? Kan men ener
zijds, zoals mr Pollema op. blz. 9 doet, van "ons rompkonink
rijkje" in de internationale verhoudingen spreken, en anderzijds 
daarop Hoedemaker's historisch absolutisme toepassen? En wat 
zou de plaats van het "personalisme" zijn, nu niet tegenover 
de partijen, maar tegenover Hoedemaker's staat? Ongetwijfeld 
blijft hier nog veel te verklaren. 

Een tweede vraag betreft de Kuyperse stelselmatigheid. Ook 
in de A.R.P. is er een kritische houding t.o.v. het gewicht der 
politieke beginselen; dat is juist een element van de "crisis", 
waarvan de brochure gewaagt. Maar ook binnen het bestek van 
deze brochure blijkt hieromtrent verschil van waardering te be
staan, met name wat het aandeel van Groen van Prinsterer be
treft. Ds Kooistra noemt hem de "gemeenschappelijke groot
vader" en mr Pollema verzekert, dat Groen "geen stelselbouwer" 
was; maar prof. van Niftrik acht het juist onmiskenbaar, dat 
Groen bedoelde "de werkelijkheid in kerk, staat en maatschappij 
te stempelen door waarheden, die in zichzelf waar waren, af
gezien van de mensen, die deze waarheden al dan niet beleden". 

Het zou voor een leek - in meer dan één opzicht - gewaagd 
zijn in deze kritiek tussen broeders te treden. Maar reeds het 
brede spoor van Burke, dat men in de door Goslinga uitgegeven 
briefwisseling tussen Groen en Kuyper vindt, geeft aanleiding 
tot de vraag, of zulk een verschil van waardering ook niet t.a.v. 
Kuyper zelf mogelijk is. In een brief van 1869 citeerde de 
jonge Kuyper met blijkbare instemming (en kleine wijzigingen) 
een uitspraak van Buckle over de grote anti-revolutionair: "Hij 
moest erkennen, dat alle politieke beginselen door haastige 
inductie worden opgetrokken uit beperkte feiten, en dat het 
daarom het werk van een wijs man is, zo hij, wanneer hij nieuwe 
feiten verzamelt, de inductie herziet, en in plaats van de prak
tijk aan de beginselen op te offeren, de beginselen modificeert om 
de praktijk te kunnen wijzigen. Vandaar kwam het, dat hij in 
haar ganse strekking die grote leer erkende, die ook in onze 
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dagen te vaak vergeten wordt, nl. dat het oogmerk van de wet
gever niet de waarheid moet zijn, maar de bevorderlijkheid". 

Afgezien van zulke vragen, en ook van het fusie-vraagstuk 
zelf, presenteert deze brochure ons weer de "wonderlijke" figuur 
van een partij die geen partij wil zijn. "Christelijke partijvor
ming", bevestigd mr Pollema aan de hand van art. 8 van het 
statuut, "is ons opgedrongen door een abnormale toestand"; 
"wij moesten wel, omdat de rationalistische theoriën het staat
kundig leven zijn gaan beheersen". Steekt daarin toch een com
promis, dan wordt het weer getemperd door de verzekering van 
art. 7, in de brochure veelvuldig herhaald, dat het de C.H.U. 
minder gaat om het succes van de partij dan om de macht van 
het beginsel, minder om de meerderheid dan om het gezag. Het 
minimum aan binding en organisatie is daarmee in overeen
stemming. Het lijkt een anachronisme, een partijvorm uit de 
1ge eeuw. Wat houdt haar betrekkelijk zo wèl bevolkt? Naast 
de eigen attractie zijn het waarschijnlijk ook de hoge drempels 
van de andere groepen. "Geestelijk staande tussen P.v.d.A. en 
ook de V.V.D. enerzijds en de A.R. anderzijds", schrijft ds 
Kooistra, "biedt de C.H.U. een politiek tehuis voor velen, die 
zich in de drie genoemde partijen beslist niet thuis voelen". En 
mr Pollema gelooft, dat "zowel onder de aanhangers der V.V.D. 
als onder die van de P.v.d.A. zich velen bevinden, aan wie de 
Christelijk-Historische levensvisie volstrekt niet vreemd is, in
tegendeel, maar die door allerhande omstandigheden tot een 
andere partijkeuze zijn gekomen dan die der C.H.U."; zelfs onder 
de K.V.P.-ers vermoedt hij sympathisanten. 

Zijn hoop gaat er naar uit, dat de C.H.U. "zich ontwikkele tot 
een Christelijke centrumpartij, tot een christelijke volkspartij, 
met een sterk bindend element tussen de verschillende stro
mingen in ons land". 

Maar dit zou eigenlijk juist een formule voor een grote partij 
zijn, vooral in een tijd, waarin - zoals dr Kluitenberg in zijn 
beschouwing over "beginselen en partijen" schrijft - "onder 
de kiezers een toenemende neiging bestaat om aan grotere 
politieke formaties vertrouwen te schenken". Als program van 
een kleinere groep leidt zij feitelijk tot een positie "op de wip", 
waarin de grootheid van het genoemde ideaal zich althans voor 
anderen maar gebrekkig afspiegelt. 
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FUNDERING VAN 
CULTUURPOLITIEK 

I 

door Bernard Verhoeven 

lK
ort vóór de j.l. Wereldoorlog schreef mr W. A. M. van 
der Kallen, een der huidige hoofdredacteuren van "De 
Tijd", in brochurevorm een studie, getiteld "Rechtsstaat 
of Cultuurstaat?" De teneur van deze opmerkelijke be

schouwing leek sterk beïnvloed door het actuele probleem der 
opdringende totalitaire regeringsstelsels. In feite had de titel 
kunnen luiden: "Rechtsstaat of Machtsstaat?", maar de tegen
stelling werd door de schrijver dieper gefundeerd en fijner ge
nuanceerd doordat hij de macht plaatste in de cultuur. Het be
toog kwam hierop neer, dat de wezens- en plaatsbepaling der 
staatsgemeenschap zou dienen te geschieden naar objectieve 
rechtsbeginselen en niet naar de onberekenbare, onheldere aan
driften van toevallig actueel overheersende cultuurkrachten. 
Een dergelijke karakteristiek van tegendelen laat zich natuurlijk 
niet geheel losmaken van het tijdvak waarin ze werd gegeven; 
een tijdperk van het aan de macht komend fascisme en nationaal
socialisme. In die atmosfeer krijgt de term "cultuur" een zeker 
politiek bij-accent, en het betoog in zijn terminologie iets van 
een maskerade. Maar ook dán blijft er voor de cultuur genoeg 
aan waardeschatting over, om ze als volwaardige "agens" in de 
politiek althans niet te ónderschatten. Hetgeen nog al te vaak 
gebeurt. 

Het ontstaan van een volksgemeenschap ligt wel in de nevelen 
van het mysterie. Wat is een dergelijke gemeenschap primair: 
cultuur-, belangen- of rechtsgemeenschap? De rechtsgemeen
schap laat zich stellig vermoeden als een vorm van vervolma
king, van innerlijke rijpwording en consolidatie - eerder een 
eind- dan een beginpunt. Cultuur- en belangengemeenschap zijn 
ongetwijfeld oorspronkelijker staq.ia in de volkswording. De wel 
zeer primitieve aandrift tot collectieve behartiging van materiële 
belangen, met inbegrip van de uitwendige beveiliging, is volko
men narekenbaar. Maar eigenlijk ondoorgrondelijk, en daarom 
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vermoedelijker nóg oorspronkelijker, is heel dat complex fak
toren van bloed- en geestverwantschap, stambewustzijn, eenheid 
van taal, religie, zeden en gewoonten. En dit zijn alle specifieke 
cultuurfaktoren. Hoe belangrijk, hoe als elementair-beseft blij
ken expliciet deze faktoren wanneer een volk in slavernij leeft. 
Natuurlijk spelen in de worsteliing om de ontvoogding econo
mische faktoren mee, maar in het bewustzijn van de strijd be
kleden de immateriële elementen van de volksgemeenschap, 
de taal, het gezamenlijk cultuurbesef, de hoofdrol. 

Slechts in nood komen de meest wezenlijke volkswaarden, die 
van culturele aard, expliciet tot bewustwording, zoals dit zich 
aan onszelf in de dagen der bezetting manifesteerde. In normale 
tijden blijven deze waarden in het onderbewustzijn van het norm
besef hangen, ze zijn slechts impliciet aanwezig. En dat is niet 
wonderlijk - de gezondheid waardeert men pas als men ziek is, 
de vrijheid als men slaaf is, d.w.z. het normale als men in abnor
male omstandigheden komt te verkeren. Eerst als, in een mo
gelijke ontwikkeling van de techniek, de vrije tijd een leegte van 
verveling, een kwelling zou worden, zou men zinvolle besteding 
van die vrije tijd als een positief cultuurgoed gaan waarderen. 
Zoalang men zich óf cultureel bevredigd acht, óf cultureel niet
geïnteresseerd is, maakt men van de cultuur geen probleem, 
evenmin van de lucht die men inademt, zolang deze althans 
voorradig is. 

Vandaar dat, heel begrijpelijk, een van de hoofdzaken van het 
bestaan, de cultuur, vaak als een bijkomstigheid wordt be
schouwd. En, laten we eerlijk zijn, politiek niet zo sterk in de 
markt ligt. 

* * 
* 

De opzet van deze beschouwing is, iets over cultuurpolitiek 
te zeggen. En hier staat men al dadelijk voor de grote moeilijk
heid tot een wezens bepaling van cultuurpolitiek te komen, tot 
een grensafbakening van het terrein van onderzoek. 

Primair is de vraag: wat verstaat men onder cultuur? Een 
vermaard verzamelaar van definities verklaarde over een col
lekt ie van circa 140 begripsbepalingen over cultuur te beschik
ken. Er is geen cultuurbeschouwer, die zich zelf respekteert 
zonder zijnerzijds een bijdrage tot dit cultuurfonds te leveren. 
Liever dan ons in deze doolhof van definities te begeven - hoe 
schoon het ook zou zijn van een helder-omschreven beginsel te 
kunnen uitgaan - zouden we willen kiezen voor een plaatsbe
paling in de praktijk der cultuurpolitiek, de nu eenmaal in prak
ticis gegeven grensafbakening. Zoals men onder cultuur honderd 
variabele grootheden kan verstaan, zo kan men het ook onder 
cultuurpolitiek. De deductieve methode van onderscheiding, i.c. 
de afleiding van een doelmatige cultuurpolitiek uit vaststaande 
beginselen, zou overzichtelijk zijn, als ze hier niet weinig han-
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teerbaar was. Liever volg ik de inductieve methode, die in een 
typische beleidssector als de cultuurpolitiek trouwens correspon
deert met de gang van zaken. Het is reeds zelden zó, maar over
heersend niét op het terrein der cultuur, dat beginselen vooraf
gaan aan handelingen. Beleidsdaden zijn geen belichaamde, li
chaam-geworden beginselen: de daadmens, de politicus, handelt 
niet in abstracto. Natuurlijk ligt aan de daad ergens een beginsel 
tot grondslag, maar pas geleidelijk, uit een keten van voor de 
hand liggende daden, wordt het leidende beginsel openbaar. Die 
weg van geleidelijke beginsel-verheldering in de te volgen ont
wikkelingsgang wilde ik hier het liefst volgen, niet uit beginsel
loosheid of uit gemakzucht, maar uit overmacht. We aanvaarden 
de nu eenmaal praktisch geldende begrenzing van de cultuur
politiek, niet zonder het hoopvol perspectief, dat aan het einde 
van de weg de horizon wijder zal blijken te zijn dan bij het begin 
van de tocht. 

* ,,* 

* 
Praktisch dan, wordt onder cultuurpolitiek verstaan: een be

moeienis van de Overheid met een terrein van bedrijvigheid, dat 
valt buiten de meer zakelijke Staatszaken en van nature bij uit
stek voorbehouden schijnt aan het particulier initiatief - de 
bemoeienis met Kunst bijvoorbeeld. Ik neem dit voorbeeld voor
lopig als een begrenzing. Wanneer we zouden stellen: "de be
moeienis met Cultuur bijvoorbeeld" zou het vertrekpunt reeds 
het eindpunt veronderstellen, en het ontbreken van een grens
afbakenende definitie pijnlijk blijken. 

Voorlopig dus, om beters wille, de beperking tot de Kunst en 
de Kunstpolitiek. Het cultuurbesef der Overheid in wijdere zin 
zal trouwens wel blijken te zijn een groeiproces der bewust
wording, een grensverwijding. Laat onze problematiek haar 
aanknopingspunt vinden in de tijd van Thorbecke, toen een be
langrijke heroriëntatie plaats vond in de cultuurpolitiek der 
Rijksoverheid, cultuurpolitiek nog in de enge zin van kunst
politiek. Vooraf, tot goed begrip, een enkele blik achterwaarts. 

Kunstpolitiek is niet van vandaag of gisteren. Machten en 
machthebbers h-ebben haar in de loop der eeuwen toegepast. 
In de middeleeuwen was de Kerk b.v. de grote bevorderaarster 
van de kunsten. Van haar gingen de grote stijlbeheersende initia
tieven en opdrachten aan kunstenaars uit, vooral tot de bouwen 
de opluistering van kathedralen, kerken, kapellen, godshuizen; 
en de wereldlijke machten, gilden enz. volgden dit voetspoor. De 
groten van de Renaissance, Pausen en bisschoppen zo goed als 
profane machthebbers, zetten deze lijn der werkdadige kunst
politiek voort. In de daarop volgende eeuwen bleven de soeverei
nen en voornamen op dit stuk uitermate aktief. En - om dichter 
bij huis en ter zake te komen- in Thorbecke's tijd beleefde men 

20 

d 
v 
e: 
u 
SI 

V 
k 
C 
v 
zj 

V\ 

n 
a 
d 
h 

rl 
v 
d 
li 
t 
d 

k 
S 
r 
o 
v 
n 
k 
o 
s 
VI 

h 

v 
r 
d 
VI 

1: 
g 
a 
p 
( 
o 
d 
d 
v 



de naschemering van het tijdvak der "verlichte despoten", der 
vorstelijke kunst-protectors in de toenmalige figuren van ons 
eigen vorstenhuis. Om een enkel kenschetsend historisch détail 
uit die dagen te memoreren: toen Thorbecke's regering de Rijks
subsidiëring van het "Koninklijk-Nederlandsche Instituut voor 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten" drastisch in
kortte en eigenlijk de adem afkneep, sprong de toenmalige 
Oranjevorst met een koninklijke bijdrage in om het Instituut on
verkort op de been te houden. En toen in 1862 in de 2e Kamer 
zich een full-dress-kunstdebat ontketende rond de vermaarde 
woorden van Thorbecke: "Kunst is geene regeeringszaak", en 
meer concreet naar aanleiding van een begrotingspost tot "den 
aankoop van eene schilderij", werd in de gedachtenwisseling 
door een Kamerlid gezegd, dat aankoop van kunstwerken door 
het Rijk niet zo nodig was, omdat de Koning dit wel zou doen. 

Het belangwekkende van de problematiek was, dat twee we
relden nog naast en door elkander leefden, die van gisteren en die 
van morgen, de verzinkende wereld van het Kunstprotectoraat 
der "verlichte despoten" en de opkomende van de burgerlijke, 
liberale, neutrale, niet- geïnteresseerde Staat. In deze ontmoe
ting, of liever botsing, van werelden stond, inderdaad manshoog, 
de grote Thorbecke, de schepper van de liberale Staat. 

Dat Thorbecke persoonlijk een groot cultuurminnaar en zelf 
kunstbeoefenaar was staat buiten geding en discussie - als 
Staatsman verklaarde hij zich niet-geïnteresseerd om des (libe
ralen) beginsels wille, als voorstander van Staats onthouding óók 
op dit stuk. Niet omdat hij de kunst geen goed hart toedroeg 
verklaarde hij bij herhaling de Kunst tot "geen regeringszaak", 
maar omdat hij de regering "geen oordeelaar van wetenschap en 
kunst" achtte. De gehele liberale gedachtenwereld en Staats
opvatting gingen in deze proclamatie der Staatsafzijdigheid 
schuil. Toch zou men Thorbecke onrecht aandoen - grote be
windslieden zijn gelukkig nooit geheel consequent - als men 
hem aan deze woorden vastnagelde. 

De Staatsbemoeiing was in Thorbecke's dagen, op het stuk 
van kunstbevordering, nog uitermate schriel. De machtigste 
redevoeringen in het parlement van die dagen, en inderdaad hád 
de parlementaire welsprekendheid toen allure, bewogen zich om 
wat wij speldengeld zouden noemen. De begroting van Binnen
landse Zaken voor 1863 omvatte op het gebied der kunsten wel
geteld dertig posten, waarvan de ene helft dan nog over de 
andere schoof. Het ging in hoofdzaak om enkele musea van 
paedagogisch-aanschouwelijk karakter, om een paar restauraties 
(de Sint Jan van den Bosch en de Dom te Utrecht) en om enige 
opleidings-instituten voor kunstenaars, de Academie voor Beel
dende Kunsten, muziekscholen, tekenscholen en academiën. Op 
de begroting figureert een verzamelpost van duizend gulden 
voor het onderhoud van een reeks van monumenten, waaronder 
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het monument te Soestdijk, het Muiderslot en de Gevangenpoort. 
Nu kón men in die dagen voor een dubbeltje nog wat doen. 

Van een principiële expansiedrang der kunstpolitiek was in die 
tijd niet bepaald sprake; de begroting voor kunsten was door 
het wegvallen van een bepaalde post met tienduizend gulden 
verminderd, en toen uit de Kamer werd gevraagd, waarom dit 
vrijkomend geld niet door verschuiving binnenshuis werd be
steed, gaf Thorbecke te verstaan, dat hij niet meer geld wilde 
uitgeven dan strict nodig was. 

Al was Thorbecke principieel nogal minimalistisch in de 
kunstbevordering, geheel-onthouder was hij niet. Zijn ministe
rieel standpunt, resultereInd uit het vermelde parlementaire 
kunstdebat, heeft - hoe bescheiden - iets van een program. 
Het kwam, beknopt, neer op de volgende vier punten: het be
kostigen van studiereizen van jonge talenten; openbaarheid en 
concentratie van kunstbezit om dit bij het publiek bekend te 
maken; het bevorderen van kunstonderwijs; en het aankopen 
van schilderijen van levende meesters. 

Inzake het tentoonstellen van een openbare kunstverzameling, 
deed Thorbecke de uitspraak: "Wij zullen een groot besluit moe
ten nemen om eens een waardig locaal, op eene geschikte plaats, 
te bouwen." Het Rijksmuseum kwam in zicht, maar moest tot 
1885 op zijn verwezenlijking wachten. 

Het practisch program was, voor die tijd en met die beginselen, 
nog niet zo slecht. Dr E. Boekman maakt in zijn proefschrift 
"Overheid en Kunst in Nederland" ter zake de volgende kant
tekening: "Terecht mocht de Stuers naar aanleiding van dit 
program verklaren, dat, hoe zonderling het ook mocht klinken, 
het niettemin een feit is, dat zij die de formule "Kunst is geen 
Regeeringszaak" bestrijden, in Thorbecke zelven een bondgenoot 
vinden. Want "hoe onvolledig dit program ook zij, het bevat meer 
dan genoeg om de bewering te rechtvaardigen, dat voor een 
regeering, die zulke denkbeelden als de hare uitspreekt, de kunst 
wel degelijk een regeeringszaak is." " 

Ik wil op dit voetspoor voor Thorbecke gaarne volledig recht
vaardigheid betrachten, en twee uitlatingen uit het genoemde 
Kamerdebat tegenover elkaar plaatsen. 

De eerste is van het Kamerlid Storm van 's Gravesande: 
"Ik geloof dat de staatsuitgaven voor de kunst zich hier 

te lande hoofdzakelijk moeten bepalen tot de zorg om te 
behouden wat men heeft, zoo van musea als oudheidkundige 
gedenkteekenen." 

De tweede die van Thorbecke zelf: 
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"De roeping der Regeering is, meen ik, geene maatregelen 
te nemen dan die, zoo ik het dus mag uitdrukken, produc
tief in nieuwe levenskracht, en buiten het bereik van par
ticulieren of van hunne vereenigingen zijn." 

In deze conjunctie geef ik gaarne de voorkeur aan de eigenlijk 
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allesbehalve minimalistische uitspraak, een zeer opmerkelijke 
waarop ik nader terugkom, van Thorbecke boven het schraal
hans-keukenmeester-recept van het Kamerlid. 

Enkele woorden over Thorbecke en het principe van zijn 
Kunstpolitiek. De geschiedenis rond het Kon. Ned. Instituut is 
in dit opzicht verhelderend voor het beginsel van Thorbecke 
en de achtergrond daarvan. 

Dit Instituut, dat afstamde van Lodewijk Napoleon en de tijd 
van het koninklijk Maecenaat, herbergde in zijn vier "klassen" 
naast de klasse der exacte wetenschappen die van de letteren, 
de historie, en de beeldende kunsten en muziek. Nadat Thorbecke 
eerst door de bloedaftapping van subsidieverlaging enkele jaren 
had gepoogd de drie "klassen" buiten die der exacte weten
schappen om hals te brengen (voorlopig door het inspringen 
van de Koning verhinderd) werd in 1851 het Instituut in zijn 
totaliteit door de regering omgebracht, doch werd gelijktijdig 
in haar plaats een Kon. Academie van Wetenschappen opgericht, 
uitsluitend bestemd voor de bevordering der Wis- en Natuur
kunde. Thorbecke, het kind der "Aufklärung", in de Hogere 
Burgerschool de schepper van een typisch 1ge-eeuws natuur
wetenschappelijk-georiënteerd onderwijs-instituut, had ook hier 
zijn zin doorgevoerd, en de geesteswetenschappen en kunsten als 
contrabande voor een neutrale, liberale Staat buiten geworpen. 

Wel was ook hier Thorbecke niet zo consequent als in de 
theorie, en keerden enkele jaren later door zijn toedoen de 
geesteswetenschappen, doch niét de kunsten, in de Academie 
terug. De verwijding van de cultuurpolitiek, als een practische 
correctie op het al te starre Thorbeckiaanse afzijdigheidsbegin
sel, was ook hier begonnen. 

Prof. Huizinga, in zijn studie "Van Instituut tot Academie" 
(Tien Studiën) zegt naar aanleiding van het statuut der uit
gebreide Academie: 

"Het was een strict reëele omschrijving van de functiën, 
die een centraal wetenschappelijk orgaan werkelijk kan 
vervullen. Het al te hoogdravende optimisme was eruit ver
dwenen, maar ook het al te nuchter utilitaire, dat de fout 
van Thorbecke's standpunt was geweest." 

En, voortgaande, zag Huizinga deze verruiming van de taak 
der Academie beantwoorden aan een "dieper-liggend beginsel", 
namelijk: 

"de erkenning der wetenschap in al haar omvang als een 
geestelijk goed om haar zelfs wil, niet als middel tot voor
uitgang en welvaart." 

En hier is het, dunkt me, dat de cultuurpolitiek op weg is 
naar de erkenning van haar wezenlijkste kenmerk, en dat een 
grensafbakening naar andere gebieden in zicht komt. Men kan 
cultuur in allerlei zin opvatten, en ieder heeft natuurlijk volle 
vrijheid er zijn betekenis aan toe te kennen. Men kan het gehele 
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menselijke beschavingsleven onder die noemer brengen, tot aan 
de beheersing der natuurkrachten en het overmeesteren der 
materie en haar hantering en verfijning voor menselijke doel
einden toe. Men kan, in een nauwere kring, het Onderwijs als 
zodanig met goed recht tot de cultuurpolitiek rekenen. In de 
meer beperkte zin, zoals ik graag hier de cultuurpolitiek zag 
opgevat, zou ik deze willen zien beantwoorden aan het criterium, 
dat Huizinga in zijn onderscheiding opvoert: de keuze tegen het 
louter utilitaire vóór het "geestelijk goed om haar zelfs wil", 
het corrigeren dus van Thorbecke's beginsel van staatkundige 
afzijdigheid (in de practijk, als gezegd, door Thorbecke zelf reeds 
herzien). 

De doem van het utilitaire, het nuttige, het zuiver doelmatige 
rustte op een groot deel van de negentiende eeuw (trouwens het 
rust óók op onze volksaard zelf) - tot naar het einde dezer 
eeuw toe de loden last van dit noodlot werd verlicht; het meest 
spectaculair, maar nog altijd slechts symptomatisch, in de let
terkundige vernieuwing van de Beweging van Tachtig. 

Als Thorbecke en zijn tijdgenoten aan musea en dergelijke 
instituten dachten, dan was het nog altijd met paedagogische 
bijgedachten: het waren instellingen "tot nut van het algemeen" 
(een instituut met zinvolle benaming). Lering was de dominant; 
vermaak, cultuurbeleving om zich zelfs wil de dissonant. Rond 
de tachtiger jaren komt er morgenklaarte in de loodzware Hol
landse lucht: het besef van belangeloze kunstgevoeligheid, van 
een cultuur die haar eigen levensopdracht in zich zelf vervat, 
gaat dagen. 

Het Kamerlid Storm van 's Gravesande, die de Overheids
zorg op dit stuk beperkt zag tot het "behouden van wat men 
heeft", sprak, minimalistisch ,uit wat die eeuw, minimalistisch, 
voelde. Het conserveren paste harmonisch in dit kader van 
lering. Ook de scheppingskracht putte uit een reserve aan tra
ditie - de neo-gotiek van Alberdingk Thijm en Cuypers is er 
een sprekend voorbeeld van. Ook Thijm zag het museum als een 
opvoedings-instituut. Wat Staatsbemoeiing betreft, zag ook de 
voormalige leverancier van conserven Alberdingk Thijm daar 
geen andere taak dan conserveren. En nog in 1892 verzette 
dr Schaepman zich in de Kamer op historische gronden tegen 
een door de regering voorgesteld subsidie voor een representatie 
van contemporaine kunst op een tentoonstelling te Chicago. 

Het zou onbillijk zijn, en een miskenning van de historische 
en zelfs actuele situatie, de conserverende taak van de Overheid 
niet als een hoofdpijler te zien van elke cultuurpolitiek. Zó is het, 
in bepaalde zin, inderdaad nóg. In het besef van déze taak 
hebben van Thorbecke's dagen af schier álle groeperingen van 
het volk, óok de cultuur-huiverige, elkaar kunnen vinden en ge
meenschappelijk althans deze functie aan de Overheid toegekend. 
Museumwezen, monumentenzorg, natuur- en landschapsbescher-
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ming en dergelijke takken van cultuurzorg hebben, in beginsel 
tenminste, zelden of nooit onenigheid ten aanzien van de Staats
taak op dit gebied gewekt. 

De grote voorvechter van de monumentenzorg, Victor de 
Stuers, heeft stellig een ruimte opengebroken. Hij heeft én Over
heid én publieke opinie, en uiteindelijk ook de lagere bestuurs
organen, uit de slaap der onverschilligheid opgeschrikt; doch in 
potentie was zijn vermaarde stormloop tegen de geruisloze beeld
stormerij geen revolutionaire wending in de opvatting over de 
Staatstaak ter zake. Het revolutionaire lag reeds in Thorbecke's 
dagen in het overschrijden van de grens tussen een conserverende 
en een stimulerende taak van Overheidswege, Thorbecke zelf is, 
met sommige zijner program punten , die grens overgegaan. Hij 
overschreed die grens óok met de formulering der cultuurpolitiek 
van de Overheid, die ik, vanwege haar opmerkelijkheid, nog een
maal in het licht moge stellen: 

"De roeping der regeering is, meen ik, geene maatregelen 
te nemen dan die, zoo ik het dus mag uitdrukken, produc
tief in nieuwe levenskracht, en buiten het bereik van par
ticulieren of van hunne vereenigingen zijn." 

Wat in deze stelregel opvalt, is: het subsidiariteitsbeginsel, 
dat ons - óok en zéker in aangelegenheden van cultuur - ver
trouwd en dierbaar, en bovendien een leefbaar beginsel is. De 
Overheid trede eerst dán op, als de particuliere krachten onver
mijdelijk machteloos zijn en falen, maar dán ook met maatregelen 
"productief in nieuwe levenskracht". Merkwaardig fris en voor
uitstrevend is deze formulering van de liberale Staatsman. Ze 
bepaalt zich niet tot het omschrijven van een conserverende 
Overheidstaak, maar introduceert een veel actievere cultuurpoli
tiek, het prikkelen van nieuwe levenskracht. Het zij erkend, dat 
voor het zuiver functioneren van het subsidiariteitsbeginsel een 
schakel in Thorbecke's stelregel ontbreekt: namelijk het steunen, 
aanmoedigen en in-sta at-stellen van particulieren in en tot hun 
eigen taak. 

* * 
* 

Het valt buiten het bestek van deze op beginselen gerichte 
beschouwing in den brede en gedetailleerd een beeld te geven 
van de ontwikkelingsgang der Overheidsbemoeiing ten aanzien 
van Kunst en Cultuur, sinds de dagen van Thorbecke tot de dag 
van heden. Ik bepaal me tot enkele hoofdpunten in dit groei
proces. In de dissertatie van dr E. Boekman "Overheid en Kunst 
in Nederland" wordt van deze gestadige uitbouw der Overheids
zorg tot 1939 een beeld gegeven, óok in cijfers. 

In de laatste helft der negentiende eeuw, en voortgaand in 
de twintigste, werd het pakket der traditionele objecten van 
Overheidssteun, museumwezen, monumentenzorg, kunstonder-
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wijs, gestadig dikker. Hier openbaarde zich, teken van stabili
teit, het ritme van een normaal accrès. Geleidelijk kwamen de 
symfonie-orkesten in de sfeer der Overheidsbemoeiing. 

Oorlogen hebben in de geschiedenis van de mensheid - en 
dat is tenminste vaak een winstpunt - een katalyserende wer
king. Het schijnt, dat de mensheid dan een hoek omslaat. In elk 
geval hebben de wereldoorlogen 1914-'18 en 1940-'45 in Neder
land deze tempoversnelling bewerkt; de laatste op het terrein 
der cultuurpolitiek overigens veel krachtdadiger dan de eerste. 
Toen na de oorlog '14-'18 o.a. de sociale politiek een nieuwe fase 
inging, vond in de 2e Kamer, onder de signatuur van de voor
uitstrevende Onderwijsminister dr de Visser, weer eens iets als 
een formeel kunstdebat plaats. De bemoeiing van het Rijk met 
het Toneel was tot dán practisch nihil geweest. Minister de Vis
ser wilde die grens van het passieve naar het actieve overschrij
den door het stellen van een memoriepost op de begroting voor, 
dus het uitlokken van een beginselbesluit over Staatssteun aan 
het Toneel. Op dat ogenblik barstte een debat los over het in de 
ijskast verkerende Thorbeckiaans adagium: "Kunst is geen rege
ringszaak", i.c. "de Regering is geen oordeelaar van Wetenschap 
en Kunst". 

Minister de Visser, gesecondeerd door de Savornin Lohman 
- beiden christelijk-historisch - verklaarden zich in beginsel 
voorstander van Rijkssteun aan het Toneel (en dit in tegen
stelling tot de anti-revolutionairen) , echter onder de voorwaarde 
dat van Overheidswege een beoordeling naar zedelijke normen 
de toekenning van subsidie zou begeleiden. Hiertegen kantte 
zich, in gesloten formatie, de toenmalige Linkerzijde van de 
Kamer, die wél maar dan ook alléen beoordeling naar artistieke 
normen wilde aanvaarden. Op dit geschilpunt, uiteindelijk Rechts 
tegen Links, strandde de voorgestelde bemoeienis met het To
neel, en werd het initiatief van Minister de Visser, tot 1945, op 
dood spoor gezet. Wel slipte de Opera - moreel blijkbaar veel 
minder discutabel geacht dan Toneel - door de mazen van een 
potentiële censuur, en kreeg van Rijkswege op verschillende tijd
stippen voor verschillende patiënten injecties, echter zonder dat 
dit de overhaaste dood der proefobjecten kon verhinderen. 

Principieel deed zich, voor de cultuurpolitiek van betekenis, 
nog eens in concreto de vraag voor: Hoe is voor een subsidiëren
de Overheidsinstantie de verhouding tussen Overheidssteun en 
beoordeling? Ik heb steeds die vraag als nogal theoretisch be
schouwd. Thorbecke kón wel zeggen, dat de Overheid geen be
voegdheid tot oordeel heeft inzake Kunst, maar zelfs voor "den 
aankoop van eene schilderij" (waarbij die historische woorden 
immers vielen) wordt ergens, voor rekening en dus verantwoor
ding van het Rijk, een oordeel uitgesproken, namelijk over de 
waarde van het betrokken kunstwerk, en derhalve een keuze 
gedaan. Men kan zich dan wel onpartijdig en niet-geïnteresseerd 
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verklaren, en zich in de onschuld van een neutraliteitsverklaring 
de handen wassen, maar de teerling wordt met medeplichtigheid 
van de Overheid toch maar geworpen. 

De teerling wordt altijd geworpen, of het nu aankopen voor 
musea of subsidies aan kunstinstellingen geldt. 

We zijn sinds 1919 - toen het debat over censuur in de 2e 
Kamer plaats vond - al weer een andere hoek omgeslagen. En 
de ervaring vestigt de indruk, dat het verantwoordelijkheids
besef in deze materie niet meer zo prikkelbaar en gevoelig is 
als dat in 1919 nog het geval was. Het Toneel b.v. is, sinds 
1945, zonder principiële wrijving van enige betekenis, schier 
geruisloos en automatisch in de Rijksschaapstal opgenomen. 
Zonder te kunnen zeggen, dat de geldmiddelen voor een gelei
delijk uitdijende cultuurpolitiek nu bepaald automatisch voor 
het grijpen liggen, kan men wél zeggen, dat er geen georgani
seerde weerstand meer is van deze groei weerstrevende begin
selen. 

Ongetwijfeld ligt in Thorbecke's stelregel - de Overheid geen 
oordeelaar - meer dan louter theoretische waarde, in zoverre 
namelijk de Overheidssteun wordt geworpen in het autonome 
spel der redelijk vrije cultuurkrachten. De Overheid behoudt 
uiteindelijk haar aansprakelijkheid voor de besteding van haar 
subsidies, en moet ten slotte interpellabel blijven - maar terecht 
is in de practijk, en zéker op het terrein van de vrijste maat
schappelijke krachten, kunst en cultuur, een overheersende mate 
van overdracht der verantwoordelijkheid gerechtvaardigd. 

Er heeft intussen nog een andere ontwikkeling op cultuur
politiek gebied plaats gevonden, die de centrale verantwoorde
lijkheid van het Rijk, lang eenzijdig door het Rijk gedragen, tot 
medeverantwoordelijkheid spreidt op andere schouders. Ik be
doel het intreden van de lagere, steeds meer in cultuurzaken 
geïnteresseerde organen, in het voortaan collectieve stelsel van 
subsidiëring en aansprakelijkheid. De provinciale bestuursorga
nen waren voorheen colleges van hoogheemraden met wat uit
gebreider gezichtskring. Men is geleidelijk, en nu in steeds reso
luter tempo, gaan beseffen dat gewestelijke gemeenschappen ook 
eigen cultuurgebieden zijn, met ruimer opdrachten dan water
staatswerken en wegenbouw. De gemeenten, die in de nog niet 
zo ver terugliggende historie evenmin op cultuurgebied sterk 
meespeelden - met uitzonderingen natuurlijk, als Amsterdam 
en Den Haag, en in kleiner formaat b.v. Arnhem en Maastricht 
- zijn hun culturele functie steeds meer bewust geworden. 

Het gevolg daarvan is, dat er een samenspel van krachten is 
ontstaan, een werkgemeenschap van subsidiërende overheids
instanties op allerlei cultuurterreinen, en dat de cultuurpolitiek 
onmiskenbaar overal in opmars is en een in onze kring nog vaak 
politiek onderschatte factor van betekenis is geworden of op 
korte termijn gaat worden. 
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De kleinere gemeenschappen hebben, cultureel, dit voordeel, 
dat zij - in tegenstelling tot het vaak abstracte staatsverband 
- directe, homogene levenskringen zijn met een eigen atmo
sfeer, cultureel en ook moreel karakteristiek gekleurd. Zoals in 
de filmkeuring dat speciale klimaat wordt onderkend en het 
recht erkend op regionale nakeuring, zo kan ook de cultuur in die 
kleinere verbanden doeltreffender op haar aangepastheid worden 
getoetst dan in Rijksverband. De debatten over kunstpolitiek, 
die in 1919 nog de intrede van het Toneel verhinderden, worden 
thans met meer reden en binnen het geëigende kader hervat op 
"lager" niveau. En dit lijkt mij voor het tot zijn recht komen 
van de verantwoordelijkheid der Overheid voor de cultuurpolitiek 
vooralsnog een niet ongunstige wending en aanvulling. Dit in
treden van lagere organen op het gebied der cultuurpolitiek 
brengt het vraagstuk der decentralisatie in de gezichtskring. 
De weg der ontwikkeling zal, waar mogelijk, moeten gaan van 
centralisatie naar decentralisatie. We hebben op meerdere ter
reinen van de cultuur heel veel aan de gecentraliseerde Rijks
bemoeiing te danken - b.v. bij Monumentenzorg en Toneel -
doch ook voor Monumentenzorg zou men kunnen denken aan 
een harmonische gezagsdeling en interessen-gemeenschap tussen 
Rijk en gewesten. En zo op meerdere gebieden. 

We leven in de tijd der "managers", de "managerial world" 
van Burnham, machtscentralisatie in de sleutelposities van func
tionarissen. Men kan de wet niet verzetten, maar wel de cen
tralisatie temperen - namelijk door het steeds meer en con
sequenter inschakelen van lagere instanties, in het provinciale 
en gemeentelijke vlak. 

Een pijnlijke leemte op cultuurgebied is vaak nog het gemis 
aan stabiele, objectieve subsidienormen. Het gevolg daarvan is, 
dat takken van cultuurbedrijvigheid kwetsbaar in de markt lig
gen, uiterst conjunctuur-gevoelig zijn, zoals bij de bestedings
beperking weer blijkt. 

Bij normering van subsidie - zoals b.V. het geval is bij de 
subsidies voor orkesten (Rijksbijdrage voor de helft der kosten 
van de "lessenaars") en voor Leeszalen en Bibliotheken (gekop
peld aan objectieve bevolkingsgegevens) - is deze veel minder 
aanvechtbaar voor conjunctuur-invloeden. Het is een moeilijke 
materie, en ook van Rijkswege streeft men naar het vinden 
van passende normen, maar eerst bij het oplossen van dit vraag
stuk wordt de cultuur als object van Rijkszorg rechtens gelijk
getrokken met andere Staatszaken. Het nog menigvuldig gel
dende tekorten-stelsel is een verzoeking tot verspilling, tot 
camouflage en ambtelijke voogdij. De "lump sum" zonder basis 
is bij conjunctuur-omslag een uitlokking tot moord. En ook de 
reeds bruikbaarder en nog onmisbare percentage-regeling be
antwoordt geenszins aan de gevaren van conjunctuur-gevoelig~ 
heid; integendeel. 
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Het zoeken is naar wind-en-weer-vaste normen. Vindt men 
die, dan is ook het particuliere karakter van het cultuurleven 
veel meer beveiligd, o.m. tegen ambtelijke voogdij, die steeds op 
de loer ligt bij labiele verhoudingen. Door subsidienormen be
veiligde eigenstandfgheid van de particuliere cultuurorganen en 
decentralisatie in de richting der lagere organen zijn twee mid
delen om de overigens zo heilzame Overheidstaak in de cultuur
politiek binnen rechtmatige perken te houden of te brengen. 
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Katholieke politieke 
organisatie een zaak van beginsel 
en van opportuniteit 

I 

door Drs A. W. H. J. Quaedvlieg 

Inleiding. 

Z.H. Paus Pius XII heeft in zijn laatstgehouden Kerstrede 
- die handelde over het herstel, in en door Christus, van de 
goddelijke harmonie der schepping in de van disharmonieën 
vervulde, tegenwoordige wereld - veel aandacht besteed aan de 
taak van de christen in het openbare leven. Ook al sprak de 
Paus maar één keer het woord "politiek" uit, de betekenis van 
zijn rede voor het streven van de katholieken om als katholieken 
op staatkundig gebied werkzaam te zijn, moet o.i. zeer hoog 
worden aangeslagen. De pauselijke rede verleent aan dit streven 
op duidelijke wijze steun. 

's Pausen woorden werden spoedig nadat ze waren uitgespro
ken becommentarieerd. Het eerst geschiedde dit, voor zover ons 
bekend, van katholieke zijde en wel in De Tijd, die op 29 en 30 
december 1957 twee uitvoerige artikelen aan de pauselijke rede 
wijdde. De Bazuin oefende in zijn aflevering van 11 januari 1958 
kritiek uit op laatstgenoemd Tijd-artikel (inmiddels door De 
Tijd d.d. 15 januari beantwoord). Op 29 januari mengde zich 
- naar aanleiding van een uitlating van prof. Romme over de 
pauselijke rede op het Overijssels Appèl van de K.V.P. - het 
Vrije Volk in de discussie. Het socialistische blad trachtte de 
pauselijke woorden zo uit te leggen, dat de doorbraak van 
katholieken op politiek gebied er zich wèl bij bevindt. Spoedig 
daarop verschenen er in verschillende katholieke dagbladen 
artikelen, waarin de interpretatie van het Vrije Volk werd 
gegispt. 
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De kwestie van de fundering van georganiseerde politieke 
activiteit van katholieken in het verband van een partij, die 
zich uitdrukkelijk plaatst op de grondslag van christelijke en 
katholieke beginselen, blijft actueel, zolang een minderheid -
met name de zgn. doorbraak-katholieken - publiekelijk een 
partij op deze basis afwijst en zolang daarnaast een andere groep 
katholieken (welke groep wij niet nader kunnen determineren) 
eveneens afwijzend of althans sceptisch staat tegenover de idee 
van georganiseerde activiteit van katholieken op politiek gebied. 
Voorts wordt de kwestie van de rechtvaardiging van een zoda
nige activiteit niet altijd juist, vaak n.l. onvolledig, gesteld, zoals 
opnieuw blijkt uit sommige van boven aangehaalde perscom
mentaren. De Kerstboodschap van Z.H. de Paus bevat ten aan
zien van dit vraagstuk zeer waardevolle lering. Daarom willen 
wij in twee korte artikelen de aandacht onzer lezers vestigen op 
dit pauselijk document, waarbij wij tevens enkele van de reeds 
vermelde perscommentaren in de beschouwing zullen betrekken. 

De polemiek welke tussen bovengenoemde dagbladen plaats 
vond, beperkte zich hoofdzakelijk tot een enkele passus uit de 
pauselijke Kerstrede. Deze passus - de enige, waarin uitdruk
kelijk over de politieke organisatie van katholieken werd gespro
ken - had vooral betrekking op wat wij het opportuniteitsaspect 
van het vraagstuk der katholieke politieke organisatie zouden 
willen noemen. Naast deze tekst komen echter verschillende 
andere teksten in 's Pausen rede voor, die van groot principieel 
belang zijn voor het georganiseerde optreden van katholieken 
op politiek gebied, ook al is in deze teksten de politiek niet uit
drukkelijk aan de orde. Deze teksten, die in de discussie op de 
achtergrond bleven, betreffen de principiële zijde van het streven 
der katholieken op politiek gebied, en richten zich tegen be
paalde opvattingen betreffende de houding van de katholiek in 
het openbare leven - opvattingen, welke men vaak hoort in de 
kring van hen die principiële bedenkingen koesteren tegen het 
georganiseerde optreden van katholieken op staatkundig gebied. 

In dit eerste artikel zal op het genoemde opportuniteitsaspect 
worden ingegaan, zulks aan de hand van hetgeen hierover in de 
pauselijke rede wordt gezegd en van de daaromheen gevoerde 
perspolemieken. 

In het tweede artikel zal dan de principiële appreciatie, die de 
Paus geeft met betrekking tot het actief optreden van de christen 
in het openbare leven in beschouwing worden genomen - een 
appreciatie, welke ook zonder dat de Paus het woord "politiek" 
in de mond neemt, op de werkzaamheid van de christen op staat
kundig gebied mag worden betrokken. 

Doel van een en ander is te doen uitkomen, dat de politieke 
organisatie van katholieken niet alleen is een kwestie van oppor
tuniteit (d.w.z. van omstandigheden) maar ook van beginsel 
en dat bovendien de principiële bezwaren tegen georganiseerde 
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politieke activiteit van katholieken, die men van tegenstanders 
hiervan wel hoort, geen steun vinden in het pauselijk woord. 

De kwestie van de opportuniteit van katholieke 
politieke organisatie. 

Bezien wij thans in de eerste plaats 's Pausen woorden in ver
band met het opportuniteitsaspect van de kwestie van de al of 
niet wenselijkheid, resp. noodzakelijkheid van georganiseerde 
politieke activiteit van katholieken in het verband ener katho
lieke partij. Wat wij met "opportuniteit" in deze bedoelen, be
hoeft wel geen uitvoerige toelichting. Het is in katholieke kring 
algemeen aanvaard, dat het samengaan van katholieken op poli
tiek gebied niet een eis des geloofs is zonder meer, maar dat 
voor de beantwoording van de vraag of georganiseerd politiek 
optreden van katholieken wenselijk of noodzakelijk is, aan de 
omstandigheden van plaats en tijd beslissende betekenis toekomt. 

Deze kwestie nu wordt in de Pauselijke Kerstrede aangeroerd 
in een passage, die we hier - verkort - letterlijk weergeven. 
"Het is ... onrechtvaardig om het aan een geest van onverdraag
zaamheid en afzondering toe te schrijven, wanneer de katholie
ken . .. er naar streven . .. om de georganiseerde invloed van de 
christelijke beginselen ook op het gebied van de politiek. . . tot 
gelding te brengen, wanneer traditie en de omstandigheden daar
toe noden." 

De Tijd (30 december 1957) leidt uit deze tekst af, dat de Paus 
"eens te meer het uitdrukkelijk goed recht . (verdedigt) der 
katholieke organisaties en wel als het normale middel om zo 
efficiënt mogelijk te beantwoorden aan wat wij als onze godde
lijke opdracht beschouwen. De Paus spreekt hier duidelijk in het 
algemeen, zodat de opvatting als zouden katholieke organisaties 
slechts toelaatbaar zijn bij wijze van uitzondering in een soort 
frontsituatie te verwerpen is. De toevoeging "wanneer traditie 
en omstandigheden daartoe noden" laat het normale karakter 
van het middel onaangetast. Zij stelt slechts de mogelijkheid 
open, al naargelang van bijzondere eisen van plaats en tijd, 
anders te handelen." 

De Bazuin vond in boven aangehaalde regelen aanleiding om 
kritiek uit te oefenen. Dit blad hekelde met name de door De 
Tijd gegeven interpretatie, volgens welke de Paus partijvorming 
op levensbeschouwelijke basis 1) als het normale middel zou 

1) De Bazuin gebruikt in dit verband steeds de - onjuiste - term 
"confessioneel", een woordgebruik waarop prof. Schlichting in De 
Bazuin (afl. van 8 febr. 1958) kritiek uitoefende. De redactie van 
genoemd weekblad tekende hierbij aan, met de zienswijze van prof. S. 
geheel akkoord te gaan. 
beschouwen voor de katholieken om in het openbare leven hun 
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plicht te doen. 
Naar onze mening is, zeker naar de letter genomen, de uit

leg van De Tijd inderdaad te ruim. Als de Paus uitdrukkelijk een 
voorwaarde verbindt aan de geldigheid van zijn stelling - zoals 
hij in feite deed door de toevoeging "wanneer traditie en om
standigheden daartoe noden" -, dan is het niet juist, aan deze 
stelling een algemeen karakter te geven en de gestelde conditie 
te metamorfoseren tot een ontsnappingsclausule, die in bepaalde 
gevallen uitzondering op de regel toelaat. Hier nu komt de inter
pretatie van De Tijd op neer. De situatie in Frankrijk, waar het 
episcopaat de vorming van een katholieke partij niet aanbeveelt, 
vat genoemd dagblad op als een - overigens wegens de om
standigheden toelaatbare - uitzondering op de regel. Terecht 
deed De Bazuin hiertegenover uitkomen, dat de regel niet een 
bepaalde oplossing inzake de kwestie van de partijvorming in
houdt (in de richting van, in het algemeen gesproken, wèl of 
niet een eigen politieke organisatie van katholieken), maar dat 
de regel juist inhoudt, dat men naargelang van de omstandig
heden van tijd en plaats het middel van de politieke organisatie 
te baat dient te nemen. 

Van de andere lmnt dient echter te worden vastgesteld, dat 
de Paus blijkens de aangehaalde passage uit zijn Kerstrede in 
ieder geval het "streven van de katholieken om de georgani
seerde invloed van de christelijke beginselen ook op het gebied 
van de politiek tot gelding te brengen" niet beschouwt als iets 
abnormaals of uitzonderlijks, want anders zou de bewuste pas
sage geen reële zin hebben, hetgeen niet aannemelijk is. Deze 
overweging missen wij in het aangehaalde Bazuinartikel ; zij 
heeft mogelijk De Tijd gebracht tot zijn ruime interpretatie. 

Overigens verdient opmerking, dat in de gehele contekst der 
pauselijke rede de besproken voorwaarde "wanneer traditie en 
omstandigheden daartoe noden" slechts de betekenis heeft van 
een volledigheidshalve geplaatste toevoeging. De Paus gaat er 
helemaal niet op door en laat zich noch omtrent hetgeen de ge
stelde voorwaarde inhoudt, noch omtrent de frequentie van het 
vervuld zijn ervan uit. Wat de Paus daarentegen wil is, de niet
gerechtvaardigdheid van het verwijt van onverdraagzaamheid in 
het licht stellen, dat vaak de katholieken treft die georganiseerde 
activiteit bedrijven, om aan christelijke beginselen in de staat
kunde gelding te verschaffen (en die dit, als traditie en om
standigheden hiertoe noden, terecht doen). Het is hierop, dat 
de Paus doorgaat in het vervolg zijner rede, waarin hij nog 
diverse andere verwijten aan het adres van de in het openbare 
leven actieve katholieken als misplaatst afwijst. 

De kwestie van de opportuniteit van katholieke politieke 
organisatie (anders gezegd: van de noodzakelijkheid van het 
gebruik van dit middel - met het oog op de omstandigheden 
van tijd en plaats - door de katholieken in hun werkzaam-
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heid tot kerstening der samenleving) wordt dus in de Kerstrede 
van de Paus slechts zijdelings aangeraakt. Het is daarom merk
waardig, dat De Bazuin in zijn artikel van 11 januari zich wèl 
uitput in het leggen van andere kerkelijke uitspraken over 
deze kwestie naast die van de Paus (om aan te tonen dat deze 
laatste uitspraak niet afwijkt van hetgeen door de hiërarchie 
op dit punt steeds is gehouden), maar niet ingaat op het verdere 
principiële betoog van de Paus ten gunste van de activiteit van 
de christen in het openbare leven. De Tijd moge op het besproken 
- o.i. ondergeschikte - punt te ruim geïnterpreteerd hebben, 
dit blad wijdde niettemin in twee redactionele artikelen een diep
gaande beschouwing aan de pauselijke rede, waarin de grote en 
positieve betekenis hiervan voor de activiteit van de katholiek 
in het openbare leven goed uitkomt. Hierop komen wij in het 
volgende artikel terug. 

Een derde pers-stem, die hier onder de loupe moet worden 
genomen, is het geruchtmakende artikel in het Vrije Volk van 
29 januari. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van een 
uitlating van prof. Romme op het Overijssels Appèl van de 
K.V.P. op 27 januari j.l. te Hengelo. Prof. Romme had hier, met 
een verwijzing naar de boven besproken passage in de pauselijke 
Kerstboodschap, een uitnodiging gericht tot de Partij van de 
Arbeid om eindelijk haar partijprogram, waarin deze partij de 
partijvorming op levensbeschouwelijke grondslag principieel en 
met een beroep op de tegenwoordige omstandigheden ook prac
tisch verwerpt, opnieuw in beraad te nemen. Tegelijkertijd con
stateerde prof. Romme, dat dit standpunt voor een katholiek 
niet meer fatsoenl~ik houdbaar is 1) . 

Het Vrije Volk repliceerde met de, aan het orgaan van de 
Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid ont
leende, stelling, dat de confessionele partijvorming niet bet nor
male is, maar dat zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin 
een katholieke partij onvermijdelijk is. Met instemming verwijst 
het blad naar het boven besproken artikel van De Bazuin. De 
opmerking van prof. Romme meent het Vrije Volk te kunnen 
bestrijden door te stipuleren, dat het beginselprogram van de 
Partij van de Arbeid tweeërlei afwijst, n.l. ie) het standpunt, als 
zou de confessionele partij een eis zijn van christelijk beginsel en 
2e) het standpunt, als zouden de huidige omstandigheden in 
Nederland nog noden tot zulk een partijvorming. De Paus, aldus 
het Vrije Volk, heeft het vraagstuk der partijvorming "gelaten 
op het vlak, waarop het naar het oordeel van de katholieke kerk 
altijd heeft gelegen, namelijk op het vlak van de waardering van 
de omstandigheden van tijd en plaats". Dit standpunt, dat een 
zekere betrekkelijkheid inhoudt, zou prof. Romme willen ver-

1) Ontleend aan een verslag in de Maasbode van 27 januari 1958. 
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anderen door het van een relatief tot een absoluut standpunt te 
maken. Dat heet dan "het verschil tussen Rome en Romme" . 

In de eerste plaats valt in de formulering van het standpunt 
van het Vrije Volk ten aanzien van de gedachte van partijvor
ming op levensbeschouwelijke grondslag vooringenomenheid op. 
Met name verraadt de uitspraak, dat een zodanige partij (ten 
onrechte "confessioneel" geheten) niet het normale is, maar 
dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, dat zij onvermij
delijk is) een vooringenomenheid, die zich niet verdraagt met de 
objectiviteit, welke het blad voorgeeft te betrachten. Ten on
rechte haalt het blad De Bazuin aan, want in het bewuste 
Bazuin-artikel wordt - en zeer juist - als het katholieke 
standpunt in deze geponeerd, dat het van de omstandigheden 
afhangt, of een katholieke partij wenselijk of noodzakelijk is 
(zonder dat a priori een voorkeur voor de ene dan wel de andere 
mogelijkheid wordt uitgesproken). Het Vrije Volk heeft kenne
lijk, met abstractie van de omstandigheden, een afkeer van een 
katholieke partij. 

Het socialistische blad schrikt niet terug voor verdraaiing 
van teksten, als het desondanks steun voor zijn opvatting tracht 
te vinden in de pauselijke rede en deze laatste wil uitspelen tegen 
prof. Romme. In het beginselprogram der Partij van de Arbeid 
(het befaamde artikel 36) staat namelijk niet, dat de Partij van 
de Arbeid het standpunt afwijst, als zou de confessionele partij 
een eis zijn van christelijk beginsel; er staat integendeel wel, 
dat de Partij "principieel (en voor de tegenwoordige omstandig
heden in Nederland ook practisch) de organisatie van het poli
tieke partijleven op de grondslag van een godsdienstige belijde
nis (verwerpt)". Dit laatste nu is wezenlijk iets anders dan het 
eerste. Het betekent, dat de P.v.d.A. krachtens beginsel de par
tijvorming op levensbeschouwelijke basis verwerpt. Deze prin
cipiële verwerping is duidelijk niet in overeenstemming met het 
standpunt, dat van katholieke zijde steeds ten aanzien van het 
vraagstuk der politieke organisatie is gehouden, een standpunt, 
hetwelk opnieuw in de jongste Kerstrede van de Paus wordt 
bevestigd. Het is dan ook volmaakt tén onrechte, dat het Vrije 
Volk steun meent te kunnen vinden in de pauselijke rede; het 
kon dit alleen doen door een andere opvatting voor te wenden 
dan in werkelijkheid de Partij van de Arbeid verklaart te huldi
gen. Onnodig nog te zeggen, dat het gehele betoog tegen prof. 
Romme geen hout snijdt. Deze keerde zich tegen het werkelijke en 
niet het door het Vrije Volk, pour besoin de la cause, verdraaide 
P.v.d.A.-standpunt. En waar het socialistische blad prof. Romme 
er een verwijt van maakt, dat hij een standpunt van relatieve 
betekenis - zoals van katholieke zijde steeds is ingenomen ten 
aanzien van de partijvorming - tot een absoluut standpunt ver
heft, daar valt dit verwijt terug op de Partij van de Arbeid, die 
dit blijkens haar beginselprogram juist zelf doet. Vandaar de 
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uitnodiging van prof. Romme aan genoemde partij om einde
lijk eens haar beginselprogram op dit punt te herzien. 1 ) Van
daar ook de vraag van prof. Romme omtrent de houding van de 
katholieken in de Partij van de Arbeid (die toch geacht moeten 
worden het beginselprogram van hun partij te onderschrijven). 
Deze vraag verkreeg in werkelijkheid helemaal geen antwoord. 

Er zou over de voorwaarde van "traditie en omstandigheden" 
nog veel te zeggen zijn. Zo b.v. over de aard van beide, over de 
geldingskracht der traditie, de al of niet constantheid der om
standigheden en de vereiste zorgvuldigheid bij de beoordeling 
van genoemde feitelijke factoren. Hierop ingaan zou ons echter 
te ver voeren, vooràl omdat de pauselijke rede heel deze kwestie 
maar zijdelings aanraakt. 

De conclusie der tot nu toe geleverde beschouwing is in de 
eerste plaats, dat Paus Pius XII in zijn Kerstrede het "katho
lieke standpunt" inzake het vraagstuk der politieke partijvor
ming opnieuw heeft bevestigd (volgens welk standpunt voor 
het optreden van katholieken in georganiseerd verband op poli
tiek gebied traditie en omstandigheden van beslissende betekenis 
zijn). In de tweede plaats valt uit het feit, dat in de pauselijke 
rede de katholieken die op het terrein der staatkunde als katho
lieken werkzaam zijn in bescherming worden genomen tegen 
bepaalde tot hen gerichte verwijten, de conclusie te trekken, dat 
de Paus een zodanige politieke activiteit van katholieken niet 
als iets abnormaals of uitzonderlijks beschouwt. 

Met deze conclusie staat de politieke doorbraak van katholie
ken op gespannen voet. Voorzover deze doorbraak zich uitdruk
kelijk plaatst op de grondslag van de in het beginselprogram 
der Partij van de Arbeid vervatte principiële verwerping van 
partijvorming naar levensbeschouwelijke oriëntatie, komt hij 
zelfs met de recente pauselijke uitspraak in strijd. 

In ons vervolg-artikel zullen we nog op diverse andere punten 
in de pauselijke Kerstrede wijzen, welke o.i. van grote positieve 
betekenis zijn voor het staatkundig streven van de katholieken, 
zoals dit in partijvorming op levensbeschouwelijke basis is be
lichaamd. 

's-Gravenhage, maart 1958. 

1) Prof. Schlichting heeft destijds principieel-politieke bezwaren 
ontwikkeld tegen het bewuste program-artikel. Vgl. diens bijdrage aan 
de bundel Confrontatie, Maatschappelijke vraagstukkeu 3, Publicaties 
van de Wiardi Beckman Stichting 1957, alsmede Is "doorbraak" een 
beginsel? in dit maandschrift, 10de 'jrg. mrt-april. 
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SPORT EN TOTO 
(Rapport van de Dr. Wiardi Beekman Stichting) 

door Mr P. A. Blaisse 

][

n januari van dit jaar is een rapport verschenen van de Dr. 
Wiardi Beckman Stichting, getiteld "Sport en Toto". De 
uitzonderlijke grote belangstelling, zo wordt ter inleiding 
geschreven, voor de problemen rondom de voetbalpool en de 

vraag, in hoeverre feitelijke en wettelijke situatie in overeen
stemming zijn met de rechtsovertuiging van een groot deel van 
ons volk, is de aanleiding geweest de gedachten over deze pro
blemen nader te formuleren. Het rapport heeft vele verdiensten. 
Het is kort en gemakkelijk leesbaar. In de eerste twee hoofd
stukken t.w. de "pool als volksbeweging" en de "publieke opinie" 
wordt duidelijk geschetst, hoe onstuimig de ontwikkeling van 
het wedden op de uitslagen van voetbalwedstrijden de laatste 
jaren is geweest. De grote belangstelling van het Nederlandse 
volk, aldus wordt terecht opgemerkt, kwam eerst goed naar 
voren, toen de K.N.V.B. over is gegaan tot erkenning van het 
semi-professionalisme. Tezelfdertijd heeft zich een verandering 
in de publieke opvatting ten aanzien van de praktijk van lote
rijen en wedden voorgedaan. Het rapport herinnert er aan, dat 
na de bevrijding de steeds groeiende belangstelling voor de 
Staatsloterij een uitbreiding van deze loterij nodig heeft ge
maakt. Voorts werd de paardentotalisator door de regering aan
vaard en kwam een wettelijke regeling in 1948 tot stand. Op 
vindingrijke wijze namen de loterijen hand over hand toe en 
practisch alle dagbladen hebben deelgenomen in het bevorderen 
van de goklust van het publiek. Dit alles bleef niet zonder tegen
spraak. Het is dan ook begrijpelijk, dat het rapport "Sport en 
Toto" veel aandacht heeft besteed aan het oordeel in protestants
christelijke kring, waar op verschillende overwegingen de be
zwaren tegen een sporttotalisator en meer in het algemeen tegen 
de gok- en puzzlerage van de huidige tijd naar voren zijn ge-
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bracht. Dit gedeelte is wellicht het sterkste onderdeel van het 
rapport. Het is trouwens begrijpelijk, dat in socialistische kring 
aan dit punt grote aandacht wordt besteed, aangezien het hier 
een kleine, maar dappere oppositie betreft in de eigen gelederen, 
een oppositie, die principieel gericht is. De verschillende in deze 
bestaande opvattingen zijn in het rapport in het kort op objec
tieve wijze uiteengezet. Het is van belang voor de lezer de korte 
conclusie, waartoe de protestanten, aldus de commissie, die het 
rapport heeft samengesteld, komen, hier te herhalen. 

"Het zou beter zijn, wanneer het volk geleerd had voor 
allerlei christelijke, sociale, humanitaire doelen onbaatzuch
tig te offeren. De staat moet de zucht tot loten of wedden 
stellig niet bevorderen. 

Wanneer bepaalde vormen van loten en wedden in ons 
volk verankerd liggen zullen protestanten verschillend over 
een regeling denken. Maar als zij deze regeling aanvaarden, 
gelijk b.v. bij de staatsloterij, willen zij dit alleen en kunnen 
zij dit alleen, vanuit de overtuiging, dat hier een groter 
kwaad geweerd wordt. Hun bezwaren, zowel christelijke als 
sociale, blijven echter gehandhaafd. Als een voetbaltoto 
aanvaard wordt, zal er het streven moeten zijn om een zo 
nauw mogelijk sluitende regeling te verkrijgen en om het 
kwaad zoveel mogelijk te beteugelen." 

Het rapport gaat dan verder en merkt op, dat het wel uiter
mate moeilijk zal zijn de klok drastisch terug te draaien. Een 
dergelijk ingrijpen zou betekenen, dat de wetgever iets zou gaan 
doen, wat klaarblijkelijk in strijd is met de rechtsovertuiging 
van een grote meerderheid van het Nederlandse volk. In dit 
verband zou ik willen wijzen op hetgeen, helaas in een voetnoot, 
op pagina 16 van het rapport geheel terecht in herinnering is 
gebracht. Prof. Zuidema, hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam heeft er tijdens een kaderconferentie van de 
anti-revolutionaire jongeren in 1957 op gewezen, dat de wetge
ving bij de consciëntie van ons volk zal moeten aansluiten. 
Tevens wordt in de voetnoot ook herinnerd aan de uitspraak 
van het dagblad "Trouw" van 14 october l.I., waar staat ge
schreven dat het niet juist is, indien een minderheid van ons 
volk blijvend zijn wil zou opleggen aan de meerderheid. Een 
interessante aanhaling. Het rapport heeft niet vermeld, dat de 
bakermat van de sporttotalisator in typisch protestant-christe
lijke landen is te vinden. De Scandinavische landen en Engeland 
kennen reeds vele tientallen jaren het wedden op uitslagen van 
voetbalwedstrijden. In 1922 werd (in Engeland) de eerste voet
balpoolopgericht. 

Verder wordt in het rapport nog eens duidelijk gewezen op 
de noden van de sport. Nieuwe gezichtspunten worden daarbij 
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niet geopend. De betrokken passage uit het rapport is trouwens 
kort. In dit verband ware overigens wel een korte beschouwing 
op zijn plaats geweest over het, men mag gerust stellen, geheel 
ontbreken van statistisch materiaal voor het verkrijgen van een 
goed inzicht in de feitelijke situatie met betrekking tot sport
clubs, accommodatie, terreinen, enz. in ons land. Het is alge
meen bekend, dat er een schreeuwend tekort is aan mogelijk
heden om sport op een passende wijze te beoefenen. Statistisch 
materiaal ontbreekt hier ten enenmale. Is het nu teveel gevraagd, 
dat het Centraal Bureau voor de Statistiek op korte termijn een 
onderzoek instelt naar de feitelijke situatie op het gebied van de 
sport en de lichamelijke opvoeding in ons land? Kan de Rege
ring hiertoe geen opdracht geven? Hiermede is veel geld ge
moeid, gedacht wordt aan een bedrag van f 100.000. Het komt 
mij voor, dat deze gelden hiervoor moeten worden uitgetrokken. 
Het woord bestedingsbeperking mag hier niet worden genoemd. 
Andere uitgaven zullen hier moeten wijken. 

Ik mis in het rapport eigenlijk ook een andere beschouwing 
over de lichamelijke opvoeding van de jeugd en de vrije-tijds
besteding van de volwassene. Deze kwestie verdient toch stellig 
onze aandacht bij de behandeling van het vraagstuk van de tota
lisator. Het inzicht in het belang van een goede lichamelijke 
opvoeding en kennis van de middelen, die op dit gebied kunnen 
worden aangewend om een vervolmaking van de mens naar geest 
en lichaam te bereiken, is nog steeds onvoldoende, niet alleen bij 
de ouders, maar ook op de scholen en bij de particuliere orga
nisaties. Een tekort aan bekwame leiders en leidsters wordt 
algemeen erkend. Dit doet zich in hoofdzaak buiten schoolver
band gevoelen. Het behoeft nauwelijks te worden betoogd, dat 
de vorming van leiders veel geld vraagt. Ofschoon de opleiding 
van de jeugd-sportleiders in beginsel dient te geschieden door 
de sportorganisaties, is het uitgesloten, dat hier werkelijke resul
taten kunnen worden bereikt, indien geen subsidies worden ver
strekt. Welnu, een sporttotalisator zou hier belangrijke steun 
kunnen geven. Naast de lichamelijke opvoeding van de jeugd 
dient ook zorg te worden besteed aan de vrije-tijdsbesteding van 
de volwassene. Dit is van groot belang voor de volksgemeen
schap. Daarvoor zullen de nodige accommodatie en hygiënische 
voorzieningen beschikbaar moeten komen. Ook dit vraagt geld 
en ook hier biedt de sporttotalisator grote mogelijkheden. 

Het rapport "Toto en Sport" behandelt verder de bezwaar
lijke kanten van het georganiseerde wedden in groot verband. 
Er wordt herinnerd aan het matigingselement, dat in de Staats
loterij tot uitdrukking komt en dat bij een eventuele regeling 
van de sporttotalisator voor ogen dient te worden gehouden 
(lage minimum-inzet en lage maximum-inzet). Ook wordt herin
nerd aan de gevaren van de commercialisering van de sport. 
Met de schTijvers van het rapport ben ik van mening, dat deze 
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gevaren in de gegeven omstandigheden door het invoeren van 
een goed gereglementeerde voetbalpool niet behoeven te worden 
vergroot. Ik had in dit rapport overigens iets meer verwacht 
over de gevaren van sociale aard. Deze kunnen niet zonder meer 
worden ontkend. Het wedden van voetbalpool-uitslagen zal naar 
mijn stellige verwachting in alle lagen van ons volk ingang vin
den, zeker niet in de laatste plaats in de kring met lagere inko
mens. Het is dus à priori niet uitgesloten, dat een te groot deel 
van het inkomen wekelijks aan de totalisator wordt afgedragen. 
Ik refereerde reeds aan een minimum- en maximuminzet per 
wedformulier. Eveneens dient in dit verband een minimum leef
tijdsgrens te worden vastgesteld, waarvoor trouwens nog heel 
andere overwegingen pleiten. Alles bij elkaar genomen ben ik in 
deze optimistisch gestemd. Van excessen is, voorzover bekend, 
nergens gebleken, noch hier te lande, noch in het buitenland. 
Men dient bij dit alles niet te vergeten, dat bij het wedden op 
voetbaluitslagen niet het eigenlijke wedden op de voorgrond 
staat. Men is doorgaans geïnteresseerd in de voetbalsport. Men 
kent de sterkte van de verschillende ploegen en men stelt zijn 
oordeel vast na vaak langdurige besprekingen in club- en ge
zinsverband. Dat is de praktijk, die wij het laatste jaar in Ne
derland hebben gezien. Er is hier beslist een andere sfeer dan 
die welke men aantreft bij het wedden in een speelzaal, ook al 
is het kans element wel nauwelijks verschillend. 

Tenslotte wil ik hier als laatste punt de algemene conclusie 
van het rapport behandelen. Op pagina 14 staat het volgende 
geschreven: 
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"Om een en ander zo goed mogelijk te verwezenlijken, 
achten wij het gewenst, dat er hier te lande een algemene 
sporttotalisator wordt ingevoerd, zoals die in naburige lan
den reeds met veel succes werkt. 

Aan een algemene sporttotalisator wordt de voorkeur ge
geven boven een grote verscheidenheid van pools, die door 
afzonderlijke verenigingen worden georganiseerd, omdat 
daaruit slechts een chaotische ontwikkeling kan ontstaan. 
Bovendien betrekt men dan het wed-element ook al te recht
streeks in de sfeer van het sportveld van de afzonderlijke 
verenigingen zonder dat een afdoende controle mogelijk is. 
De beste oplossing acht de commissie de instelling van een 
algemene sporttotalisator in de vorm van een overheids
dienst, waaraan de wekelijkse organisatie van het wedden 
kan worden overgelaten. Daarbij zouden stringente bepa
lingen moeten gelden, o.a. omtrent de minimumleeftijd der 
deelnemers, minimum en maximum der inzetten en omtrent 
het maximum der uit te keren prijzen, dit laatste zowel voor 
wat het totaal dier prijzen als voor wat de individuele prij
zen betreft. 
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De verdeling van de opbrengst zou dienen te geschieden 
op advies van een raad of college, waarin de sportorganisa
ties naast de overheid op bevredigende wijze vertegenwoor
digd zouden moeten zijn. Wed-activiteiten buiten deze offi
ciële totalisator zouden uitgesloten moeten zijn. 

Men dient uiteraard oog te hebben voor de bezwaren die 
bij sommigen bestaan tegen de rechtstreekse verantwoor
delijkheid van de overheid, die in deze oplossing besloten 
ligt." 

Op pagina 15 staat dan verder geschreven: 

"Als alternatief voor de oplossing waaraan hierboven de 
voorkeur is gegeven, gelde dan ook liever, dat een orgaan 
samengesteld uit de nationale sportorganisaties met ver
tegenwoordigers der rijksoverheid en van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, als vergunninghouder zou optreden 
en dat de uitvoering van de algemene sporttotalisator door 
dit college aan een speciaal gecreëerd technisch apparaat 
zou worden opgedragen." 

De in het rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting als 
nummer één vermelde oplossing is niet de mijne. Zeker, de Over
heid heeft op dit terrein een taak te vervullen, ik zal dat niet 
ontkennen. De gehele werkwijze echter in handen leggen van een 
staatsorganisatie, is niet doelmatig en ook niet nodig. De Over
heid onthoude zich van activiteiten, die niet dringend van haar 
behoeven te worden verlangd. Theoretisch zou men hiertegen
over kunnen stellen, dat een sporttotalisator geheel in handen 
van de sportbonden en van bepaalde deskundigen zou moeten 
komen. Hieraan zijn echter ook grote risico's verbonden. Het 
komt mij voor, dat de Overheid zich bij deze materie niet afzijdig 
mag houden. Het algemeen belang vereist medeverantwoorde
lijkheid van de Overheid. Dit behoeft echter, gelijk opgemerkt, 
geenszins te betekenen, dat deze zaak in zijn geheel in haar 
handen moet komen en dat de vrije sportorganisaties slechts een 
adviserende stem zouden krijgen. Beoordeel ik de Nederlandse 
verhoudingen goed, dan lijkt mij een gemengde opzet d.W.Z. 
Overheid en sportbonden tezamen de enige juiste oplossing. Ik 
sta dus op het standpunt van het alternatief, dat in het rapport 
"Sport en Toto" is aangegeven d.w.z. een orgaan samengesteld 
uit de nationale sportorganisaties met vertegenwoordigers der 
Overheid. Dit orgaan zou dan als vergunninghouder (bij de wet) 
moeten optreden. De uitvoering zou aan een afzonderlijke stich
ting moeten worden opgedragen. Ik heb dit elders ook bepleit. 
Het lijkt mij goed nog eens nadrukkelijk naar voren te brengen, 
dat het rapport, dat ik hier de revue heb laten passeren, dus niet 
uitsluitend als oplossing de staatstotalisator geeft. Het is ver-
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heugend, dat ook aan socialistische zijde aan een andere moge
lijkheid wordt gedacht. 

Ik moge het rapport "Sport en Toto", met inachtneming van 
de door mij hier gemaakte kanttekeningen, een ieder ter lezing 
aanbevelen. 
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Parlementaire kroniek 

Als eerste spreker in het Twee
de-Kamer-debat 'Over de begr'O
ting van "OorlÜlg en Marine" 
begon op 11 februari de socialis
tische partijvoorzitter Evert 
Vermeer zijn beschouwing met 
de opmerking dat het plezierig 
is deel te nemen aan een debat, 
waar vergeleken bij de discussie 
over andere begrotingshoofd
stukken minder sprake is van 
politieke tegenstellingen. Te
recht wees de heer Vermeer er 
terloops op, dat zij het in iets 
mindere mate hetzelfde geldt 
voor de begroting van Buiten
landse Zaken. Tussen 4 en 12 
februari heeft de Tweede Kamer, 
na de gebruikelijke lijvige schrif
telijke voorbereiding zich in 
hoofdzaak bezig gehouden met 
het jaarlijkse algemene gesprek 
met minister Luns en minister 
Staf plus hun staatssecretaris
sen. Wettigt de uitkomst van 
deze debatten de opmerking van 
de heer Vermeer? 

In grote lijnen zeker wel. 
Daaraan veranderde zelfs weinig 
de nog al zinloze motie waarmee 
de P.v.d.A.-fractie de regering -
tevergeefs - probeerde te nopen 
om in overleg met de N.A.V.O.
partners voor het vliegkamp
schip "Karel Doorman" - een 
andere bestemming te vinden; 
eufemistische formule voor de 
bedoeling om de Goliath der 
Koninklijke Marine maar ver
vroegd met pensioen te sturen. 
Daaraan veranderde ook niet 
veel het tijdens het debat over 
"Buitenlandse zaken" ook onder 
de democratische fracties niet 
onder stoelen of banken gesto
ken meningsverschil over een 
deel van de oorl"aak welke nu 
aan de misère met en in Indo
nesië ten grondslag ligt. 

Er werd nog iets anders tijdens 
de(Ze debatten bevestigd; name
lijk dat het "hoe?" en het "waar
om" van Nederlands defensie
politiek (Zeer nauw samenhangt 
met het totale internationale 
beleid. Dit is altijd en op de 
meeste plaatsen wel (zo geweest. 
De tendens is <aanwezig om de 
banden nog meer aan te halen. 
Een gelUkkige gedachte was het 
dus om het debat over "Buiten
landse zaken" ook te benutten 
voor de gedachtenwisseling over 
de internationale militair-poli
tieke toestand. De aanwezigheid 
van minister Staf èn minister 
Luns onderstreepte bij die gele
genheid nog eens de interne in
tegratie op dit onderdeel van het 
regeringsbeleid. 

Wanneer er - afge(Zien van 
verschillende belangri}ke detail
'zaken - één Leitmotiv voor de 
hier aan de 'Ovde gestelde Kamer
debatten gegeven mag worden, 
dan geloven we dat een kleine 
alinea van de bijdrage van mr 
Blaisse aan het debat, daarvoor 
het meest geschikt is. "De inter
nationale toestand blijft ten 
zeerste gespannen" aldus de 
K.V.P.-parlementariër. "De be
wapeningswedloop vindt voort
gang met steeds gruwelijker wa
pens en de koude oorlog blijft in 
volle scherpte bestaan. Wij leven 
in een tijd, dat gr'Ote 'Onrust be
staat bij alle volkeren van de 
wereld. Tot een ieder is thans 
doorgedrongen, dat een at'Oom
oorlog ons aUen kan vernietigen 
en alles, wat ons heilig is en in 
eeuwen is opgebouwd, met één 
slag kan verpletteren. De mens
heid leeft in angst en ook Ne
derland wordt zich in veel ster
kere mate dan voorheen bewust 
van de gevaren, die het bedrei-
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gen .... ". Een juiste kenschets 
van de toestand waarin de vrije 
volkeren zich vandaag aan de 
dag bevinden. 

Begrijpelijkerwijze liet de 
Tweede Kamer de "grote onrust" 
waarin Indonesië's ingezetenen 
zich gebracht zien, niet onbe
sproken. vrijwel unaniem werd 
de mening uitgesproken, dat 
onder ,de gegeven omstandighe
den het voor Nederland geen zin 
heeft met het huidige regime in 
Djakarta contact op te nemen 
voor een eerlijke poging om bi] te 
dragen tot de vermindering van 
spanning, welke het Indonesi
sche volk intern ernstig bedreigt 
en voor Nederlandse onderdanen 
ginds nog werkzaam het leven 
praktisch onmogelijk heeft ge
maakt. Dat, als terzake door 
de P.v.d,A.-fractie aangewezen 
woordvoerder, de heer De Kadt, 
de slechte indruk door partijge
noot In 't Veld aan de overzijde 
van het Binnenhof gewekt, 
trachtte weg te nemen door 
tamelijk nadrukkelijk de Eerste 
Kamer als niet tot politieke uit
spraken bevoegd orgaan naar de 
woestijn te verwij!zen, strafte 
professor Romme - terecht -
af, door de heer De Kadt eraan 
te herinneren, dat zolang Neder
land het bestaan van een Eerste 
Kamer prolongeert, deze zijn 
wezenlijke staatkundige beteke
nis behoudt. SprekJer had er ook 
aan toe kunnen voegen, dat zich 
zelfs in het recente verleden nog 
gevallen hebben voorgedaan, 
waarbij in socialistische kringen 
met enige gretigheid van uit
spraken door politieke vrienden 
of senatoren van anderen huize 
in de Eerste Kamer gedaan, ge
bruik werd gemaakt. 

De instemming welke globaal 
uitgesproken werd met de wijze 
waarop de Nederl,andse regering 
met woord en daad geantwoord 
heeft op de naar chantage nei
gende politiek welke Djakarta 
sedert begin december met be
trekking tot Nederland voert, 
hield overigens bepaald niet in, 
dat de democratische meerder
heid in de Tweede Kamer met 
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betrekking tot het regeringsbe
leid hier geen kritiek meer heeft. 
Mr de Gr,aaf drukte als wens van 
de K.V.P.-fractie bijvoorbeeld 
uit, dat de regering in beweging 
blijven zal om, daar waar moge
lijk in samenwerking met de 
bondgenoten, voor Nieuw-Gui
nea's toekomst perspectief te 
scheppen. Wat dit laatste betreft 
kwam minister Luns met één 
geruststellende verzekering: or
ganisatorische mlliatregelen om 
samen met Austr3ilië te werken 
aan het voorbereiden van de 
Papoea's op hun taak in de toe
komst, zijn het stadium van voor
bereiding gepasseerd. Uit minis
ter Luns' woorden bleek verder 
ook, dat de regering een soort 
van Melanesische wereldsector 
zeker niet uitsluit als het klimaat 
wlliarin het voor Nieuw Guinea's 
bevolking straks goed leven zal 
zijn. 

Drie suggesties 

Werd aan de ontwikkeling in 
Indonesië als bron van spanning 
derhalve niet voorbij gezien, de 
aandacht van Kamer en regering 
ging bij het debat over Buiten
landse zaken toch wel in het bij
zonder uit, naar het grote oost
West conflict. En vooral niet on
besproken bleven de drie sugges
ties welke thans in diplomatiek 
verkeer en publieke opinievür
ming een grote rol spelen als 
eventuele middelen om de span
ning wat te breken. De desbe
treffende suggesties zijn: top
conferentie, het plan-Rapacki 
om in Centraal-Europa een 
atoomwapenvrije zone te schep
pen en het door de Russen al met 
talrijke varianten opgediende 
voorstel om de atoomproeven 
voor militaire doeleinden te sta
'ken. 

Ook op dit gebied liepen de 
meningen der verschillende 
groepen niet grotelijks uiteen, 
terwijl duidelijk kwam vast te 
staan, dat de regering niet eraan 
behoeft te twijfelen of de Kamer 
is bereid haar voor haar stand
!punt in de grote internationale 
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problemen met zeer grote meer
derheid een vertrouwensvotum 
te geven. 

Van de drie genoemde sugges
ties heeft er één - het plan
Rapacki - in de Tweede Kamer 
praktisch geen voet aan de grond 
gekregen. Zoals te verwachten 
viel betuigde de communistenlei
der Paul de Groot deze waar
schijnlijk door de Russen geïn
spireerde eerste stap tot demili
tarisatie van een deel van Europa 
onvoorwaardelijk zijn liefde, met 
dien verstande zelfs dat naar 
zijn mening Nederland zich 
haasten moet ook in de atoom
vrije wne opgenomen te worden. 

Buiten de C.P.N.-fractie is er 
over een atoomwapenvrije wne 
in Centraal Europa en haar con
sequenties voor de positie van het 
Westen echter met meer rea
,lisme gedacht. Mr Blaisse kwam 
tot de slotsom, dat in de gegeven 
omstandigheden het plan-,Ra
packi wwel politiek als militair 
voor het westen onaanvaardbaar 
is; de woordvoerders van de 
V.V D. en de twee grotere protes
tants-christelijke fracties waren 
in vèr-gaande mate eenzelfde 
mening to'egedaan. En zelfs dr 
Patijn van de P.v.d.A., die de 
aanbeveling deed serieus te on
derzoeken of de suggestie van 
Polens minister voor buitenland
se zaken niet tot een bepaalde 
aanvaal1dbare mogelijkheid de 
weg opent, gaf toe dat neutra
'lisering van een deel van Europa 
dat nu zich in vrijheid met het 
Westen vel"bonden weet, alleen 
dan moreel te verantwoorden 
zal zijn, in het geval dat de Sov
jets zich eindelijk bereid verkla
ren hun satellietstaten achter 
het IJzeren Goooijn politieke 
vrijheid te verlenen. 

Minister Luns heeft in zijn 
antwoord aan de Kamer de 
opvatting dat atoomontwape
ning in een deel van Europa 
thans te riskant is, nadrukke
lijk onderschreven, daarbij nog 
voegend dat een consequentie 
wu kunnen zijn het terugtrek
ken van de Amerikaanse troe-

pen van het Europese conti
nent, waarna dan ons wereld
deel zich blootgesteld zou we
ten aan de verpletterende 
overmacht op het gebied der 
conventionele bewapening 
waarop de leiders van het 
Kremlin zich beroemen kun
nen. 

Reële concessies zijn binnen 
het kader van het plan-Rapacki 
volgens minister Luns van de 
Russen zeker niet te verwachten. 
"Noch de hereniging van Duits
land noch politieke vrijheid voor 
de Oosteuropese staten zal van 
de aanvaarding van dit plan het 
gevolg zijn" aLdus de kallholieke 
bewindsman. "Dit staat nu wel 
vast. De Russische troepen zul
len hun huidige posities blijven 
innemen, terwijl de communis
tische dictaturen zich zullen 
kunnen handhaven. De enige 
concessie zou kunnen schuilen in 
de mogelijkheid van een zekere 
inspectie óók achter het IJzeren 
Gordijn op de naleving der de
atomisatie. Deze concessie is 
naar de mening der l"egering 
echter een volstrekt onvoldoende 
teg'enprestatie tegenover de 
zware offers, die op het gebied 
van de veiligheid van het Wes
ten zouden worden gevraagd .. ". 

Ofschoon minister Luns bij 
dezelfde gelegenheLd liet blijken, 
dat de Nederlandse regering 
voomlsnog meer heil ziet in het 
op gang brengen van een serieus 
ontwa"peningsgesprek dan een 
niet of onvolledLg voorbereide 
topconferentie, vond het denk
beeLd van een ontmoeting van 
regeringsleroers "op het hoogste 
niveau" in de Tiweede Kamer 
veel meer sympathie dan het 
plan-Rapacki. Mr Blaisse had 
het meewerken 3;an serieuze 
pogingen in die richting om
schreven 8118 een morele plicht 
tegenover de mensheid. 

Het meest interessant was ech
ter de gang van zaken in de 
Ka;mer met de deooe suggestie: 
het meewerken aan een verbod 
op atoomproeven voor militaire 
doeleinden. van parlementaire 
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zijde had men O'ok op dit punt 
sceptische verwachtingen niet 
onder stoelen of banken gesto
ken, doch evenmin verzwegen dat 
straUngsgevaren welke er aan 
dit soort van proefexplosies ge
paal1d gaan toch zeker ook tot 
nadenken stemmen. Het was in 
een boeiend betoog dat minister 
Luns blijken liet, hoe hij en de 
overige leden der regering zich 
temake hun zware verantwoor
delijkheid metterdaad bewust 
zijn en op het standpunt staan 
dat zorgvuldig moet worden na
gegaan wat zwaarder moet we
gen: het risiko van stralingsge
varen, de mO'gelijkheid dat een 
stopzetten van de proef explosies 
zal bijdragen tot vermindering 
van internationale spanning, of 
de beveiliging der positie van het 
Westen door voortzetting van 
proefnemingen zolang zulks 
noodzakelijk is. De Nederlandse 
regering beijvert zich, deelde de 
minister mede, te bevorderen 
dat de westelijke mogendheden 
zich in de naaste toelmmst nog 
eens ernstig zullen beraden op 
het vóór en tegen van het staken 
der atoomwapenproeven, zaak 
welke de laatste tijd door de 
Sovjets in het ontwapeningsge
sprek tussen oost en West min 
of meer centraal gesteld is en 
ongetwijfeld ook een belangrijke 
rO'l zal gaan spelen zo het inder
daad tot een nieuwe topconfe
rentie komen zou. 

Krachtige N.A.V.O. blijft 

noodzakelijk 

In aanvulling op minister Luns 
heeft diens collega voor Defensie 
gepleit voor een onverminder
de krachtsinspanning voor de 
N.A.V.O., omdat het sterk blijV'en 
van deze militaire verdragsorga
nisatie een levenszaak voor de 
vrije wereld betekent. In het bij
zonder pleitte minister Staf voor 
begrip voor de noodzaak van het 
op de laatste N.A.V.O.-conferen
tie gevallen besluit, om Atlanti
sche landen op het Europese 
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vasteland met tactische atoom
wapens uit te rusten. veel oppo
sitie had dit tl10uwens in de 
V'ol:ksvertegenwoordiging niet 
Uitgelokt. Zoals bij de behande
ling van de begroting van Oor
log bleek, zijn het slechts twee 
socialistische fractieleden, de 
heren Schurer en Franssen, die 
op ethische gronden zich niet 
kunnen neerleggen bij atO'om
bewapening en het vestigen van 
raketbases voor daarmee ver
bandhoudende proj ectielen. 

Het feit dat over de noodzaak 
om [de N.A.V.O. krachtig en 
weerbaar te houden in de Kamer 
vrijwel geen meningsverschil 
bestaat, betekende tevens dat 
ook bij de begroting voor Defen
sie principiële meningsverschil
len - met uitzondering dan van 
de visie van een kleine minder
heid der P.v~d.A.-fmctie terzake 
van atoom bewapening - niet 
aan de orde kwa;men. Minister 
Staf kreeg zijn beleid in hO'ofd
zaak te verdedigen tegen kritiek 
op praktische onderdelen: de 
organisatie van het parate en 
mobilisabele deel van Nederlands 
weermacht, de aankooppolitiek 
bij de luchtmacht, de gang van 
zaken met de drastisch te reor
ganiseren Nationalle Reserve, de 
sociale voorzieningen ten behoe
ve van dienstplichtigen etcetera. 

Wel bleef minister Staf ook 
ditmaal niet het antwoord op 
twee vragen bespaard welke be
trekking hebben op hoofdzaken 
van zijn beleid. Ten eerste: 
"Blijft het financiële offer, dat 
Nederland zich terwille van de 
veiligheid der vrij e wereld ge
troosten moet, in evenredigheid 
en gemeten naar eigen draag
kracht acceptabel" en ten twee
de: "WoI1dt in de persoonlijke 
sector van de dienstplichtigen 
wat betreft de duur van hun 
eerste O'pleiding niet meer tijd 
gevraagd dan noodzakelijk is?" 
Twee vragen welke reeds enige 
jaren niet op de laatste plaats in 
de Katholieke Volkspartij leven 
en door haar Tweede Kamer
fractie dan ook kritisch aan de 
orde gesteld zijn. 



De heer Visch - bij ziekte van 
zijn collega Fens - eerste woord
voerder der K.V.P.-fractie, stel
de tegenover de memorie van 
toelichting op de defensiebegro
ting dan ook, dat de hoge begro
ting van minister Staf moeilijk 
te accepteren zal zijn, wanneer 
niet vast staat dat "Oorlog" vol
gens een scherp omlijnd priori
teitsschema werkt, duidelijk vast 
staat wat Nederland aan buiten
landse hulpverlening te ver
wachten heeft en met enige 'ze
kerheid wordt geschetst hoe het 
defensiebeleid in de naaste toe
komst zal zijn. Andere Kamer
leden onderstreepten deze op
merking van de heer Visch min 
of meer door hun kritische vra
gen over de bijdrage welke bond
genoten als Engeland en West
Duitsland met hun gewijzigde 
plannen leveren voor de veilig
heLd van het Westen. 

Minister Staf wenste in zijn 
antwoord aan de Kamer weinig 
verder te gaan dan de opmer
king, dat de huidige plannen en 
financiële middelen met elkaar 
in overeenstemming zijn en tot 
en met 1960 een zodanige op
bouw van onze krijgsmacht 
waarborgen, dat Nederland in 
grote lijnen aan zijn internatio
nale verplichtingen kan blijven 
volcloen. De zekerheid is er ech
ter een van beperkte duur. 
"Want" aldus minister Staf, 
"einde 1960 zijn er geen bedra
gen meer uit overheveling be
schikbaar. In 1960 kunnen Sta
ten-Generaal en Regering ech
ter in alle vrijheid een besli:ssing 
nemen over de nieuwe plannen". 
Waarmee politici die in 1960 bij 
de kabinetsformatie betrokken 
zullen worden, bij voorbaat we
ten, dat ook dan de defensiebe
groting veel hoofdbrekens voor 
het opstellen van een regerings-

program ;zal kunnen gaan vor
men. Tegen verkorting van de 
diensttijd bleek de bèwindsman 
noglal bezwaar te hebben, doch 
hij wees zijn critici inzovere niet 
af, dat hij zich bereid verklaarde 
de suggestie over te nemen om 
een commissie in te stellen welke 
hem, na alle factoren in ogen
schouw te hebben genomen, ter
zake van advies zal dienen. 

Minister Staf vergiste zich 
verder bepaald niet, toen hij in 
zijn K:amerrede de kwestie van 
de "Nationale Reserve" een 
moeilijk punt noemde. De Kamer 
had voor het beleid van de rege
ring in deze maar weinig goede 
woorden over gehad om het 
maar vriendelijk te zeggen. De 
bewindsman kwam met een plan 
om over te stappen om een nieu
we militaire organisatie, waarin 
vrijwilligers en dienstplichtigen
zonder-oor logslbestemming zou
den kunen samenwerken bij het 
uitvoeren van door de territo
riale commandanten te gelasten 
taken. Minister St'af kondigde 
aan dat hij de desbetreffende 
plannen binnenkort uitgewerkt 
wil presenteren. Helemaal over
tuigd door de nieuwe planning 
was de Tweede Kamer niet. In
middels heeft de heer J. Peters 
van de K.V.P. de kwestie echter 
door een interpellatie-aanvrage 
opnieuw aangesneden, zodat op 
dit onderdeel de kous zeker wel 
verder gebreid gaat worden. 

We beperken ons tot deze sum
miere opmerkingen inzake het 
defensiedebat. ontmoeting tus
sen regering en Tweede Kamer 
waarbij bleek, dat naast d~ ge
ringe meningsverschillen over 
het doel van onze defensiepoli
tiek over de methode waarmee 
dit doel bereikt moet worden, het 
1aatste woord nog niet gezegd is. 

v. L. 
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gracht 95, 's-Gravenhage, zijn o.a. de volgende rapporten verkrijg
baar: 
No. 

3a. 

12. 

14. 
18. 

24. 

26. 

27. 
29. 
38. 

40. 
41. 
47. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 

72. 

Titel 
Processievrijheid; huidige rechtstoestand; voorstel tot 
wijziging van artikel 177 van de Grondwet ............. . 
Wettelijke regeling van het kleuteronderwijs, eerste 
gedeelte .............................................. " 
Wereldomroep; richtlijnen voor een nieuw wettelijk bestel 
Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar Ne
derlandse verhoudingen; redevoeringen uitgesproken door 
mr dr J. J. LoeÏf pro en prof. dr L. G. J. Verberne ..... . 
Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin; is het 
wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te 
perken? ............................................... . 
Wettelijke regeling van het kleuteronderwijs; tweede 
gedeelte ............................................... . 
Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal ..... . 
Grondslagen der onderwijs-organisatie ............... . 
Arbeid van de vrouw; zijn verdergaande overheidsmaat-
regelen wenselijk? ................................... . 
Sociale voorzieningen voor zelfstandigen ............... . 
Kinderbijslag naar verhouding van het loon ........... . 
Bijbelonderwijs op de openbare school ................. . 
Tien jaren Centrum voor Staatkundige Vorming ..... . 
Geboorteregeling als middel tot verlichting van de bevol
kingsdruk in Nederland; is bevordering van staatswege 
geoorloofd of verwerpelijk? ........................... . 
Overheid en volkscredietwezen ....................... . 
Vestigingsbeleid in detailhandel en ambacht ......... . 
Verbreiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
Het ontwerp van Wet op de Ruimtelijke Ordening ..... . 
Het ontwerp nieuwe Woningwet ....................... . 
Woningbouwcorporaties ............................... . 
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid van mannen en 
vrouwen ............................................. . 
Aard van het kwekersrecht ........................... . 

Prijs 

f 0,25 

" 0,50 
" 0,50 

,,1,-

" 0,50 

" 0,50 
" 0,80 
" 0,65 

" 0,40 
,,1.-
" 0,80 
" 0,50 
" 0,75 

" 1,20 
" 1,20 
" 0,80 
,,1,-
" 1,35 
" 1,25 
,. 2,25 

" 0,70 
" 0,70 

Een volledige lijst van publicaties wordt op aanvraag verstrekt. Het 
is mogelijk zich op de publicaties te abonneren. De abonnementsprijs 
bedraagt f 6,- per kalenderjaar. 
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REDACTIE: MAG. DR S. STOKMAN O.F.M •• DRS J. M. AARDEN. DR L. A. H. ALBERING 
DR K. J. HAHN, DRS A. W. H. J. QUAEDVLIEG. W. M. PERQUIN. 

JAARGANG 12 APR I L NUMMER 2 

door dr L. A. H. A/bering. 

]D 
e verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten 

plegen niet door een felle propaganda-aktiviteit te 
worden voorafgegaan. Ook dit jaar hebben de verschil
lende politieke partijen een rustige en beperkte verkie

zingskampagne gevoerd, beperkter nog dan bij de eerder gehou
den Statenverkiezingen sedert de bevrijding. De kiezeressen en 
kiezers schénen nauwelijks belang te stellen in de komende ver
kiezingsdag. Deze schijn was echter bedriegelijk. 

Want zo rustig als de weken vóór de verkiezingen en de ver
kiezingsdag zelve verliepen, zo spannend was de avond van de 
verkiezingsdag, toen geleidelijk aan de uitslagen van gemeenten 
en provinciën bekend werden. Het jaar 1958 bracht ons een 
spektakulaire verkiezingsuitslag, even spektakulair als die we 
bij de Kamerverkiezingen van 1952 mochten ervaren, toen sociale 
onrust als gevolg van de moeilijkheden der na-Korea-periode de 
katholieke en protestants-christelijke volkspartijen verliezen 
bracht en belangrijke winst voor de P.v.d.A. Even spektakulair 
als in 1956, toen de P.v.d.A. opnieuw winnares was door zetel
winst op de protestantse partijen en de kommunisten, waarbij de 
uitstekende uitslag van de K.V.P. zelfs onvoldoende aandacht 
kreeg. Nu een grote nederlaag van de P.v.d.A., vergeleken bij 
1956, een grote winst voor de V.V.D. en opnieuw een rekord
uitslag voor de K.V.P. 

Deze belangwekkende en voor zeer velen verrassende verkie
zingsuitslag bracht de kommentaren vrijwel allen in de landelijke 
sfeer. Gelet op de situatie was dat verantwoord, ook al had de 
propaganda die landelijke krachtmeting geen sterke stimulans 
gegeven. 

Men had in brede kring verwacht, dat de tamme propaganda
kampagne ongunstig zou werken op de deelname der kiezers aan 
deze verkiezingen. Die deelname is als regel bij de Statenverkie
zingen toch al geringer dan bij Kamerverkiezingen, waarvoor 
ook de belangstelling uiteraard groter is. Als voorbeeld moge 
dienen, dat terwijl bij de Statenverkiezingen van 1954 ongeveer 
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10% der kiezers niet of ongeldig stemde, dit percentage bij de 
Kamerverkiezingen van 1956 beperkt bleef tot 6,5, een bijzonder 
laag percentage. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
van dit jaar was het bedoelde percentage aanmerkelijk gunstiger 
dan in 1954; het percentage der niet-opgekomenen en der ongel
dige stemmen, waaronder dus ook de blanko-stemmen, bedroeg 
8,9. Als men zou mogen aannemen, dat het aantal ongeldige 
stemmen bij de genoemde verkiezingen verhoudingsgewijs niet 
veel uiteenliep, dan moet men vaststellen dat het getal der niet
opgekomen kiezers en kiezeressen bij de jongste Statenverkie
zingen kleiner is geweest dan bij de eerder gehouden Statenver
kiezingen, terwijl de propaganda ongewoon "tam" was. Onder de 
opgekomenen waren dus meer "randkiezers" dan bij andere Sta
tenverkiezingen. In het Zuiden des lands vooral kiezers, van huis 
uit katholiek, wier binding met het godsdienstige, maatschap
pelijke en politieke organisatieleven zwak is geworden en die bij 
Kamerverkiezingen zeer gevoelig bleken voor de P.v.d.A.-propa
ganda. Het deelnemen aan de stemming door deze "randkiezers" 
is deze keer niet voordelig gebleken voor de socialistische partij. 
Ook al houdt men rekening met de eigen-geaarde omstandighe
den der Statenverkiezingen, mag men hierin mede een aanwij
zing zien, dat de politieke sfeer in Nederland thans niet gunstig 
is voor de Partij van de Arbeid. De grote opkomst der kiezers 
- niet geforceerd door een krachtige propaganda-aktiviteit -
wijst bovendien op een door de omstandigheden en het beleid 
der verschillende partijen opgeroepen verlangen der burgers om 
gebruik te maken van het recht ter bepaling van een politieke 
keuze. 

De resultaten der verschillende partijen. 

De Partij van de Arbeid. Bij een uitslag, gelijk aan die van 
1956, zou de P.v.d.A. bij deze Statenverkiezingen 24 zetels ge
wonnen hebben. Zij verloor echter twee zetels. En daarmee mag 
zij nog heel tevreden zijn, want haar stemmenpercentage, dat in 
1954 nog 29,4 bedroeg (in 1956 was dat 32,7) liep terug op 28,6. 
Een lager percentage zelfs dan in 1952. En dat terwijl de C~P.N. 
ook nog iets terugliep. Het feit dat de pacifistische socialistische 
groepering alléén in Noord-Holland met een lijst uitkwam, 
waarop een 35.000 stemmen werden uitgebracht, heeft de 
P.v.d.A. voor een nog groter verlies behoed. 

In het jaar 1956 haalden socialisten en kommunisten samen 
ongeveer 40% van de geldig uitgebrachte stemmen, in 1956 be
droeg dit percentage 37,5, en nu, de pacifistische socialisten 
inbegrepen, ongeveer 33,4%. Dit zijn wel heel duidelijke cijfers. 
Het A.N.P. berekende, dat een uitslag als van deze Statenver
kiezingen voor de Kamerverkiezingen zou betekenen, dat de 
P.v.d.A. zou teruglopen van 50 op 44 zetels en de C.P.N. van 
7 op 6. Een berekening, die uiteraard alleen waarde heeft als 
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een demonstratie van de omvang van de achteruitgang der 
P.v.d.A. bij de verkiezingen van dit jaar vergeleken bij die Ka
merverkiezingen van 1956. 

De beperkte werfkracht van de P.v.d.A. op de katholieke kie
zers is dit jaar vrijwel teniet gedaan, die op de protestantse 
kiezers is vergeleken bij 1956 verzwakt, terwijl zeer veel vrijzin
nige burgerlijke elementen overliepen naar de V.V.D. De "rand
kiezers" die in 1956, toen de opkomst der kiezers ongewoon groot 
was, de P.v.d.A. mede haar overwinning - met name in het 
Zuiden - bezorgden, gaven de P.v.d.A. dit jaar geen steun. In 
Noord-Holland verloor de P.v.d.A. ongeveer 9% van haar stem
men aan de Pacifistisch Socialistische Partij. En hiermee is in 
grote lijn de achteruitgang van de socialistische partij verklaard. 

Hoe verrassend de nederlaag van de P.v.d.A. ook was, toch 
waren er tevoren verschillende aanwijzingen, dat de socialisten 
hun toppositie van 1956 zouden moeten prijsgeven. Op de eerste 
plaats het feit van de Statenverkiezingen zelf, bij welke verkie
zingen de aantrekkingskracht de socialistische lijsten geringer 
is dan bij landelijke verkiezingen, niet in het minst door het 
ontbreken der Drees-figuur, die vooral in 1952 en 1956 van 
grote invloed is geweest op de verkiezingsuitslag. Vervolgens 
had het resultaat van de "ideeënbus der demokratie" duidelijk 
gemaakt, dat veel aanhangers van de P.v.d.A. het in een aantal 
belangrijke zaken oneens waren met het beleid der partij. Men 
denke aan het vraagstuk van de bezitsvorming, met name door 
de K.V.P. voorgestaan en door de P.v.d.A., zacht uitgedrukt, 
geremd. Bij veel P.v.d.A.-kiezers bleek de natuur te gaan boven 
de socialistische leer. 

Op de derde, misschien de voornaamste plaats, heeft het 
beleid van de P.v.d.A. inzake de bestedingsbeperking velen van 
haar vervreemd. Uiteraard acht men de bestedingsbeperking op 
zich een onaangename zaak, maar over de noodzaak ervan was 
men in Nederland algemeen overtuigd. De drang naar belasting
verhoging echter, zoals de P.v.d.A. die demonstreerde, de zorge
loosheid waarmee de socialisten aanvankelijk spraken over de 
toenemende werkloosheid, tot de cijfers onloochenbaar duidelijk 
werden, de socialistische voorkeur voor werkloosheidsbestrijding 
van overheidswege tegenover een werkgelegenheidsbeleid dat 
grotere werkloosheid wil voorkomen en tevens werkloosheid 
bestrijden, dit alles heeft dat gevoel van "onbehagen" gewekt, 
dat leidende figuren van de P.v.d.A. op de avond van de verkie
zingen en daarna konstateerden. Ten onrechte stelden zij echter, 
dat de bestedingsbeperking als zodanig het onbehagen tegenover 
de P.v.d.A. heeft verwekt. 

Vermeld worde hier ook het overigens nog zo kortstondige 
beleid van de nieuwe socialistische minister van Landbouw, 
Vondeling, dat zich sterk in de socialistische richting dreigt te 
bewegen, duidelijker dan zulks bij zijn voorganger merkbaar 
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was. Al hadden uitlatingen van diens kant buiten de Kamers al 
menig agrariër verontrust, V ondelings eerste optreden als minis
ter heeft de goodwill van de P.v.d.A. in agrarische kringen, voor 
zover aanwezig, ongetwijfeld verkleind. En dan zijn er zeker 
ook belangrijke oorzaken van psychologische aard geweest, die 
de tegenslag voor de socialisten hebben bevorderd. Men denke 
aan het herhaalde zelfverzekerde optreden van socialistische 
leiders, dat op den duur wel weerstanden moest oproepen. Ook 
de verminderde goodwill van Minister Suurhoff heeft psycho
logische oorzaken. 

De positie van (ie P.v.d.A. als doorbraakpartij heeft bij deze 
verkiezingen wel een heel ernstige klap gekregen. Ten opzichte 
van de katholieken kan men de doorbraak vrijwel verwaarlozen, 
ten opzichte der protestanten kan men van een inperking gewa
gen; de maatschappelijke doorbraak kreeg een ernstige knauw 
door een belangrijk verlies naar V.V.D.-zijde. Het was dan ook 
niet te verwonderen, dat al spoedig in een socialistisch blad aan 
de waarde van de doorbraak-idee getwijfeld werd en dat het 
Vrije Volk grote nadruk legde op het socialisme als zodanig en 
de Europees-socialistische samenwerking. Bij die samenwerking 
ontmoet de P.v.d.A. niet één socialistische partij, voor wie de 
doorbraakgedachte van enige betekenis is gebleken. Reeds na 
de uitslag van de "ideeënbus" heeft de P.v.d.A. verklaard, dat 
de uitkomsten van deze ondervraging voor de partij een bron 
van overweging en bezinning zijn. En op de avond van de ver
kiezingsdag heeft de voorzitter van de P.v.d.A. gezegd, dat 
de partij zich zou dienen te beraden over het optreden van de 
pacifistische socialistische partij. Het wordt dus een zich bera
den, om het zo eens uit te drukken, naar rechts en naar links. 
Ongetwijfeld is het voor het Nederlandse politieke leven van 
groot belang wat het resultaat van dit dubbele beraad zal zijn. 

De Katholieke Volkspartij. Zoals gezegd demonstreerde de 
verkiezingsuitslag opnieuw een rekord voor de KV.P. wat het 
stemmenpercentage betreft. Na het moeilijke jaar 1952, toen dit 
percentage 28,7 bedroeg, kwamen de Statenverkiezingen van '54 
met 31.5%, de Kamerverkiezingen van '56 met 31.7% en van de 
Statenverkiezingen met bijna 32.9%. Vergeleken bij de vorige 
Statenverkiezingen is er dus een groei van 1.4%. Wie de Vara
uitslagendienst aanhoorde, kreeg op de avond van de verkie
zingsdag de indruk van een meer beperkte winst der KV.P. 
vergeleken bij '54, tot hij zich realiseerde dat bij de KV.P.per
centages van '54 die van de KN.P. werden bijgeteld. Ten on
rechte, want het staat vast dat met name in Noord- en Zuid
Holland vele niet-katholieken hun stem op de KN.P. uitbrach
ten, welke kiezers nu zeker niet de KV.P. hebben gesteund. 

Zo gelukkig als de zetels deze keer ten deel vielen aan de 
P.v.d.A. welker stemmenpercentage niet onbelangrijk beneden 
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'54 lag, terwijl slechts twee zetels verloren gingen, zo weinig 
weerspiegelde de vooruitgang der stemmen zich bij de KV.P.: 
zij won 4 zetels in totaal. Dit totaal bedraagt thans 190, dat van 
de P.v.d.A. 178. Zetelwinst behaalde de KV.P. in de provincie 
Gelderland (1 zetel), Noord-Brabant (2 zetels) en Zuid-Holland 
(1 zetel). Dat winst in stemmenpercentage niet behoeft samen 
te gaan met zetelwinst, toonde de provincie Limburg aan: De 
KV.P. steeg van 82% in '54 tot 84.3%, dus met 2.3%. Zij 
behield haar 39 zetels, terwijl de samenwerkende protestantse 
groeperingen met hetzelfde percentage van 2.3 haar enige zetel 
verkregen. Hier volgen de stemmenpercentages der KV.P. in de 
verschillende provinciën, resp. in 1954 en 1958: 

Gr. Fr. Dr. Ov. Geld. utr. N.H. Z.H. Zeel. N.Br. Limb. Ned. 

1954 5.6 6.9 6.6 28.4 33.1 27.0 23.4 17.9 19.9 75.8 82 31.5 
1958 6 7 6.8 28.6 33.5 26.2 24.1 19.2 21.4 77.6 84.3 32.9 

In vrijwel alle provincies steeg dus het percentage in verheu
gende mate. Utrecht toonde alleen een zij het beperkte achter
uitgang. De gunstige percentages van Noord-Brabant en Lim
burg verkrijgen overigens een veel sterker aksent als men ze 
vergelijkt met die van de Kamerverkiezingen van 1956. De grote 
vooruitgang bij dat jaar vergeleken gaat gepaard met een vrijwel 
even grote achteruitgang van de P.v.d.A. in die twee provincies. 
Steeg het percentage van de KV.P. van '56 tot '58 in Brabant 
en Limburg resp. van 74.8 tot 77.6 en van 78.5 tot 84.3, dat van 
de P.v.d.A. daalde resp. van 16.4 tot 13.1 en van 17.5 tot 12. De 
P.v.d.A. heeft in Noord-Brabant en Limburg zelfs het percentage 
van 1954 niet kunnen halen. 

Hier volgen de stemmenpercentages der KV.P. in de verschil
lende provinciën, resp. in 1956 en 1958. Een volledig overzicht 
van de situatie der verschillende partijen in een reeks van achter 
ons liggende verkiezingen in de verschillende provinciën volgt 
achter dit artikel. 

Gr. Fr. Dr. Ov. Geld. utr. N.H. Z.H. Zeel. N.Br. Limb. Ned. 

1956 5.9 6.9 6.9 28 32.2 25.8 23.7 18.7 20.9 74.8 78.5 31.7 
1958 6 7 6.8 28.6 33.5 26.2 24.1 19.2 21.4 77.6 84.3 32.9 

Utrecht, dat achteruitging vergeleken met 1954, steeg verge
leken met '56 met 0.4%. Alle overige provinciën demonstreerden 
een relatief niet onbelangrijke vooruitgang vergeleken bij 1956, 
met uitzondering van Drente, waaraan de migratie ongetwijfeld 
debet is. De groei van het katholieke kiezerskorps ging in het 
algemeen blijkbaar gepaard met de groei der KV.P.-stemmen. 

Het KS.KI. heeft op verzoek van de KV.P. enige tijd vóór de 
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Statenverkiezingen een aantal berekeningen gemaakt in ver
band met de taakstelling der partij met betrekking tot die Sta
tenverkiezingen. Interessant daarbij was met name de taakstel
ling der relatieve gelijkheid vergeleken bij 1954. Onder relatieve 
gelijkheid wordt verstaan: een even groot percentage katholie
ken dat op de KV.P. stemt, dus een relatief gelijk blijvende 
trouw van de katholieken aan de KV.P. Faktoren van migratie 
en van verscfiillend geboorteniveau kunnen veroorzaken, dat de 
vertegenwoordiging der KV.P. in de verschillende Staten bij 
deze relatieve gelijkheid gelijk blijft of verzwakt of versterkt 
wordt. Deze faktoren in het oog houdend en bovendien de ge
loofsafval, kwam het K.S.KI. tot de konklusie, dat de KV.P. 
dit jaar 32.6% der stemmen moest behalen wilde zij de relatieve 
gelijkheid bereiken. Door het percentage 32.89 is de KV.P. dus 
boven 1954 uitgestegen. 

Uiteraard is de winst van de KV.P. regionaal en plaatselijk 
verschillend. In bepaalde landelijke gemeenten was zij bijzonder 
groot. Elders moest zij dus kleiner zijn. Zelfs zijn er een aantal 
gemeenten waar de KV.P. vergeleken bij 1954 is achteruitge
gaan. Het zal de taak der partij zijn de oorzaken daarvan te 
onderzoeken; zij behoeven niet per se een gevolg te zijn van een 
geringere trouw der katholieken. 

De KV.P. kan terugzien op een uitstekende verkiezingsuit
slag; zij is onbetwist weer de grootste partij geworden. Het feit, 
dat zij evengoed als de P.v.d.A. verantwoordelijkheid heeft g~
dragen voor de bestedingsbeperking, maar desondanks meer 
stemmen dan ooit op haar lijsten verenigde, levert een bewijs 
dat het beleid der KV.P. o.a. op het terrein der werkgelegenheid 
vertrouwen heeft gewekt in tegenstelling tot het beleid van de 
P.v.d.A., waaraan deze partij in belangrijke mate haar nederlaag 
kan wijten. 

De protestants-christelijke partijen. In 1956 hebben A.R. en 
C.H.U. een ernstig verlies geleden, nadat de A.R. reeds in 1952 
een nederlaag had moeten verwerken. Het verlies van de anti
revolutionairen in 1952 werd voor een belangrijk deel gevormd 
door stemmen van arbeiders, die de P.v.d.A. kozen. In 1956 zul
len het vooral stemmen van hervormden zijn geweest, die de 
eens zo grote A.R.P. deden inkrimpen. Zij bereikte toen 9.9% 
van de stemmen, de C.H.U. zakte tot 8.4%. Veel stemmen van 
deze partij gingen naar de P.v.d.A. 

Het resultaat van 1958 is voor de protestants-christelijke 
groeperingen weliswaar niet bevredigend, maar toch meer hoop
gevend dan in 1956. De anti's liepen nog iets verder terug tot 
9.42%, de C.H.U. haalde iets bij haar verlies in, zij kwam op 
9.01 %. Het gezamenlijk percentage was in 1956: 18.3, in 1958 
werd 18.4% bereikt. Telt men - terecht - daarbij de stemmen, 
die samenwerkende protestanten in Noord-Brabant en Limburg 
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verwerven, dan stijgt het gezamenlijk percentage tot 19.2. Waar
uit kan blijken, dat de werfkracht van de Partij van de Arbeid 
ook op de protestantse kiezers, vergeleken bij 1956, is verzwakt. 

De geringe betekenis van de Staatkundig Gereformeerden en 
van de nog kleinere groepering van het Gereformeerd Politiek 
Verbond, bleef ook bij deze verkiezingen vrijwel onveranderd. 

Volkspartij voor Vrijheid en Demokrat'ie. Tenslotte de V.V.D. 
de opvallende winnares van de stembusstrijd, de oppositiepartij 
in het parlement, die haar grote winst voor een zeer belangrijk 
deel moet hebben verkregen van vroegere P.v.d.A.-kiezers. 

Vrijzinnig Demokraten en Liberalen hadden in de Tweede Ka
mer van 1937 in totaal 10 zetels bezet; de V.D.E. had er 6, de 
Liberalen nog slechts 4. De leider van de Vrijzinnig Demokraten 
sloot zich na de oorlog aan bij de P.v.d.A. en de meerderheid 
van zijn aanhang volgde hem. Een deel van deze aanhang stemde 
echter in 1946 op de Liberale Partij, die mede daardoor 6 zetels 
in de Tweede Kamer verkreeg. In 1948 verkregen de Liberalen 
8 zetels, in '52 en '56 telkens 9 zetels. De Vrijzinnig Demokraat 
Oud was na een kortstondig verblijf in de P.v.d.A. inmiddels de 
leider van de Liberale Partij geworden. 

Als oppositie-partij scheen de V.V.D. in 1956, mede dank zij een 
krachtige propaganda, goede kansen te hebben op een belang
rijke vooruitgang. Deze bleef uit. De P.v.d.A. profiteerde als 
"regeringspartij" van de gunstige konjunktuur, profiteerde te
vens van de omstandigheid dat de verkiezingen zouden uitma
ken of de K.V.P. al dan niet de grootste partij zou worden. Dit 
jaar, terwijl het niet ging om Kamerverkiezingen, was het de 
V.V.D. die profiteerde van de omstandigheden in ons land, van 
het verlies van goodwill door de P.v.d.A. gevolg van haar beleid. 
En passant verkreeg zij ook nog winst uit andere groeperingen. 
Zij zal 63 zetels in de Provinciale Staten bezetten tegenover 50 
in de thans zittende Staten. En daarmee staat zij gelijk met de 
antirevolutionairen. Met haar 11.4% van de stemmen zou zij in 
de Tweede Kamer echter aanspraak kunnen maken op 17 zetels 
(nu 13) tegenover de A.R. 15. De V.V.D. die in '54 ongeveer 
8.8% der stemmen verwierf, evenals in '56 en nu op 11.4% 
kwam, maakte dus een winst van bijna 30 %. 

Zoals gezegd moet het leeuwendeel van deze winst zijn voort
gekomen uit de kringen van de vroegere P.v.d.A.-kiezers. Dege
nen die naar de liberale partij - ook een doorbraakpartij -
overliepen zullen vermoedelijk voor het grootste deel vrijzinnige 
kiezers zijn uit een subaltern maatschappelijk milieu. Als gevolg 
daarvan is de P.v.d.A. thans nog meer een arbeiderspartij ge
worden dan zij reeds was. En heeft de V.V.D. maatschappelijk 
een wat bredere basis gekregen. Afgewacht zal moeten worden 
hoelang de nieuwe aanwinst der liberale partij, deze "floating 
group", trouw zal zijn en in welke omvang. 
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Kiezers-
Jaar tallen K.V.P. A.R. C.H. C.P.N. P.v.d.A. V.V.D. K.N.P. e.a. 

K.V.P. N.U 

GRONINGEN: 

1950 13.321 5,8 19,6 12,6 9,5 35,5 12,8 4,2 
1952 12.864 5,2 18,3 10,2 9,0 38,1 12,7 0,7 5,8 
1954 13.640 5,6 17,8 10,4 7,7 40,4 11,4 6,7 
1956 15.048 5,9 17,3 9,6 7,7 42,2 12,9 0,2 4,2 
1958 15.050 6,0 17,3 10,6 6,9 39,8 15,5 3,9 GPV 
FRIESLAND: 

1950 16.124 7,0 23,5 18,3 4,5 32,4 8,7 5,6 
1952 16.563 6,7 22,8 16,3 4,6 36,5 8,6 0,4 4,1 
1954 16.805 6,9 22,9 17,4 3,4 37,1 8,5 3,8 
1956 17.510 7,0 22,0 16,0 3,5 40,9 8,4 0,2 2,0 
1958 17.396 7,0 22,3 17,4 3,4 37,6 10,6 1,7 SGP 

GPV 
DRENTE: 

1950 7.656 6,1 18,6 14,5 4,2 36,6 . 18,8 1,2 
1952 8.676 6,2 16,8 12,9 4,4 41,8 14,8 0,3 2,8 
1954 9.159 6,6 17,8 14,4 4,1 37,8 17,8 1,5 
1956 10.347 6,9 15,7 12,1 3,4 44,6 15,2 0,2 1,9 
1958 10.305 6,8 16,3 13,2 3,3 39,7 19,4 1,3 GPV 
OVERIJSSEL: 

1950 91.919 28,0 12,0 M,l 6,2 25,0 8,3 4,4 
1952 97.111 26,4 11,3 14,2 6,1 26,8 8,5 1,3 5,4 
1954 103.093 28,4 10,6 14,8 5,1 27,6 8,5 5,0 
19'56 111.664 27,9 10,4 13,1 4,1 31,7 7,6 0,2 5,0 
1958 112.347 28,6 10,1 14,2 4,1 28,4 9,8 4,8 SGP 

GPV 
GELDERLAND: 

1950 168.186 32,6 11,2 16,7 2,2 23,5 8,5 0,7 4,6 
1952 168.154 28,9 10,7 13,5 2,2 28,7 8,5 2,1 5,4 
1954 190.533 33,1 9,8 15,9 1,6 27,0 8,1 0,8 3,7 
1956 201,888 32,2 9,3 13,1 1,4 31,3 7,9 0,3 4,5 
1958 210.884 33,5 9,2 14;6 1,2 26,9 10,2 4,4 SGP 

GPV 
Boerenlijst 

UTRECHT: 

1950 75.149 26,9 17,3 14,0 4,1 25,7 7,3 4,7 
1952 71.881 23,3 15,0 11,7 3,7 28,2 8,9 2,6 6,6 
1954 82.842 27,0 15,1 12,8 2,8 28,6 8,9 4,8 
1956 86.336 25,8 12,9 11,1 2,6 32,6 9,3 0,7 5,0 
1958 89.218 26,2 12,7 12,4 2,1 28,6 12,7 5,3 SGP 

GPV 
Wereldb. 

TOTAAL NOORD-HOLLAND: 

1950 226.770 24,0 10,7 6,3 16,3 30,2 11,2 0,5 0,8 
1952 216.161 21,1 9,6 5,2 14,'6 32,8 11,3 2,8 2,6 
1954 240.665 23,4 8,7 6,1 13,7 33,9 12,0 1,2 1,0 
1956 257.341 23,7 8,3 5,1 11,9 37,3 11,8 0,6 1,3 
1958 265.904 24,1 7,9 6,2 10,0 31,5 16,0 1,1 SGP 

GPV 
+ 3,2 PSP 
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KIezers-
Jaar tallen K.V.P. AR e.H. e.p.N. P.v.d.A. V.V.D. K.N.P. e.a. 

K.V.P. N.U. 

-- -----~------- ------~----_ .. -

DEN HELDER: 
1950 70.095 32,3 9,2 4,6 10,6 30,8 11,4 0,4 0,7 
1952 71.087 30,0 8,7 4,2 9,4 33,0 11,3 1,3 2,1 I, 

1954 74.925 32,1 8,7 4,2 8,5 33,5 11,5 0,6 0,9 
1956 79.703 32,0 8,0 4,1 7,2 37,0 10,5 0,2 1,0 :·1 
1958 80.859 32,5 8,0 4,5 6,2 32,5 13,0 0,9 SGP 

GPV , i + 2,4 PSP 1(1 

HAARLEM: • ! 

1950 77.545 27,2 14,0 10,2 7,8 27,1 11,9 0,8 1,0 
1952 73.!l05 23,1 12,4 8,1 7,1 28,9 12,3 4,7 3,4 
1954 84.847 26,6 11,3 9,5 6,1 30,5 12,8 1,9 1,3 
1956 93.818 27,2 10,5 7,9 5,3 33,5 13,1 0,8 1,7 
1958 97.267 27,4 10,0 8,9 4,2 27,9 17,7 1,3 SGP 'I GPV 

+ 2,6 PSP 
~/ I 

AMSTERDAM: 
1950 79.130 17,8 9,2 4,7 24,6 32,0 10,6 0,4 0,7 
1952 71.569 15,3 8,1 3,8 22,4 35,1 10,7 2,3 2,3 
1954 80.893 17,0 7,0 4,8 21,4 36,3 11,7 1,1 0,7 
1956 83.820 17,0 6,8 3,7 18,9 40,2 11,5 0,8 1,1 
1958 87.778 17,6 6,5 5,2 16,1 33,6 16,2 0,9 SGP 

GPV 
+ 3,9 PSP 

, ' 

i I 

TOTAAL ZUID-HOLLAND: I, 

1950 223.815 18,7 15,7 11,4 6,7 31,1 10,1 1,3 5,0 
1952 217.677 16,8 14,4 9,9 5,7 33,5 11,2 2,5 6,0 
1954 234.602 17,9 13,5 10,4 4,9 35,5 11,0 1,8 5,0 
1956 261.295 18,7 12,3 9,4 4,8 37,9 11,3 0,9 5,7 
1958 270.567 19,2 12,2 10,3 4,0 35,0 14,6 4,7 SGP 

GPV 
LEIDEN: 
1950 70.458 28,3 14,9 17,2 3,1 20,9 8,5 1,3 5,8 
1952 70.341 25,7 14,7 14,8 2,8 22,8 9,5 3,2 6,5 
1954 75.690 27,7 13,6 15,5 2,3 23,9 9,5 1,7 5,8 
1956 84.183 28,8 13,0 13,6 2,2 26,3 9,9 0,6 5,6 
1958 86.794 29,1 12,6 14,5 1,9 23,8 12,3 5,8 SGP 

GPV lil 

Boeren 
DORDRECHT: 
1950 43.996 14,1 19,4 13,7 3,6 30,2 9,2 0,7 9,1 
1952 43.567 12,8 18,3 12,1 3,1 33,0 10,2 1,5 9,0 
1954 46.796 13,8 17,4 12,8 2,6 34,2 9,4 1,0 8,8 
1956 52.847 14,4 16,4 11,8 2,6 36,8 9,5 0,3 8,2 
1958 55.890 14,8 16,1 12,9 2,4 34,1 11,6 8,1 SGP 

GPV 
DEN HAAG: 
1950 57.465 19,8 16,5 8,3 7,5 30,2 13,2 2,6 1,9 
1952 55.395 17,5 14,6 7,4 6,6 32,3 12,9 4,2 4,5 
1954 59.337 18,5 12,8 7,5 5,8 35,1 14,3 3,9 2,1 
1956 66.711 19,8 10,8 6,7 5,3 37,9 14,8 2,6 2,1 
1958 68.654 20,4 10,7 7,5 4,5 34,2 20,6 2,1 SGP 

GPV 
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Kiezers-
Jaar tallen K.V.P. A.R. e.H. e.p.N. P.v.d.A. V.V.D. K.N.P. e.a. 

K.V.P. N.U. 
-"-----_.- -- _._----- - - -_._----_. ------- ------------

ROTTERDAM: 

1950 51.896 15,1 12,2 7,7 11,3 40,1 9,5 0,7 3,4 
1952 48.374 13,0 10,6 6,5 9,6 42,6 12,0 1,6 4,1 
1954 52.779 14,0 10,6 7,0 8,3 45,2 10,7 0,9 3,3 
1956 57.675 14,4 9,3 6,4 8,4 47,2 11,1 0,3 2,9 
1958 60.235 15,0 9,4 7,1 6,7 44,7 14,2 2,9 SGP 

GPV 

TOTAAL NOORD-BRABANT: 

1950 424,756 77,8 2,8 3,3 0,8 9,5 1,8 0,4 3,6 
1952 428.161 69,8 2,9 2,6 1,3 15,0 2,0 5,1 1,3 
1954 467.177 75,8 2,7 3,0 0,5 13,5 1,7 2,3 0,5 
1956 508.688 74,9 2,7 2,3 0,6 16,4 2,0 0,2 0,9 
1958 533.604 77,6 5,2 0,6 13,1 2,9 0,6 SGP 

GPV 

TILBURG: 

1950 197.194 79,1 2,3 3,5 0,9 9,0 2,0 0,5 2,7 
1952 186.501 67,3 2,5 2,7 1,3 15,9 2,0 7,3 1,0 
1954 207.123 74,0 2,1 3,0 0,4 14,2 1,9 3,9 0,5 
1956 228.008 74,5 2,3 2,4 0,5 17,1 2,0 0,3 0,9 
1958 239.101 77,8 4,8 0,6 13,5 2,9 0,4 SGP 

GPV 

DEN BOSCH: 

1950 227.562 76,6 3,2 3,1 0,7 10,0 1,7 0,3 4,4 
1952 241.660 72,0 3,2 2,5 1,3 14,4 2,0 3,3 1,3 
1954 260.054 77,3 3,2 3,0 0,5 13,0 1,6 0,9 0,5 
1956 280.1680 75,2 3,0 2,2 0,6 15,8 2,0 0,2 1,0 
1958 294.503 77,4 5,6 0,6 12,8 2,9 0,7 SGP 

GPV 

LIMBURG: 

1950 254.987 83,7 2,4 2,7 6,8 1,8 2,6 
1952 264.546 75,3 1,0 0,9 2,3 12,8 0,9 6,1 0,7 
1954 293.341 82,0 1,3 12,4 4,3 
1956 313.243 78,6 0,8 0,6 1,0 17,5 0,8 0,3 0,4 
1958 340.375 84,3 2,3 1,2 12,0 0,2 GPV 

ZEELAND: 

1950 26.326 19,3 14,5 18,6 0,9 24,6 8,5 13,6 
1952 27.714 18,5 13,8 15,8 0,9 28,0 8,0 1,1 13,9 
1954 28.670 19,9 13,8 17,6 0,6 28,2 8,6 11,3 
1956 31.882 20,9 12,8 15,4 0,6 32,0 8,1 0,2 10,0 
1958 32.402 21,4 13,0 17,4 0,5 28,2 9,6 9,9 SGP 

GPV 

TOTAAL NEDERLAND: 

1950 1.529.009 31,6 12,2 10,4 6,8 25,7 8,5 4,8 
1952 1.529.508 28,7 11,3 8,9 6,2 29,0 8,8 2,7 4,4 
1954 1.680.527 31,5 10,8 9,8 5,3 29,4 8,8 1,0 3,4 
1956 1.815.242 31,7 9,9 8,4 4,8 32,7 8,8 0,5 3,2 
1958 1.899.058 32,9 9,4 9,0 4,0 28,7 11,4 4,6 

58 



DE POLITIEKE POSITIE DEn K!THOLIEItEN.1
) 

Prof. mr C. P. M. Romme. 

H[ et is over twee dingen, dat ik vanmiddag een paar op
merkingen zou willen maken: over de katholieke poli
tieke invloed en over de katholieke politieke taak. En 
ik doe dat in Uw midden niet zonder een zeker politiek 

egoïsme - want zowel onze politieke invloed als onze juiste 
taakvervulling in de politiek zijn mede afhankelijk van de gedra
gingen der katholieken vanuit het maatschappelijke leven, mede 
afhankelijk van de gedragingen der katholieke maatschappelijke 
organisaties en van de gedragingen van hen die tot die organi
saties behoren of zouden dienen te behoren. 

Het lijkt mij juist, te beginnen met een opmerking, die zowel 
onze politieke invloed als onze politieke taak raakt. Het is een 
opmerking betreffende; de algemene plaatsbepaling van ons, 
katholieken, in ons volk; dus niet onze plaatsbepaling in het 
bijzonder in het politieke vlak, maar in het algemeen, in welke 
levenskring ook waarin wij met onze niet-katholieke landgenoten 
en medeburgers in aanraking komen en voeling hebben. Die 
algemene plaatsbepaling is van belang om twee redenen. Ener
zijds voorkomt zij de onjuiste voorstelling, als zou onze politieke 
positie in ons volk een afzonderlijke categorie zijn, die niet te 
maken zou hebben met de algemene positie die wij in ons volk 
innemen. En anderzijds is deze algemene plaatsbepaling een fun
damenteel uitgangspunt, dat wij nodig hebben, waarvan wij ons 
goed bewust moeten zijn, om óók op het politieke terrein te 
kunnen komen tot de juiste opbouw van onze invloed en tot de 
juiste inhoud van onze taak. 

Het spreeKt wel vanzelf, dat onze algemene plaatsbepaling in 
ons volk niet een zaak is die wij enkel en alleen zelf kunnen uit
maken. Wij hebben ons deel erin, maar een deel ervan wordt ook 
beslist door "hoe anderen, onze niet-katholieke landgenoten en 
medeburgers, ons zien". 

Mijn "collega-van-de-overkant", de voorzitter van de Katho
lieke Eerste Kamerfractie mr Kropman, heeft in dit verband 

1) Rede, gehouden voor de Katholieke Middenstandsbond, den Bosch, 
op 10 maart 1958. 
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meer dan eens in zijn senatorische redevoeringen gesproken van 
"het misverstand, het onbegrip, de volslagen onkunde, omtrent 
de leer en het leven, de overtuiging, de traditie, levenshouding 
van de toch in ieder geval enige miljoenen landgenoten". "Het 
is ontstellend", zo zei hij eens, "zo weinig als men weet van de 
Katholieke geloofsleer niet alleen, maar ook van onze ethiek, 
van de levenssfeer, van de Katholieke levensstijl. Wat weet men 
buiten onze kring van onze levensgewoonten, van onze opvattin
gen omtrent gehoorzaamheid, omtrent Christelijke barmhartig
heid, maagdelijkheid als levensstaat, ascese? Wat weet men van 
de diepe zin van onze opvatting, dat kinderen geschenken zijn 
van God? Wat weet men van onze geboortemoraal, van onze 
sexuele moraal? Wat weet men hiervan meer dan vaak alleen 
de karikatuur?" En een andermaal: "Zijn wij, Katholieke Ne
derlanders, een of andere godsdienstige sekte, die zich in de 
laatste jaren, zeg in de laatste eeuwen, hier te lande hebben 
gevestigd? Ik meen, dat wij zo ongeveer vijftien eeuwen hier 
gevestigd zijn. Zijn wij een geheim genootschap? Ik meen, dat 
onze kerken open zijn, dat wij geen geheime reglementen heb
ben, noch geheime emblemen, noch geheime afspraken - ieder
een kan weten, wat het Katholicisme beduidt. Niettemin is de 
onkunde omtrent het Katholicisme ook in beschaafde Neder
landse kringen eenvoudig ontstellend." 

Ik geloof, dat Kropman het hier juist heeft geschetst - én 
voor wat betreft de ontstellende onkunde, in het algemeen, om
trent het Katholicisme, zijn ethiek, zijn levensstijl, én niet minder 
waar hij van onszelf sprak met de uitdrukking die wijlen Goseling 
zo lief was, van onszelf sprak als "wij, Katholieke Nederlanders". 

Wij zijn de laatste eeuw gegroeid, God zij dank, van Neder
landse katholieken tot katholieke Nederlanders. Ik geloof, dat 
niemand dit feit zal ontkennen. Anders dan een eeuw gelegen, 
horen wij er volop bij; anders dan een eeuw geleden, zou vandaag 
zonder het bewuste katholieke volksdeel ons Nederlandse volk 
het Nederlandse volk niet meer zijn. 

Ik geloof daarenboven, dat historisch ook moeilijk te ontken
nen valt, dat op de lange tocht van katholieke Nederlanders naar 
Nederlandse katholieken de herdersstaf van de herstelde Bis
schoppelijke Hiërarchie de voornaamste stut en steun is geweest, 
waarmee de grondwettelijk geopende mogelijkheid van onze vrij
heden en rechten, dat wil zeggen: de mogelijkheid van onze her
ingroei in het volk waartoe wij van ouds behoren, tot werkelijk
heid is kunnen worden. Wanneer wij nu nog eens nalezen wat in 
de dagen van de aprilbeweging uit katholieke mond in de Tweede 
Kamer heeft geklonken - dat het herstel (toen werd voorzich
tig gezegd: "de invoering") van de Bisschoppelijke Hiërarchie 
een zaak was op kerkelijk terrein "die aan den toestand hier te 
lande niets verandert" -, dan klinkt ons dit nu als volkomen 
onwezenlijk en onwaar in de oren. Die kerkelijke zaak heeft in 
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de toestand hier te lande zo niet alles dan toch wél heel veel en 
heel grondig veranderd. Met de Tilburgse hoogleraar v. d. Ven 
moet men zeggen, dat zonder die kerkelijke zaak de arbeid van 
een Ariëns, een PoeIs, een Schaepman ondenkbaar zou zijn ge
weest, zoals, naar menselijke berekening, zonder hun arbeid, in 
volstrekte trouw aan de Hiërarchie, de tocht van Nederlandse 
katholiek naar katholieke Nederlander niet zou zijn volbracht. 

Maar de herinnering aan dit historische feit doet ook nog een 
andere vraag rijzen. Kropman sprak terecht van de volslagen 
onkunde, die het zicht op het Katholicisme beneemt. Wij, katho
lieke Nederlanders, zijn in ons volk nog in ver-gaande mate, in 
té ver-gaande mafè, onbegrepen Nederlanders. Maar zijn wij ook 
niet een beetje gevreesde Nederlanders ? En wortelt deze vrees 
niet in onze katholieke geworteldheid in de Kerkelijke Hiërarchie, 
en dan met name in onze katholieke gesteltenis van "vrijwillige 
gehoorzaamheid" aan het Kerkelijk gezag, dat ons lerend en 
besturend voorgaat, fundamenteel en in de grote lijn, opdat wij 
door onze navolging het tijdelijke bewerken voor het eeuwige, 
God's Scheppingsplan in de natuurlijke orde ontwikkelen naar de 
zege der Verlossing? Ik heb de sterke indruk, dat de grote moei
lijkheid dáár zit: in die gehoorzaamheid aan de Kerk, als puntje 
bij paaltje komt ook op het terrein in de wereld - een gehoor
zaamheid, waarvan men de vrijwilligheid niet vat; en aan een 
Kerk, waarvan men van alles vermoedt behalve dat zij in diepste 
wezen liefdeskerk zou kunnen zijn; en op het terrein in de wereld, 
waarbij de mogelijkheid van misbruik voor het grijpen ligt. 

Zo zijn wij ka~holieken voor de anderen: Nederlanders, maar 
van een eigendommelijk geestelijk ras, met alle vervaarlijke mo
gelijkheden van het onbegrepene. En om meteen maar een enkel 
symptoom ervan te noemen in het politieke vlak: zo kan van
daag een katholiek burgemeester worden van een der drie grote 
steden, maar hij kan dat nog niet worden zonder de begeleiding 
van bedenkelijke geluiden. 

Ik heb straks gezegd, dat onze algemene plaatsbepaling in ons 
volk een fundamenteel uitgangspunt is voor de beantwoording 
van de vraag, hoe wij op het politieke terrein onze invloed moeten 
opbouwen en wat wij daar hebben te zien als onze taak. Wat moet 
onze reactie zijn op de visie van onze landgenoten, die ons zien 
als eigenaardig begaafde lieden van Nederlandsen huize, met 
misschien een tijdbommetje op zak? 

Ik geloof, dat een eerste reactie voor de hand ligt - wanneer 
wij tenminste als werkelijkheid en als onvermijdelijke werkelijk
heid in de politiek onderkennen, dat voor een redelijk bedrijven 
ervan twee dingen onmisbaar zijn. Dat zijn: de vorming van 
macht en het streven naar overleg. Men kan het ook andersom 
zeggen, dat is mij om het even. Als men maar erkent: politiek 
is macht; politiek is overleg. Zeker, er zijn politieke systemen 
- maar wij rekenen ze in een mondig volk niet tot de redelijke -, 
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waarbij het overleg zoal niet is verdwenen dan toch tot het 
uiterste is ineengeschrompeld. Maar ik ken geen enkel politiek 
systeem, waarin de machtsvorming ontbreekt. Zij kan bestaan 
in de macht van de bajonetten, zij kan bestaan in de macht van 
het getal. Maar de machtsvorming bestaat altijd. Zij bestaat ook 
heel reëel in ons geldende systeem. En wie in ons systeem er 
wel eens aan poogt te tornen, gaat dan aan het tornen bij een 
ander, maar nooit bij zichzelf. 

Als wij het heel simpel stellen - en indien wij hiermee zouden 
volstaan, zou het al té simpel, en erger, wezen -, als we het in 
alle simpelte stellen, dan is onze eerste reactie deze. Onbegrepen 
als we zijn en daardoor wat gevreesd, houdt men ons, als het 
kan, liever wat in toom dan ons de volle ruimte te geven. Welnu, 
dan zorgen we zelf voor de nodige tegendruk, door onderlinge 
aaneensluiting, tot behoud en versterking van onze rechten en 
vrijheden en voor een redelijke plaats aan de Nederlandse dis, 
even ruim en even eng als de plaatsen van de andere volksdelen. 
En verder: aanvaard als wij worden als Nederlanders, en als 
Nederlanders die men niet kan negéren, stellen wij ons vanuit 
onze onderlinge aaneensluiting open voor overleg met anderen, 
een overleg dat, bij de samenstelling van ons volk uit louter 
minderheden, voor iedereen, ook voor ons, een noodzakelijkheid 
is om iets te bereiken. 

Zo is de eerste simpele en op zich juiste reactie. Maar als wij 
het hierbij zouden laten, dan zou ons dat niet sieren en wij zouden 
het ook niet kunnen verantwoorden. 

Want zowel de macht als het overleg hebben wij niet alleen 
nocl1g voor onze eigen verdediging, wij hebben onderlinge aan
eensluiting en beraad met anderen ook nodig voor onze zorg 
voor de anderen, voor onze zorg voor het gehéle volk - wat óók 
onze taak en onze verantwoordelijkheid is. Wij hebben een Bood
schap te brengen, een Boodschap die wij moeten ontwikkelen 
en die, bij alle natuurlijke waarheid welke eraan ten grondslag 
ligt, toch altijd een teken van tegenspraak zal blijven, zolang wij 
deel uitmaken van een naar geloof en dus ook naar zeden ver
deeld volk. Voor de ontwikkeling van onze Boodschap hebben 
wij, naast onze zelfstudie, allermeest onze onderlinge aaneen
sluiting nodig als grondslag en milieu voor onderling beraad, 
overleg, meningswrijving en gedachtenwisseling, om binnen het 
kader van gegeven beginselen en grote richtlijnen tot klaarheid 
te komen wat in de concrete omstandigheden van tijd en plaats 
voor het gehele volk het beste is. Verder hebben wij voor de 
ontwikkeling van onze Boodschap óók nodig contact met anderen, 
kennisneming van hun ideeën, toetsing ervan aan onze eigen 
opvattingen, maar alles zonder het meest nodige, de onderlinge 
aaneensluiting, daarmee in gevaar te brengen, laat staan weg 
te werpen. En ook om onze Boodschap, geconcretiseerd naar de 
omstandigheden van tijd en plaats, uit te dragen naar anderen 
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en in te dragen en in te voegen in de samenleving, hiertoe hebben 
wij wederom samenwerking met anderen nodig, beraad, overleg, 
overreding - maar weer vanuit de onderlinge aaneengesloten
heid, als het ware om het noodzakelijke aandachtige gehoor te 
kunnen krijgen. Want de motor van de politiek moet wel steeds 
het idealisme blijven, maar de methode, om zich met de motor 
een weg te banen, is en blijft een uitermate nuchter bedrijf. 
Wanneer u een vergelijking wilt, natuurlijk een manke maar 
misschien toch verduidelijkende vergelijking, uit een andere sec
tor van de politiek: de blokvorming van de zes landen van het 
Europese continent in de Europese Economische Gemeenschap is 
een noodzakelijke voorwaarde, om Engeland politiek bereid te 
vinden tot overleg over een vrijhandelszone, die voor de kracht 
en de welvaart van het vrije Europese gehéél van weldadige 
betekenis is. 

Onze algemene plaatsbepaling in ons volk leidt dus in het 
politieke vlak tot wat het Bisschoppelijk Mandement heeft ge
noemd: openheid en geslotenheid. Geslotenheid in de zin van 
onderlinge aaneensluiting. Openheid in de zin van contact, voe
ling, samenwerking met anderen vanuit die onderlinge aaneen
sluiting. Geslotenheid en openheid beide, om verantwoord te zijn 
tegenover ons eigen volksdeel, dat er voor zijn zelfverdediging 
en zelfontwikkeling niet buiten kan. Openheid en geslotenheid 
beide, om verantwoord te zijn tegenover ons volk in zijn geheel, 
waarvoor wij niet minder verantwoordelijkheid dragen dan welke 
andere volksgroep ook. 

Hoe staat het nu feit'elijk met de katholieke politieke invloed 
als instrument voor de vervulling van onze tweevoudige poli
tieke taak, de zorg voor de rechtmatige belangen van onze eigen 
volksgroep en de zorg voor het welzijn van ons volks geheel ? 

De vraag naar onze feitelijke invloed is op verschillende ma
nieren te behandelen. Men zou haar kunnen behandelen aan de 
hand van algemene waarderingen over deze invloed, en daarmee 
meteen in een labyrinth geraken V2n de meest tegenstrijdige en 
weinig gemotiveerde meningen. Ik herinner mij, van zeer voor
aanstaande anti-revolutionaire zijde in de Kamer eens gehoord 
te hebben, dat de spreker "maar al te goed (wist), mede op 
grond van de ervaringen van de laatste jaren, dat in de huidige 
politieke constellatie de positie van de Rooms-Katholieke Ka
merfractie een zeer overwegende en een zeer dominerende is". 
Hiertegenover heeft de liberale leider prof. Oud dezer dagen nog 
weer eens gezegd dat de katholieken "onder de knoet van de 
socialisten" doorgaan. In het maandblad van deze partij-van-de
knoet heb ik de verzuchting gelezen over "de overheersende 
positie, die de K.V.P. in ons politieke leven" inneemt. En onlangs 
nam het socialistische partijblad de afloop van de belastingde
batten te baat - een afloop waarin de Regering de veer van 
één derde van haar voorstellen moest achterlaten -, om aan 
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die partijgenoten een hart onder de riem te steken, die menen 
dat de K.V.P. veel te veel in de melk te brokkelen heeft. Ik be
hoef trouwens niet alleen te kijken naar de meningen van hen, 
die niet tot onze eigen kring behoren. Ook in de eigen kring 
ontmoet ik verschil van waardering - ik geloof, dat ik het 
beter weet dan een van u, omdat reeds mijn brievenpost mij 
regelmatig en vanuit het gehele land op de hoogte houdt. Gij 
moet mij niet kwalijk nemen, dat ik deze wijze van behandeling 
van onze feitelijke politieke invloed niet tot de mijne maak: 
geschiedschrijving van de eigen tijd is in de regel al weinig 
betrouwbaar; en als de geschiedenis dan nog jezelf betreft als 
in meer dan één opzicht belanghebbende partij, dan verliest de 
eigen waardering ervan zelfs de laatste schijn van betrouwbaar
heid. Ik kan u overigens wel in zoverre geruststellen, dat ik mij 
ook door de verzuchtingen van politieke tegenstanders over de 
overmaat van onze politieke macht niet uit mijn evenwicht laat 
slaan. 

Een zinniger methode, om de vraag van onze feitelijke poli
tieke invloed te behandelen, zou zijn, om na te gaan de politiek, 
zoals zij concreet wordt gevoerd, en wat daarin zit aan invloed 
onzerzijds en aan invloeden van andere kanten. Maar het is een 
omslachtiger methode dan ik mij in deze inleiding kan veroor
loven. Want dan moet men de legkaart in haar gehéél overzien, 
niet een sappig of een kwalijk brokje eruit pikken, om daaraan 
- ten onrechte - het totale resultaat te gaan meten. Ik heb 
zo'n globaal overzicht eens pogen te geven in mijn boekje over 
"Katholieke politiek". Dit liep tot medio 1952. Misschien vind 
ikzelf of een ander tegen het einde van de lopende parlementaire 
rit - want dát is bet juiste ogenblik daarvoor - de tijd, om 
dat overzicht verder bij te werken. Dan heeft men tenminste een 
samengevat materiaal, waaruit men zich een oordeel kan op
bouwen, door de pro's en contra's af te wegen - want elke 
politiek heeft pro's en contra's, en zeker elke politiek, die van
uit een minderheidspositie moet worden opgebouwd. 

Voor vandaag lijkt het mij juister, een andere methode te 
volgen, en wel door enkele factoren te nemen, waarvan onze 
feitelijke politieke invloed afhankelijk is, en na te gaan hoe het 
met die factoren feitelijk gesteld is. Ik kan ze natuurlijk niet 
allemaal nemen, dat zou te ver voeren. Ook beperk ik mij tot 
onze politieke positie in de Staatsgemeenschap - veel van wat 
daar te berde komt, geldt intussen mutatis mutandis ook voor 
de lagere gemeenschappen, provinciën en gemeenten. En wan
neer ik dan een paar belangrijke factoren noem, waarvan onze 
feitelijke politieke positie afhankelijk is, dan neem ik ze niet 
alleen uit het politieke vlak. Want onze feitelijke politieke in
vloed is niet enkel afhankelijk V2.n politieke factoren, z~i is ook 
afhankelijk van factoren die liggen in het maatschappelijk leven. 
En voorts is er niet alleen de afhankelijkheid van deze factoren, 
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maar ook van hun onderling samenspel. Daarbij zal ik dan graag 
een paar kanttekeningen plaatsen, in de hoop dat ze van enig 
nut zijn. 

Onder de politieke factoren, waarvan onze feitelijke invloed 
afhankelijk is, neemt uiteraard het katholieke element in de 
Regering een plaats in op de eerste rij. En wie "Regering" zegt, 
denkt daarbij dan tevens aan het ambtelijke apparaat, waar
over de ministers de leiding hebben en dat het grootste deel van 
het werk moet verzetten. Twee dingen spelen hier m.i. de belang
rijkste rol: de leidinggevende kracht van de minister, en het 
vermogen van de ambtenaar om "in de huid van zijn minister te 
kruipen". Maar dit wil helemaal niet zeggen, dat een derde ding 
hierbij niet óók zeer belangrijk zou zijn - met name: het aan
deel dat men heeft in het totaal van de ambtenarij, het aandeel 
naar het getal en het aandeel naar de plaatsen die zij bezetten. 

Over het katholieke aandeel onder de departementale hoofd
ambtenaren heeft prof. van Heek uit Leiden onlangs enige 
belangrijke cijfers en beschouwingen gegeven (prof. dr F. van 
Heek: "Sociale stijging en daling in Nederland" , deel 1). Hij 
herinnert daarbii aan de conclusie van de voorzitter van de 
ARKA, mr Boot: die in een rede van 1954 becijferde, dat 15% 
van de departementale hoofdambtenaren katholiek was - op 
een katholieke bevolking, voegde mr Boot eraan toe, van ruim 
38%. Prof. van Heek's eigen onderzoekingen, die de situatie in 
1951 hebben betroffen, leidden hem tot een resultaat van 12% 
katholieke hoofdambtenaren op de departementen. Hij zegt dan 
ook, dat alle cijfers "erop wijzen, dat het percentage Rooms
Katholieken onder de hogere ambtenaren in ons land inderdaad 
achterblijft bij hetgeen men op grond van het aandeel der R.K. 
in de totale bevolking of in de beroepsbevolking zou mogen 
verwachten. " 

Prof. van Heek voegt hier intussen twee dingen aan toe. Aan 
de hand van een cijfermatige indeling van het percentage katho
lieke ambtenaren in verschillende leeftijdsgroepen, amendeert 
hij de conclusie van mr Boot in dezer voege, dat "de bestaande 
achterstand vermindert en in de toekomst naar alle waarschijn
lijkheid zal blijven verminderen". In de tweede plaats speurt 
prof. van Heek de oorzaken na van het verschijnsel van de 
relatieve achterstand der katholieken in de hogere departemen
tale rangen, en hij vindt er twee. 

Vooreerst brengt hij in het geding berekeningen van prof. 
Zeegers over het katholieke academische bestand. Zeegers heeft 
nl., naar de mededelingen van Van Heek, berekend, dat van alle 
academisch gegradueerden in 1947 er 10% katholiek waren in 
de leeftijdsgroep van 40-54 jaar en 16% in de leeftijdsgroep 
daarboven. Op grond van deze cijfers, zegt van Heek, zou men 
dus mogen verwachten, ruim genomen, een percentage van 15-
20% katholieke hoofdambtenaren op de departementen. De ach-
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terstand van de katholieken in de hogere departementale rangen 
was dus in de eerste plaats, zo luidt zijn conclusie " een con
sequentie van de relatieve achterstand van het R.K. volksdeel 
onder de academici". 

En als tweede verklaringsfactor met betrekking tot onze 
departementale achterstand noemt van Heek het verschijnsel, 
dat "bij de recrutering van ambtenaren de recrutering uit de 
proximiteit van de stad, waar de recruterende instantie is ge
vestigd, verre overweegt". De Haagse ambtenaren, ook de aca
demici onder hen, worden, zegt van Heek, overwegend uit de 
niet-katholieke westelijke provincies aangetrokken. 

Ik laat daar, of het verschijnsel van onze achterstand in het 
departementale ambtenarencorps hiermee geheel is verklaard. 
Ik laat ook daar, of we in dit verband en uit dit oogpunt bezien 
de vestiging van de Katholieke Universiteit en de Katholieke 
Economische Hogeschool in Nijmegen en Tilburg een beetje 
moeten betreuren. Het belangrijkste lijkt mij het verband tussen 
onze achterstand onder de departementale hoofdambtenaren en 
onze achterstand in academische opleiding. 

Wanneer er onaangename verschijnselen zijn, is het altijd goed, 
de meeste aandacht te wijden aan de oorzaken die bij onszelf 
liggen. Onze priesterlijke en religieuze stand zal altijd een druk
kende werking oefenen op ons percentage academici in de pro
fane wetenschappen. Daartegenover staat de factor, die in tegen
overgestelde richting kan werken, de factor van onze grote ge
zinnen. Maar de omstandigheden moeten voor de grote gezinnen 
dan ook zo zijn, dat vandaaruit het nodige materiaal aan het 
academisch bestand kan worden toegevoegd. Méér katholieke 
academici, lijkt een juist parool. En dus lijkt nodig nadere be
zinning, hoe daartoe te geraken. Want zeker is, dat voor onze 
katholieke politieke positie een niet te onderschatten bedenke
lijkheid schuilt in de katholieke ambtelijke achterstand, die 
thans ook prof. van Heek heeft geconstateerd - een bedenke
lijkheid, die wel kan worden verzacht maar niet wordt opgeheven 
door zijn prognose van een geleidelijke vermindering van de 
achterstand in de toekomst; ook als die prognose juist is, mag 
zij ons toch niet verleiden tot passiviteit. 

Ik kwam te spreken over de minus, die wij voor onze feitelijke 
politieke positie hebben in te weinig katholieke ambtenaren, 
doordat ik gewaagde van die belangrijke factor voor onze poli
tieke invloed, welke gelegen is in het katholieke element in de 
Regering, in de Raad van Ministers. Natuurlijk hangt die invloed 
samen met bekwaamheid, aantal en zetelverdeling. Over be
kwaamheid en aantal hebben wij, dunkt mij ,niet te klagen. Des 
te meer over de zetelverdeling. Niet omdat het tweederangs
departementen zouden zijn die de katholieke ministers bezetten 
- Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, V olks
huisvesting en Maatschappelijk Werk mogen er stuk voor stuk 
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zijn -, maar wel omdat wij niet direct genoeg betrokken zijn bij 
de sociaal-economisch-finantiële sector. Op dit altaar hebben 
wij thans genoeg geofferd - daar zal in 1960 op een of andere 
manier wijziging in moeten komen. 

Ten aanzien van het ministeriële element zou ik met het oog 
op onze politieke positie nog een enkele andere opmerking willen 
maken. In het katholieke kamp is het, ik geloof: meer dan el
ders, nogal gebruikelijk, onderscheid te maken tussen vakminis
ters en politieke minsters. Wij kenden het verschijnsel al voor de 
oorlog, wij kennen het nu nog. De vakminister is dan de man of 
de vrouw, die het politieke leven in en uit gaat bij optreden en 
aftreden als minister; de politieke minister is de man, die zich 
aan het politieke leven wijdt ook buiten de periode van het minis
terschap. Ik geloof dat men, met de nodige variaties, het onder
scheid zo wel in het algemeen kan aangeven. Het onderscheid is 
niet, dat de een wel, de ander niet als minister vakkundig is. Het 
onderscheid is evenmin, dat de een zich wel en dat de ander zich 
niet als minister met de politiek bemoeit. Nu wil ik helemaal niet 
zeggen, dat we altijd alleen politieke ministers zouden moeten 
hebben, mensen die hun leven of het grootste deel ervan wijden 
aan de politiek. Het is goed, om niet te overdrijven. Maar ik 
meen wel, dat het voor onze feitelijke politieke positie een be
zwaar is, een relatief manco, dat meer dan eens zij, die voor
treffelijke vakministers geweest zijn, daarna verloren gaan voor 
onze actieve politiek. Het betekent het verlies van een schat van 
bestuurservaring en van politieke ervaring, die wij maar node 
kunnen missen. Ik treed hierbij niet in een schuldvraag - zij 
zal ongetwijfeld ook wel liggen bij de actieve politici. Ik con
stateer alleen een feit, dan onze politieke invloed, zeker relatief, 
schaadt. 

Na het katholieke element in de Regering moet als factor, 
waarvan onze feitelijke politieke positie mede afhankelijk is, 
uiteraard genoemd worden onze katholieke afvaardiging in de 
Staten-Generaal. 

Bij de twee laatste Kamerverkiezingen vóór de oorlog stem
den van alle te boek staande katholieken er resp. 81.8% en 
83.7% op de katholieke partij. Bij de jongste verkiezingen, van 
1956, was dit percentage opgelopen tot 86.8 %. Anders gezegd: 
zonder het na-oorlogse streven, dat "doorbraak" heet, stemden 
(in 1933) 17.1 % van de te boek staande katholieken op andere 
partijen; mét dat doorbraakstreven is in 1956 dit percentage 
teruggelopen tot 13.2%. Tegen de doorbraakaanvallen van bui
ten zijn wij dus wel bestand. Het enige gevaar, dat wij voor onze 
onderlinge aaneensluiting, en in zoverre voor onze feitelijke 
politieke invloed, zouden kunnen lopen, is gevaar van binnen 
uit: het kleinere gevaar van dissidentisme - ik noem het klei
ner, omdat het blijkens de ervaring altijd tijdelijk is; en het is 
altijd tijdelijk, omdat de dissident zelf tenslotte eruit resulteren 
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ziet niet alleen verzwakking van de totale katholieke invloed 
maar ook versterking van hen, van wie zijn afkeer veel en veel 
groter is - en daarnaast het grotere academische gevaar dat 
men in de eigen kring niet meer het verband zou zien tussen de 
politiek, in welhaast elke sector, en onze diepere beginselen. 

Dit wil intussen niet zeggen, dat ik van de kant van de door
braak geen nadeel zie voor onze feitelijke politieke positie. De 
doorbraak-partij te onzent heeft haar voornaamste groei be
leefd ten koste van de communisten - dit vind ik een gelukkige 
groei, die moge voortgaan. Zij heeft daarnaast ook een beschei
den groei gekend ten koste van het protestante volksdeel. Ik 
zou het nog niet verontrustend willen noemen, maar zorgelijk 
vind ik het toch wel. Intussen, de Nederlandse verhoudingen 
liggen zo, dat er van onze katholieke kant hier alleen een taak 
ligt van sympathie met behoud en versterking van het protes
tante partij-wezen, maar helemaal geen taak van inmenging 
daarin. 

Over de factor van de katholieke fracties in het Parlement, 
als factor van feitelijke politieke invloed, zou ik nog twee andere 
opmerkingen willen maken. 

Dat is vooreerst een beknopte opmerking over het belang, dat 
voor de feitelijke politieke invloed gelegen is in een eendrachtige 
samenwerking in de fractie. Ik bedoel niet een gedwongen een
heid-naar-buiten, waarvan ik een verklaard tegenstander ben. 
Ik bedoel wel eendracht-naar-binnen, een sfeer van onderling 
begrip en van onderling vertrouwen, die broodnodig zijn om de 
samenwerking tot een gezamenlijk resultaat te brengen. En 
zozeer als een gedwongen eenheid-naar-buiten verwerpelijk is, 
zozeer is vrijwillige samenwerking aan een gezamenlijk gedragen 
resultaat, wanneer het over belangrijke dingen gaat, in de poli
tiek van grote invloedrijke betekenis. Het onderlinge begrip in 
de fractie is niet zo moeilijk voor mensen van eenzelfde levens
overtuiging. Het onderlinge vertrouwen is er vooral een kwestie 
van ieders persoonlijke gesteltenis. Ik kan alleen maar zeggen, 
aan de hand van mijn bijna twaalfjarige ervaring, dat ik mij 
deze factor van onze politieke invloed moeilijk beter zou kunnen 
wensen. 

Voor mijn tweede opmerking grijp ik even terug naar wat ik 
straks zei, toen ik sprak over het katholieke element in de Re
gering. 

Ik zei u toen, dat, als men het woord "Regering" uitspreekt, 
men tevens denkt aan haar ambtelijk apparaat. Als men het 
heeft over de parlementaire fracties, rijst eerder een bijkomende 
gedachte aan het ontbreken van een apparaat. 

In een dergelijke gedachte zit zeker een dikke kern van waar
heid. Maar helemaal verstoken van een brain-trust zijn de 
meeste politièke groeperingen tegenwoordig toch niet. Dit geldt 
ook voor ons, die met name sinds jaar en dag profiteren van 
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het Centrum voor Staatkundige Vorming, dat in zijn zelfstandig 
twaalfjarig bestaan ons op allerhande gebieden van de Over· 
heidsbemoeiing brede en kundige voorlichting heeft gegeven. 
Enige honderden deskundige mensen hebben er aldus aan mee
gewerkt, en zij doen dat nog, om ons inzicht in een groot aantal 
vraagstukken te verdiepen en te verruimen, en onze politieke 
positie is daardoor in de loop der jaren ongetwijfeld versterkt. 
Even ongetwijfeld echter blijven er op dit gebied nog onvervulde 
wensen over, om op het vrijwel onafzienbare terrein van de 
Overheid staak vanuit het Parlement behoorlijk partij aan de 
Regering te kunnen geven. 

In de Grondwetscommissie-van Scha ik is indertijd de gedachte 
geopperd, om in onze Grondwet, die spreekt van "vaste colleges 
van advies en bijstand aan de Regering" de drie laatste woorden 
"aan de Regering" te laten vervallen, en zo in de Grondwet te 
verankeren de gedachte van "vaste colleges tot bijstand van de 
Staten-Generaal, in het bijzonder van de Tweede Kamer, waar
aan - zo lees ik daar -, op grond van de ontwikkeling der 
maatschappij en een wenselijke aanpassing daaraan van de par
lementaire instellingen, behoefte kan blijken te bestaan". Maar 
wat ik hier citeer, heeft het helaas niet verder gebracht dan 
tot een minderheidsnota. 

Omdat een kundige outillering van de Kamerleden een zaak is 
met een belangrijk financieel facet, heb ik wel eens de idee 
horen opkomen, dat de Staat daarvoor gelden zou moeten uit
trekken. Ik wil niet zeggen, dat ik erover ben uitgedacht - maar 
ik sta er voorshands nogal huiverig tegenover. Met het oog op 
de bestedingsbeperking is er hier overigens nog tijd van denken 
genoeg. 

Intussen is het misschien wel goed, om met betrekking tot de 
opvoering van de deskundigheid van de parlementaire fractie 
in een wat andere richting te denken, waarbij geen wachten 
nodig is. Waarom zouden onze maatschappelijke organisaties 
op allerlei gebied, die dikwijls voorzien zijn van goed geoutil
leerde bureaus, ons, arme politici, niet laten meeprofiteren of 
meer laten meeprofiteren van hun documentatie? Het zou een 
bijdrage zijn ten gunste van onze politieke positie. 

Intussen, de maatschappelijke organisaties kunnen aan de 
versteviging van onze invloed en de juiste vervulling van onze 
politieke taak een belangrijker bijdrage geven. En dan denk ik 
in het bijzonder aan de sociaal-economische organisaties. 

Ook bij de uitgroei, die de sociaal-economische organisaties 
hebben te zien gegeven, is haar eerste taak gebleven het dienen 
van de belangen van haar leden en van haar groep. Deze taak 
hebben zij altijd behoren te vervullen in het kader van het alge
meen belang - wat óók het belang van de groep is. Maar deze 
laatste plicht - het eigen belang, het groepsbelang, invoegen in 
het algemeen belang - is stringenter en urgenter geworden, 
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naar mate de sociaal-economische organisaties naar macht en 
invloed zijn toegenomen. Daarenboven is de invoeging van het 
eigen belang en van het groepsbelang in het kader van het alge
meen belang in concreto christenplicht; het Bisschoppelijk Man
dement zegt erover, dat "wanneer de maatschappelijke groepe
ringen hun streven naar welvaart bewust gaan plaatsen tegen 
de achtergrond van het algemeen belang, dan kan er in het 
sociaal-economische leven iets komen van de matiging, waarmee 
de christen aardse goederen moet nastreven." 

Nu is het natuurlijk niet zo, dat de invoeging van het eigen 
groepsbelang in het algemeen belang tot één alleen zaligmakende 
oplossing leidt. Het eigenbelang kent marges en het algemeen 
belang kent marges. En wie vanuit twee verschillende groepen 
hun eigen belang gaan inpassen in het algemeen belang, kunnen, 
en zullen ook veelal, tot onderling afwijkende resultaten komen. 

Voor dit verschil in oplossingen, al naar gelang een zaak 
bekeken wordt door de ene maatschappelijke groep of door de 
andere maatschappelijke groep, behoeven we niet bang te zijn. 
We moeten hier een gezonde vrijheid laten. Maar we moeten ook 
erkennen de waarheid, dat, althans in belangrijke zaken, een 
streven naar coördinatie, naar het bereiken van een gezamenlijk 
standpunt van de verschillende groepen, óók van groot belang 
is en het algemeen welzijn dient. 

Op het politieke vlak streven we uiteraard naar deze coördi
natie, naar een éénvormig standpunt. Dat is onze directe taak. 
Maar wanneer men in het sociale vlak het nooit verder zou 
brengen dan tot verschillende standpunten, dan ligt daarin stel
lig een schade voor onze politieke positie. In onze eigen katho
lieke rijen kan het tot verwarring aanleiding geven. En het is 
koren op de molen van die tegenstanders, die menen dat wij 
pogen te verzoenen wat in het wezen der zaak onverzoenlijk zou 
zijn. 

En nu behoeven we hierbij niet alleen te denken aan zaken als 
loonronden en belastingtarieven. Nemen we een zaak als de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Toen de wet indertijd tot 
stand moest komen, hebben we als politici daarover overleg, en 
vruchtbaar overleg, gehad met de centrale katholieke organisa
ties van ondernemers, middenstanders, arbeiders en boeren, die 
elkaar geheel hadden gevonden. Het is een van de zeer weinige 
keren in de loop van mijn fractievoorzitterschap, dat een derge
lijk gezamenlijk overleg heeft plaats gehad. Maar nu het op de 
uitvoering van de wet, op de verwezenlijking van bedrijfsschap
pen, aankomt, merk ik van een gezamenlijk optreden en stimu
leren van de betrokken katholieke organisaties niet al te veel. 
Daar wordt veel geklaagd over het achterblijven van de door
voering van de p.b.o. in de industriële sector. Zijn er hier niet 
verschillende bedrijfstakken, waar de katholieke organisaties van 
ondernemers en werknemers gezamenlijk het initiatief zouden 
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kunnen nemen, om in en voor hun bedrijfstak een concreet plan 
aanhangig te maken? Waarom ze dat wél konden voor de tot
standkoming van de wet en het niet zouden kunnen voor de 
uitvoering, de praktizering, van de wet, is mij een raadsel. 

Iets dergelijks geldt ook op het gebied van de bezitsvorming, 
die ook voor een belangrijk deel in en door het bedrijfsleven moet 
worden verwezenlijkt - zij het, ik erken het gaarne, met steun 
en bevordering vanwege de Overheid. Misschien is men in het 
sociale vlak gezamenlijk ermee bezig, ik weet het niet. Maar 
waar men in elke maatschappelijke katholieke kring naar be
zitsvorming toe wil, wordt het dan niet tijd, dat men komt met 
een gezamenlijk concreet plan, in deze zaak waarvan het zwaar
tepunt toch ongetwijfeld bij het bedrijfsleven ligt? 

Voor onze katholieke politieke positie, voor onze invloed en 
voor de juiste vervulling van onze taak - wat toch stellig ons 
eigen gezamenlijke belang is en het belang van ons gehele volk 
- is het van uitermate groot nut, dat we een groter eenheid 
zien vanuit het katholieke georganiseerde sociale leven, een 
groter eenheid m concrete plannen, waarin onze brede gezamen
lijke richtlijnen nadere vorm krijgen en mede daardoor eerder 
en beter tot praktizering worden gebracht. 
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FUNDERING VAN 
CULTUURPOLITIEK 

11 (slot) 

door Bernard Verhoeven 

][

n het eerste deel van dit artikel heb ik getracht enige wet
matigheden te ontdekken in de ontwikkelingsgang van de 
Cultuurzorg in ons land, enkele beginselen van algemene 
Cultuurpolitiek. Een beschouwing over deze materie, in dit 

tijdschrift gewijd aan katholieke Staatkunde, zou verregaand 
onvolledig zijn indien niet in een afsluitend gedeelte gepoogd 
werd dieper door te dringen naar de geestelijke en religieuze 
fundering van een dergelijke politiek. 

Uit het voorafgaande zouden we het volgende kunnen con
cluderen. De daadwerkelijke belangstelling van Overheidswege 
voor het CultuurIeven is een positief goed, mits deze gebonden 
blijft binnen de grenzen van de bevoegdheid der Overheid. Ner
gens geldt zó zeer als op het terrein van de Cultuur, dat de 
Overheid ten uiterste de particuliere vrijheid heeft te eerbie
digen en de particuliere bedrijvigheid voorrang te verlenen. 
Conservering van cultuurschatten en daarnaast het scheppen 
van mogelijkheid voor het opleiden van kunstenaars zijn taken, 
die blUkens de historie en rechtmatig de Overheid als primair 
toekomen - terwijl daarenboven de maatschappelijke ontwik
keling met het wegvallen van financiële steunpunten in kapitaal
krachtige standen en het aantrekken van nieuwe, cultuurbege
rige standen, een brede Overheidsvoorziening met name voor 
de collectieve kunstvormen noodzakelijk maakt. Overigens gelde, 
met volledige erkenning van een actieve cultuurpolitiek, het 
subsidiariteitsbeginsel : namelijk het steunen, aanmoedigen en 
in-staat-stellen van particulieren in en tot hun eigen taak. Dit 
subsidiariteitsbeginsel gelde ook in deze zin, dat het Rijk zoveel 
mogelijk de lagere gemeenschappen, provinciën en gemeenten, 
hun eigen plaats laat en geeft in de Cultuurzorg. In deze orga
nen kan ook gemakkelijker ruimte worden gemaakt voor de 
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erkenning van de geestelijke factoren, die voor de bepaling der 
cultuurpolitiek van zo wezenlijke betekenis zijn. Door een oor
deelkundige decentralisatie, inschakeling namelijk van lagere 
organen en veelzijdig-geschakeerde samenstelling van Raden en 
Commissies op dit gebied, kan de al te sterke centralisatie wor
den getemperd, zowel in de richting van ambtelijke voogdij als 
van overheersing der westelijke centra. Voor een goed en stabiel 
functioneren van de cultuurpolitiek is het vinden van vaste nor
men voor de subsidiëringspolitiek van grote betekenis. 

* 
In de bovengegeven samenvatting van het eerste gedeelte van 

de beschouwing ontbreekt, meen ik, een geestelijk element niet. 
Maar voor het bepalen van een christelijke, een katholieke cul
tuurpolitiek is het onvoldoende. Christelijke Cultuur is nog iets 
meer dan een kader, een techniek, een procédé! Cultuur en cul
tuurpolitiek in deze ruimere zin moeten beantwoorden aan een 
feitelijk gegeven of een a-priori, aan een geestelijke waarde, aan 
een mensbeeld, aan een visie op de gemeenschap, of hoe men het 
verder noemen wil. Het zou vermetel zijn, een dergelijk totaal 
cultuurbeeld als een soort van politieke heilsboodschap te willen 
ontwerpen en verkondigen - vermetel dan voor een eenling, 
maar allerminst voor een gemeenschap, die in haar zaak gelooft! 
Want we hebben in deze warrige en verwilderde wereld behoefte 
aan een dergelijke visie. 

Nu besef ik zeer wel, dat de cultuur noch gebruikt mag noch 
aanvaard zou worden als een panacee, laat staan als een "slo
gan". Ze heeft als term nauwelijks verkoopwaarde. Het woord 
mag men trouwens onmiddellijk weer vergeten. Maar waar het 
tenslotte wél op aan komt is: een totale visie op de geestelijke 
waarden, die tezamen de katholieke staatkunde uitmaken. De 
grote verzoeking voor de politiek is, in deze lage landen, al te 
spoedig te vluchten in de realiteit der contante concreta, in de 
"Sachwert" van het Ideaal. Natuurlijk is dit de uiteindelijke 
bate, die in de staatkunde zoden aan de dijk zet; en hoe kan dit 
profijt ons, zonen van dit waterland, onverschillig laten? Men 
verwijt de K.V.P. wel eens, in haar practische politiek zich veel
vuldig in te laten met stukwerk, kleingoed, bagatellen. Hier een 
greppel en daar een greppel, een stukje stervend bestaansrecht 
handhaven van een aangevochten middenstander of een kleine 
boer. Ik geloof niet dat dit alles zo klein is, zeker niet in samen
hang gezien, want het gaat meestal om kleine mensen en grote 
waarden. En het kan iets groots zijn om oude grenspalen te 
verdedigen tegen een opdringende nieuwe wereldorde, of erger: 
het waandenkbeeld van een totalitaire progressiviteit. 

Toch is het onmiskenbaar, dat al deze wapenfeiten en wapen
feitjes wel eens verloren lopen in een onoverzichtelijk slagveld 

73 



- - - -------_ ...... -~_.-... -~. - - -- - - - . 

en aan glans inboeten. Wij, katholieken, hebben óók in de poli
tiek een mensbeeld en een wereldbeeld, maar we verzuimen het 
soms nadrukkelijk te afficheren. We missen - het woord is tóch 
niet te vermijden - een grote samenvattende cultuurverant
woording. De bouwstoffen zijn in de politiek, ook in het prac
tische partijprogram, rijkelijk aanwezig, maar het bouwwerk rijst 
niet tot de wolken. 

De grote geestesstrijd onzer dagen wordt in feite op het cul
tuurfront uitgevochten. Dat wil zeggen: als het mensbeeld be
zwijkt, bezwijkt óók het Godsbeeld. Vóór de gevels der kerken, 
midden in de wereld, wordt het lot der mensheid naar tijd en 
eeuwigheid beslist. Natuurlijk is de Religie oneindig belangrijker 
dan de Cultuur, en natuurlijk is de Godsdienst voor ons de voe
dingsbodem van de Cultuur - maar dat neemt het feit niet 
weg, dat de grote slag gestreden wordt om het behoud van het 
christelijke mensbeeld in de Cultuur. En voor zeer velen zal, 
als voor mij, de betekenis van een Katholieke Staatkunde liggen 
in de verdediging van geestelijke waarden binnen het domein 
van de wereld zelf. Wereldbeeld en mensbeeld zullen, binnen het 
rechtmatig bestek van democratische maatstaven, door een 
christelijke politiek zo christelijk mogelijk moeten worden ge
handhaafd. 

En daarin vindt, naar mijn mening, de katholieke staatkunde 
de opdracht haar visie op het totaal der cultuurwaarden te 
verdiepen. 

Er zijn een aantal van die waarden, die de KV.P. - als ware 
zij als de Driekoningen door een engel gewaarschuwd om langs 
een omweg naar huis terug te keren! - met een zekere helder
ziendheid tot politieke bestemming heeft willen brengen. Het 
ware mogelijk niet de grote spectaculaire politieke wapenfei
ten, maar wel daden van een diepe, duurzame zin. Zo heeft de 
KV.P. nu al een drietal regeringsperioden lang het dep2.rtement 
van Cultuur vorm gegeven en beheerd. Ze heeft het Ministerie 
van Maatschappelijk Werk, als een eigen desideratum, gesticht 
-- een zogenaamd klein departement, maar onder alle andere 
met een eigen menselijk gezicht. En ze heeft met de hardnekkig
heid van een belijder de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en 
bezitsvorming onder haar hoede genomen. 

Sommigen verwijten de K.V.P., dat zij door het creëren en 
bezetten van dergelijke steunpunten buiten de politieke hoofd
straat is terecht gekomen - of erger, een soort kruimelpolitiek 
bedrijft of haar energie verspilt aan sociale monumentenzorg. 
Maar het is veel waarschijnlijker, dat in deze zaken de KV.P. 
met een zekere voorzienigheid zich heeft ingezet voor de verde
diging van een mens- en wereldbeeld, dat vandaag bedreigd en 
morgen weer actueel is. Als men op weg naar een nieuwe wereld 
onderweg de mens verliest, is dat een verlies zó huiveringwek
kend dat het nimmer hersteld kan worden. Het zijn alle zuiver 
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ménselijke waarden, die in de genoemde departementen of dep ar
tements-onderdelen (en men kan het staatssecretariaat voor 
middenstandsaangelegenheden er nog aan toevoegen) aan hun 
trekken komen. Het zijn ten dele instanties van menselijke bij
stand voor in nood verkerende eenlingen of groepen, ten dele 
werfbureaus voor 'de erkenning van maatschappelijke en zede
lijke waarden, die onder de voet dreigen te raken - maar daar
om juist beantwoorden ze aan een christelijke humane wereld
orde, waarin het medelijden met de schare nog een rol speelt. 
Is het klein de menselijke nood van de eenling te behartigen 
naast en behalve de sociale zekerheid van de mens als schier 
naamloos lidmaat der gemeenschap? Maatschappelijk werk geeft 
een persoonlijk gezicht aan de naastenliefde, en is in die zin een 
aanvulling op de sociale zorg. Is het klein in de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie een vorm te propageren van leven in 
onderlinge broederschap? Klein de spaarzin te verkondigen als 
een geestelijke kracht van zelfbehoud der persoonlijkheid? Ook 
op dit toneel zijn er, naar het bekende woord, geen kleine rollen, 
alleen maar kleine acteurs. Alle wapenfeiten liggen hier niet in 
de massa, maar in de mens - het is enkel maar gezichtsbedrog, 
dat op dit terrein geen grote politiek zou worden gevoerd. Het 
is denkelijk de grote politiek der toekomst, wanneer de sociale 
ontwikkelingsgang zijn afronding zou naderen. De enquête van 
de Wiardi Beckmann-stichting, de recente verkiezingsuitslag, het 
groeiende begrip voor de betekenis van de spaarzin, de uitspraak 
van de nu exterritoriaal geworden Oud-Minister Mansholt dat 
Nederland met zijn publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie supe
rieur is in de wereld - het zijn zovele tekenen, dat de K.V.P. 
in plaats van achterlijk vóórlijk was toen ze de menselijke objec
ten in de politiek als bij uitstek de hare koos. Niet dat zij enig 
privilege heeft of wil hebben in een zeggingschap over deze na
tuurlijke, menselijke waarden, maar wél heeft zij de moed gehad 
om deze te verdedigen in een tijd, dat het een politieke achter
lijkheid leek op te komen voor het anachronisme van een ver
ouderde en tot verdwijnen gedoemde mens. 

Als men spreekt van cultuurpolitiek in de diepere zin van het 
woord, dan liggen hier enkele hoofdelementen voor het grijpen, 
geen spiegeling in de wolken maar beproefde realiteit. 

Bij de wezenlijke cultuurpolitiek gaat het om primaire mense
lijke waarden. In dit verband moge nog eenmaal worden terug
gegrepen naar het eerste gedeelte van dit artikel, waar prof. 
Huizinga zeer verhelderend een grens trok tussen het zuiver
utilitaire en een geestelijk goed om haar zelfs wil. Waar Huizin
ga sprak over de wetenschap, moet dit voor de Cultuur breder 
worden verstaan. Nemen we ter verduidelijking een voorbeeld. 
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Er zijn van de kant van de bedrijfswereld strevingen om op een 
utilitaire, pragmatische manier op de structuur van het onder
wijs in te werken. Het gaat dan niet meer essentieel om de alge
mene vrije mensvorming, maar om een doeltreffende methode zo 
snel en efficiënt mogelijk het meest bruikbare mensenmateriaal 
voor de industrie af te leveren. Waarom zou men immers onder
weg tijd verdoen aan nutteloze dingen, als men gestroomlijnd 
recht op het levensdoel kan afgaan: de bureau-kruk, de plaats 
aan de lopende band, de door God geordineerde functie in het 
bedrijfsleven. Er werden leerprograms ontworpen, die practisch 
alle ballast der vrije mensvorming over boord wierpen. Of dit 
heilloze streven al dan niet succes heeft gehad of hebben zal, 
blijve hier terzijde - op zich zelf markeert het duidelijk de grens, 
waar het Onderwijs zich binnen of buiten de eigenlijke Cultuur 
plaatst. Africhting tot maatschappelijke bruikbaarheid is geen 
cultureel criterium voor het Onderwijs; slechts dáar waar het 
Onderwijs zich beweegt buiten het strict-utilitaire, waar het zich 
bezighoudt met de niet op een direct gebruiksdoel gerichte be
langeloze vorming van de menselijke persoonlijkheid, kan men 
pas met recht van Cultuur spreken. Welk een verschraling van 
de menselijke waardigheid zou gepaard gaan met het prijsgeven 
van het recht op een leven-om-zich-zelfs-wil, want alleen dit le
ven vertegenwoordigt een autonome christelijke en humane 
waarde. Welk een verminking van het mensbeeld, welk een af
zwakking van mogelijkheden om zich te verweren tegen de mas
sificerende tendensen van onze tijd, welk een innerlijke uitholling 
van de menselijke persoonlijkheid. 

Zo wordt ook binnen het Onderwijs zelf aan een cultuurfront 
gevochten. De strijd om het behoud van de klassieke vorming of 
om de handhaving van vormen van voortgezet onderwijs, die 
van oudsher de afronding van een menselijke vorming beoogden, 
kunnen hier gelden als slechts enkele voorbeelden van een ge
vecht rondom het wezenskenmerk van de Cultuur. Het kan voor 
de economie nuttig zijn het onderwijs zo snel mogelijk hanteerba
re industriële handlangers af te laten leveren, de bruikbare solde
niers van elk totalitair regiem - de nijpende vraag is slechts of 
déze heilsorde voor het levensgeluk van mens en mensheid de 
dominerende dient te zijn. Ik spreek dan nog niet over christe
lijke heilsbestemming. Hier ligt in elk geval een cultuurvraag
stuk van primair belang. Natuurlijk zijn traditionele vormen 
niet sacrosanct, en onmiskenbaar heeft het Onderwijs, als insti
tuut van cultuur-overdracht, conserverende neigingen. Het is 
mogelijk, dat onderwijsvormen moeten aangepast worden aan 
een nieuwe technische wereld, of anders ten dode zijn gedoemd. 
Maar het is niet de eerste maal in de wereldgeschiedenis, dat de 
Kerk tot taak had de oude cultuurschatten der mensheid te ver
dedigen tegen revolutionaire aandriften. Zij heeft in allerlei tijd
perken de klassieke beschavingen voor de mensheid gered -
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het lijkt weinig op haar weg te liggen de technische mens in het 
technische tijdperk heilig te verklaren en niet stand te houden 
tegen de zindelijke barbaren van "a new brave world". 

Het gaat hier niet primair om de Onderwijsproblemen als zo
danig, maar wel bij wijze van voorbeeld om een stukje gevechts
front van het slagveld der Cultuur. 

Steeds weer zal een wezenlijk-georiënteerde Cultuur, die als 
beginsel heeft een eeuwig en klassiek mensbeeld te handhaven, 
de moed moeten opbrengen niet te zwichten voor de populaire 
goden van de eeuw maar als het heiligste mensenrecht op te 
eisen: de aanspraak op eigen autonoom leven, op al het schijn
baar nutteloze, dat zin en luister geeft aan het bestaan. Er zit, 
ook concreet, een gehele cultuurpolitiek in! 

"" "" 

Een laatste opmerking betreft de "approach", die beslist over 
het zijn of niet zijn van een (in de diepere zin van het woord 
begrepen) cultuurpolitiek. Cultuur veronderstelt: besef van sa
menhang, eenh-eid van levensgevoel. Cultuurpolitiek is niet meer 
dan een benaderingswijze vanuit dit bewustzijn van saamhorig
heid. Mens, gezin, stand, religie - het zijn evenzovele centra van 
levensverbanden, van waaruit een organisch begrepen politiek 
zou moeten vertrekken. In plaats daarvan is de politiek inge
deeld in sectoren van bedrijvigheid, die als een toevallige optel
of aftreksom, zo niet als een breuk, uit de historie tot ons is 
gekomen. Iedere ingewijde kent de grensgevechten, die door de 
verschillende ministeries doorlopend worden gevoerd om be
twiste "belendende percelen"; en elk departement poogt op zijn 
tijd de grenspalen te verzetten. Behoort de buitenlandse handel 
bij Buitenlandse of Economische Zaken? Behoort het Land
bouwonderwijs bij Onderwijs of bij Landbouw? Dit zijn slechts 
enkele van de opvallende grensgeschillen van dit moment. Het 
gaat hier niet uitsluitend om machtshandhaving of imperialisme; 
bij de strijd om dit soort grenscorrecties gaat het, gelukkig, ook 
wel om diepere motieven, om de kwestie namelijk samen te voe
gen wat organisch bij elkaar behoort. Het kan, om een voorbeeld 
te geven, overzichtelijk zijn alle onderwijs-instellingen bij Onder
wijs te brengen, b.v. het landbouwonderwijs bij dit centrale depar
tement onder te brengen - of om het maatschappelijk onderwijs 
onder Onderwijs te laten ressorteren en niet naar Maatschappe
lijk Werk te transporteren. Nog eens, er kan uit het oogpunt 
van organische samenhang veel voor te zeggen zijn om heel het 
Onderwijs in één centraal departement te huisvesten. Maar ook 
het omgekeerde, de decentralisatie van takken van onderwijs 
over andere belanghebbende departementen, kan gevoeld worden 
als een primordiaal belang van organisch-e politiek. Het laat 
zich immers verstaan, dat een Ministerie van Landbouw de 
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landbouwscholen als onmisbare kanalen van bevloeiing voor 
zich begeert; en dat het Departement van Maatschappelijk Werk, 
zich geleidelijk emanciperend als een eigen verzorgingsgebied, de 
voedingsgebieden van het onderwijs, de scholen voor maatschap
pelijk werk, onder zijn zeggingsmacht verlangt. Er kunnen acht
bare motieven pro en contra worden aangevoerd - het zou 
alleen infra dignitate zijn dit soort conflicten te beschouwen en 
te behandelen als interdepartementale grensgeschillen, en niet 
als wezenlijke problemen van cultuurpolitiek. 

Wie wel eens een oog geslagen heeft op het grillige grensver
loop tussen departementen ten aanzien van een bepaald object, 
voelt de kreet om herverkaveling als een eenvoudige eis om 
ongedeelde menselijkheid. Wie waarneemt, hoe de zorg voor het 
verwaarloosde kind in alle schakeringen van specialisatie op een 
historisch begrijpelijke maar niettemin vrij chaotische wijze 
verkaveld ligt over een viertal departementen - die van Onder
wijs, Sociale Zaken, Justitie en Maatschappelijk Werk - moet 
zich wel afvragen of dit soort van aspecten-bescherming, als 
gold het een vorm van monumentenzorg, wel op de mens mag 
worden toegepast. Cultuurpolitiek is het, samen te voegen wat 
wezenlijk bij elkaar behoort. Zo heeft de Volksgezondheidszorg 
geestelijke aspecten, die meer met het culturele en maatschap
pelijke dan met het louter sociale, c.q. medische aspect te maken 
hebben. 

Wie de Mens, de individuele Mens (dus de enige mens die 
bestaat!) in het centrum der politieke belangstelling plaatst, 
brengt hem tegelijk in een harmonisch levenskader, dat b.v. met 
cultuur, maatschappelijk werk, geestelijke volksgezondheid te 
maken heeft. En de vraag zou gesteld kunnen worden, of op 
den duur niet gedacht moet worden aan een Ministerie voor de 
Mens, dat de mens niet opdeelt naar allerlei deeltaken en depar
tementale aspecten, maar in zijn wezenlijkste levensverbanden, 
gezin, culturele en maatschappelijke gemeenschappen, geestelijke 
volksgezondheid, erkent en beveiligt. 

Dát zou waarlijk een volwaardig Ministerie zijn, het Depar
tement ter verdediging van de individuele Mens. Een politieke 
hersenschim? De droom, misschien nog verwijderd, lijkt in elk 
geval in het verlengde te liggen van waar een katholieke politiek 
met tastende maar onmiskenbaar vorderende pioniersstappen op 
weg is gegaan. 
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r Buitenlands Panorama I 
~,--------------------------~ 
KATHOLICISME EN SOCIALISME 

Gesprekken in München. 

In Duitsland hadden in de afgelopen jaren verschillende krin
gen pogingen gedaan, om eens op hoog niveau een diskussie 
tussen leidende persoonlijkheden van de Duitse sociaaldemokra
tie en representatieve vertegenwoordigers van de Kerk en de 
katholieke bevolking te organiseren. Kennelijk waren zich deze 
kringen ervan bewust, dat het vraagstuk: katholicisme-socia
lisme niet voldoende kon worden behandeld, als men zich alleen 
tot de aktuele politieke vraagstukken beperkte. Van socialisti
sche zijde had men getracht een dergelijke diskussie te arran
geren onder medewerking van enkele uitgesproken linkse katho
lieken uit Frankrijk, maar hierop gingen de Duitse katholieken 
en ook de kerkelijke instanties niet in, omdat men begrijpelijker
wijze van de Duitse situatie moest uitgaan. Dat deze diskussie 
tenslotte in München plaats had, op initiatief van de "Katholieke 
Akademie in Beieren", op 1 en 12 januari j.l., is zeker ook te 
verklaren uit het feit, dat de Beierse socialisten door het katho
lieke klimaat, waarin zij nu eenmaal leven, bijzonder geïnteres
seerd zijn aan een diskussie met katholieken, omdat een te ver 
doorgevoerd antiklerikalisme hun zeer nadelig zou kunnen zijn, 
aan de andere kant hebben zij bij de laatste verkiezingen een zo 
duidelijke nederlaag geleden, dat ook daarom een soort "open" 
socialisme de beste taktiek lijkt. 

Van hun kant waren de christen-demokraten niet erg enthou
siast over dit initiatief van de Katholieke Akademie, omdat zij 
vreesden, dat door een dergelijk gesprek op hoog niveau, waar
aan belangrijke figuren uit beide kampen deel zouden nemen, in 
de publieke opinie de indruk zou ontstaan, dat er ook op prak
tisch politiek terrein geen onoverwinnelijke tegenstellingen tus
sen de SPD en de CDU zouden zijn. Daarom namen ook voor
aanstaande leiders van de christelijke politieke partij aan het 
gesprek deel en ook de leiding van de Katholieke Akademie had 
er kennelijk naar gestreefd, in de keuze van de katholieke spre
kers en van de onderwerpen te doen uitkomen, dat men een 
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ideologisch, een wereldbeschouwelijk gesprek wilde voeren, dat 
de algemene, principiële vraagstukken behandelt en de kom
krete politiek zo veel mogelijk ter zijde laat. Hieraan hebben 
zich voor het grootste gedeelte ook de deelnemende socialisten 
gehouden, zodat een gedachtenwisseling ontstond, die zich inder
daad op zeer hoog niveau bewoog, de dingen noch vertroebelde 
noch onnodig toespitste, met het resultaat, dat de wezenlijke 
verschilpunten en de grote bezwaren, die aan katholieke zijde 
bestaan, bijzonder scherp naar voren kwamen. 

Hiertoe hebben vooral bijgedragen de twee belangrijkste 
katholieke sprekers, prof. p. Gustav Gundlach S.J. van de Gre
goriana te Rome en de bekende sociaal-economische deskundige 
prof. Oswald von Nell-Breuning S.J. uit Frankfort, twee spre
kers van zeer verschillend temperament, wier inleidingen onge
twijfeld de grootste interesse vonden (de tekst van beide lezin
gen verscheen inmiddels in het februari-nummer van "Stimmen 
der Zeit"). Gundlach was niet van plan, zich in historische of 
zuiver theoretische bespiegelingen te verliezen. In zijn referaat 
"Katholizismus und Sozialismus" ging hij meteen van het meest 
recente stadium van de ontwikkeling in het socialisme uit en 
verloor noch tijd noch argumenten in een polemiek tegenover 
het marxistische socialisme. Hij richtte zich rechtstreeks tot 
degenen onder de socialisten, die het marxisme als officiële leer 
van de partij achter zich gelaten hadden en vroeg hen naar hun 
opvatting over godsdienst, Kerk, onderzocht zeer nauwkeurig 
de vraag, of en hoeverre het socialisme in zijn partijpolitieke 
groepering op een wereldbeschouwing rust etc. Niet het mar
xisme, maar de liberale grootouders van het socialisme veront
rusten Gundlach en hij wilde konkreet weten, hoe het socialisme 
tegenover deze liberale strekking in het socialistische denken 
heden stond. Wat denkt het socialisme van de Kerk, hoe staat 
het tegenover de religieus gefundeerde kultuur. Volgens Gund
lach is het onjuist, van de veronderstelling uit te gaan, dat een 
politieke partij zonder wereldbeschouwing zou kunnen bestaan. 
Ook de strikte scheiding van het wereldlijke en het sakrale ter
rein is onmogelijk. Gundlach verwierp een totalitaire overdrij
ving van de staatsmacht, maar de staat blijft gebonden aan 
zekere waa~den, aan een geestelijke orde, zodat voor de chTiste
nen een radikale scheiding van staat en kultureel-zedelijke orde 
in de zin van het liberale individualisme onaanvaardbaar is. 

Gundlach was van mening, dat de waarschuwende woorden 
van de Pauzen tegenover het socialisme ook heden nog gelden, 
omdat het socialisme zich nog niet heeft uitgesproken over dit 
liberale element in de oorspronkelijke konceptie van het socia
lisme. Het is daarom ook niet juist, zich op het Labour-socia
lisme te beroepen, omdat in Engeland de katholieken een kleine 
minderheid zijn, die in alle partijen een missionaire taak heb
ben. De situatie op het kontinent is geheel anders en de katho-
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lieken in Duitsland zijn dan ook volgens Gundlach gedwongen, 
overeenkomstig hun kracht en hun positie tot eigen organisaties 
te komen en ook op politiek terrein in een christelijke groepering 
hun belangen te verdedigen. 

Men zou kunnen zeggen, dat Gundlach's rede geen aanval, 
maar een vraag was, maar een zeer principiële vraag, die het 
socialisme in zijn hedendaagse vorm trof: welke wereldbeschou
wing vertegenwoordigt het socialisme, welke waarden worden 
door het socialisme hoog gehouden, nu eenmaal het marxisme 
niet meer de ideologische basis vormt. Zolang het socialisme 
zich niet distancieert van zijn liberaal-individualistische houding 
in de kultureel-ethische sektor, blijft het katholicisme zijn be
zwaren handhaven. De socialistische partners van het gesprek 
- de buitenlandse deskundige prof. Carlo Schmid, de partij
jurist dr. Arndt, evenals Schmid lid van de bondsdag, evenals 
Schmid een van de beste sprekers van de SPD, een theologisch 
zeer geschoolde protestant, de ekonomische deskundige van de 
partij, prof. Weiser uit Keulen en de voorzitter van de Beierse 
socialistische partij Waldemar von Knoeringen - zij allen zijn 
geen marxisten meer. Misschien hadden zij gehoopt, met dit feit 
een aanval van Gundlach gemakkelijker te kunnen afwijzen. Nu 
kreeg het gesprek echter een geheel andere en veel belangrijkere 
strekking, omdat de socialisten gedwongen waren, op de funda
mentele vragen van Gundlach in te gaan. Dit deden ze dan ook 
en vooral Arndt openbaarde zich als een uitermate bekwame en 
kundige tegenstander, die in zijn aanvallen op de "christelijke 
politiek", de "christelijke staat" toch niet wilde ontkennen, dat 
de politieke handelingen zedelijk verantwoord moeten zijn, dat 
dus ook de politieke partij aan een waardesysteem gebonden is 
zoals de staat. Hier leek het op een gegeven ogenblik, alsof Arndt 
Gundlach een heel stuk tegemoet zou komen, met name toen hij 
zei, dat hij geen bezwaar had, een dergelijke partij ook een 
wereldbeschouwelijke partij te noemen. Natuurlijk betekent in 
dit geval wereldbeschouwing niet een totale binding van de 
mens, W2-nt zo ver gaat de socialistische partij natuurlijk niet, 
maar indien Gundlach wereldbeschouwing zo vergaand interpre
teert, dan is volgens Arndt een samengaan van protestanten en 
katholieken in een wereldbeschouwelijke partij niet mogelijk. Een 
niet oninteressant argument, dat Arndt nog onderstreepte door 
te zeggen, dat ook het natuurrecht geen bindmiddel tussen 
katholieken en protestanten vormde. Dit laatste werd door een 
derde katholieke spreker, oud-minister Süsterhenn ontkent die 
terecht wees op de sterke stroming onder de Duitse protestanten, 
die in de geest van Gerstenmaier, Emil Brunner etc., het natuur
recht in de laatste jaren positiever gaan beoordelen. Maar ook 
is het natuurrecht voor katholieken en protestanten niet in ge
lijke mate aanvaardbaar en richtlijn voor het politieke en morele 
handelen, blijkt toch reeds uit de samenwerking van katholieken 
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en protestanten op het politieke, het sociale en kulturele vlak, 
dat in de christelijke beginselen, zover zij uit het openbarings
gegeven zijn af te leiden, voldoende basis voor gemeenschappe
lijk handelen aanwezig is. 

Hier had de diskussie inderdaad een punt bereikt, dat nadere 
uitwerking verdiend had en dat zeker ook nog in de toekomst 
ter sprake zal komen. Er is dus ook volgens het inzicht van 
Arndt sprake van een wereldbeschouwelijke ondergrond, die 
echter geen allesomvattende totaliteit vormt, maar een bepaalde 
orde van waarden, zodat prof. Weiser tegenover de "Weltan
schauungspartei" van de christenen liever van de SPD als een 
"Gesinnungspartei" wilde spreken. De inhoud van deze "Gesin
nung", de struktuur van deze op bepaalde waarden gegronde 
konceptie is echter voor de sociaaldemokraten op het ogenblik 
nog zeer moeilijk te omschrijven en er konden ook op de vraag 
van Gundlach naar klaarheid geen duidelijke antwoorden worden 
gegeven over laatste normen, over allen verplichtende waar
heden, over een bepaald mens- en een bepaald staatsbeeld en 
evenmin over een bepaalde kultuurpolitiek gegeven worden. De 
socialisten verklaarden zich met Arndt bereid, de waarde van 
de godsdienst en de positie van de Kerk in de maatschappij te 
eerbiedigen en te beschermen, maar zij zelf kan geen oordeel 
geven over de laatste waarheden zelf. 

Zowel de inleiding van Arndt als die van SChmid, Weiser en 
von Knoeringen waren gekenmerkt door de geest van het nieuwe 
"reformsocialisme" , dat in de SPD ook in de leidende kringen 
bestaat, zonder koers van de partij in de hoofdpunten te kunnen 
wijzigen. Dit verklaart mede de onduidelijkheid en de aarzelende 
"openheid" in de posities, die bij deze gesprekken werden inge
nomen. Misschien ligt de waarde van deze gesprekken juist in 
het feit, dat dit zo scherp naar voren trad. De intelligente en 
zeker niet op behoud van wankele posities bedachte rede van 
Carlo Schmid laat daarom ook een gevoel van onbevredigdheid 
achter, met de geestvolle analyse en zelfanalyse is nog geen 
nieuw terrein gewonnen: volgens Schmid is weinig van het oude 
marxisme vandaag nog over gebleven, de oude revolutionaire 
geest heeft plaats gemaakt voor een nuchtere uitwerking van een 
gestadige evolutie, als reaktie tegen de degradatie van de mens 
tot een ding, als institutionalisering van de verontwaardiging 
moet het socialisme aan zijn begin worden begrepen en - dit is 
een stoutmoedige formulering, die als de achillespees van een 
oude dialektische scholing aandoet - deze verontwaardiging 
moet worden gezien als de opstand van het Duitse idealisme 
tegen een materalistisch geworden wereld. 

Dit idealisme neemt echter niet weg, dat de politieke partij 
van de socialisten geen geloof en geen wereldbeschouwing ont
wikkelt, maar alleen een gemeenschappelijke aktie voert en de 
uitspraken over de laatste dingen, over de eschata, aan de enke-
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ling overlaat. Eensklaps worden wij weer terug verplaatst in een 
geestelijk individualisme en in wezen ook liberalisme, dat juist 
in het licht van de diskussie Gundlach-Arndt voor de christenen 
wel zeer moeilijk aanvaardbaar is. Aan de andere kant spanden 
zich zowel Schmid als Weiser ogenschijnlijk in, het socialisme 
in zijn huidige vorm als een wijs en gematigd socialisme te tonen, 
waarbij echter nog moet blijken inhoeverre deze gedachten ook 
door de officiële partijleiding van de SPD en de linkervleugel in 
de Duitse eenheidsvakbeweging worden gedeeld. De term natio
nalisatie werd met grote omzichtigheid gehanteerd, Schmid pre
fereerde het woord "kontrole van de ekonomie", terwijl Weiser 
slechts de nationalisering van de basis industrieën en niet een 
totale nationalisatie bepleitte. Ook bezitsvorming wordt voor de 
minder bemiddelden aanbevolen. 

Natuurlijk bleven bij deze ontmoeting een aantal niet onbe
langrijke vragen niet beantwoord, onder andere ook door het 
feit, dat vanuit het politieke vlak niet alle vragen gesteld wer
den, die b.v. de CDU op het hart heeft. Von Nell-Breunings 
toelichting op de christelijke sociale leer vormen een waarde
volle samenvatting en zelfkritiek, waarover ook nog in katho
lieke kring gediskussieerd werd. Het is niet in alle stukken 
duidelijk geworden, inhoeverre de uitlatingen van de deelne
mende socialisten - waaronder ook de vroegere Beierse premier 
Hoegner - voor de gehele Westduitse sociaaldemokratie repre
sentatief zijn. Men kreeg eerder de indruk, dat de ideeën, die 
door hen naar voren gebracht werden, ook nog binnen de SPD 
tot een definitieve formulering gebracht moeten worden. De 
drang naar hervorming, aanpassing en wijziging van het poli
tieke programma van de SPD zoals die in de laatste maanden 
binnen de Oostenrijkse SPD met enig succes tot uiting kwam, 
stuitte tot nu toe op het verzet van de doktrinaire groep van 
de partij en zelfs in München werd het overigens van Neder
landse socialistische zijde voorgestelde Nederlandse systeem van 
staatssubsidie aan de konfessionele scholen door de aanwezige 
Duitse socialisten niet in behandeling genomen. Ook dit toont 
aan, dat zich de hervorming, waarover binnenkort op de partij
dag van de SPD een en ander gezegd zal worden, alleen binnen 
bepaalde grenzen kan voltrekken. 

Voor de katholieken blijft de vraag, hoe het Duitse socialisme 
en in sommige opzichten het socialisme als zodanig tegenover 
de godsdienst, tegenover wereldbeschouwing en tegenover de 
absolute geestelijke en zedelijke normen staat, in vele aspekten 
open, omdat deze vragen ook door de socialisten zelf nog niet 
duidelijk genoeg beantwoord zijn. In plaats van het marxisme 
schijnt bij degenen onder de socialisten, die zich op het Britse 
en Skandinavische socialisme oriënteren, een pragmatische 
levenshouding te treden, die bepaalde ethische normen erkent, 
de godsdienst voor de enkeling en binnen bepaalde grenzen ook 
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voor de maatschappij als onaantastbare waarde eerbiedigt, maar 
deze laatste waarden zo sterk terugdringt in de sfeer van de 
individuele keuze en individuele beleving, dat inderdaad de his
torische verbinding met het liberalisme nog steeds en nu in een 
nieuwe strekking aktueel blijkt. Maar hierover zal de verdere 
ontwikkeling van het Europese socialisme in de komende jaren 
meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 
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Parlementaire kroniek 

WERKLOOSHEIDSDEBAT IN 
DE TWEEDE KAMER. 

De manier waarop het werk
loosheidsdebat in de Tweede 
Kamer tot stand kwam, was niet 
b.evredigend. Het moest de rege
rmg toch duidelijk zijn, dat 
parlement en volk juist voor dit 
vraagstuk grote en bezorgde 
belangstelling hebben. Deson
danks liet de regering de Kamer 
zolang over de te nemen maat
regelen in het onzekere dat de 
antirevolutionaire agrariër Bie
wenga het nodig oordeelde om 
een interpellatie aan te vragen. 

Vààr over dit verzoek beslist 
werd, heeft de Kamer eerst nog 
nagegaan of de regering alsnog 
zelf het initiatief voor een der
gelijk werkloosheidsdebat zou 
willen nemen. De Kamer dacht 
hierbij aan een nota, waarin de 
regering zou uiteen zetten hoe 
het met de werkloosheid staat 
en waarin zij ook zou meedelen 
welke maatregelen zij nodig 
acht om het kwaad te bestrijden. 
Maar de regering liet weten, dat 
een dergelijke nota niet in haar 
bedoeling lag en toen was er 
voor de Kamer dus zeker alle 
reden om van hààr kant een 
discussie uit te lokken. 

Afwezig. 
Minister Suurhoff, de eerst 

verantwoordelijke minister in 
deze zaak, verklaarde bij het de
bat, dat hij geen deel had aan 
het onbegrijpelijke besluit van 
de regering om niet zelf met een 
n~ta té komen. Dat is juist. De 
mmister van Sociale Zaken was 
onderwijl op een buitenlandse 
dienstreis. Door deze verklaring 
werd ook nog een andere lacune 
bij de voorbereiding van dit de-

bat zichtbaar. Het kabinet moest 
nu, .door deze wel zeer onge
lukkIge samenloop van ministe
riële taken, zonder de minister 
van Sociale Zaken over een hele 
serie maatregelen tot bestrijding 
van de werkloosheid beslissen. 

En om de maat van het on
bevredigende vol te maken: De 
regering hàd dus iets mee te 
delen. In antwoord op de vragen 
van de heer Biewenga las minis
ter Suurhoff een lijvig stuk voor, 
dat evengoed een nota vooraf 
had kunnen zijn en waardoor 
nu een schorsing van het debat 
nodig werd om de Kamer alsnog 
de gelegenheid te geven om het 
stuk achteraf te bestuderen. Al 
met al een onbegrijpelijke gang 
van zaken, waarop dan ook door 
de KVP-woordvoerder Andries
sen en anderen stevige kritiek 
werd geuit. Het bracht de socia
list Roemers er toe zelfs open
lijk hulde te brengen aan de 
anti-revolutionaire interpellant 
Biewenga, die het had mogelijk 
gemaakt, zo zei de socialistische 
woordvoerder het, dat de Kamer 
nu toch de gewenste inlichtingen 
kree~. Een PvdA-compliment, 
dat ~n. de achter ons liggende 
verkrezmgscampagne uiteraard 
niet is herhaald! 

Minister Suurhoff deed ten
slotte nog een poging om alles 
aan een misverstand te wijten. 
De regering zou in de mening 
verkeerd hebben, dat de Kamer 
een veel diepergaande nota ver
langde. Toch klinkt ook dat niet 
overtuigend. Intussen blijft het 
belangrijkste, dat de interpel
latie-Biewenga nu in elk geval 
de gelegenheid bood om tot de 
dringend nodige discussie tus
sen regering en Kamer te komen. 

85 



Zorgelijk. 

Uit de gegevens, die minister 
Suurhoff verstrekte bleek, dat 
de werkloosheid ook in februari 
nog weer in zorgelijke mate was 
gestegen. Op dat ogenblik waren 
dat nog voorlopige gegevens, 
maar de latere officiële cijfers 
hebben het beeld niet gewijzigd. 
De werkloosheid nam in februari 
weliswaar minder toe dan de 
maand daarvoor, doch ook het 
feit, dat in het voorjaar de sei
zoenwerkloosheid afneemt moet 
hierbij worden verrekend en dan 
komt men toch weer tot onver
minderd zorgelijke cijfers. 

Extra maatregelen om de 
werkloosheid te bestrijden zijn 
dus zeker nodig en wat er dan 
ook aan de voorbereiding van 
het debat mocht hebben ont
broken, het was in elk geval 
verheugend, dat nu duidelijk 
werd, dat de regering toch niet 
stil zat en nu dan ook een com
plex van maatregelen kon aan
kondigen. Die maatregelen hou
den o.m. in: Meer openbare wer
ken, meer aanvullende werken, 
regeringsorders voor in nood 
verkerende bedrijfstakken en 
een uitbreiding van het aantal 
woningwetwoningen. 

Met dat program bleek de 
Kamer het in grote lijnen wel 
eens te zijn. De KVP-woord
voerder Andriessen pleitte daar
naast voor een herstel over de 
hele lijn van de premieregeling 
voor industriekernen, een rege
ling die vooral nu weer zo be
langrijk is voor de bij de indu
strialisatie achtergebleven stre
ken. De regering kon echter de 
toezegging doen, dat deze rege
ling op korte termijn opnieuw 
zal worden bekeken. 

Woningbouw. 

Het belangrijkste geschilpunt 
was intussen de bevordering 
van de particuliere woningbouw. 
Verschillende woordvoerders, en 
ook de heer Andriessen van de 
KVP, wezen erop, dat er in deze 
sector iets zal moeten gebeuren 
wil de woningbouw, zo sukkesvol 
door minister Witte opgevoerd, 
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nu als gevolg van de kapitaal
schaarste en de daaruit voort
vloeiende hoge rente, geen on
rustbarende inzinking krijgen. 
Als mogelijkheden werden aan
gevoerd een rentebijslag en een 
tweede hypotheek van overheids
wege. 

Minister Witte maakte echter 
wel duidelijk, dat noch het een 
noch het ander een eenvoudige 
zaak zou zijn. Er is op de eerste 
plaats de vraag waar de over
heid het geld voor tweede hypo
theken ten behoeve van de 
particuliere bouw zou moeten 
vinden. En wat de rentebijslag 
betreft is het zo, dat de rente
voet voortdurend aan schomme
lingen onderhevig is. Minister 
Witte vreesde ook, dat het een 
enorme administratieve romp
slomp zou geven. Hij wilde de 
ontwikkeling eerst nog eens 
aanzien en stelde daarbij vooral 
zijn hoop op het feit dat de 
kapitaalmarkt al weer iets rui
mer wordt en ook de rente al 
weer wat daalt. Toch kon de 
Kamer dat niet helemaal be
vredigen en om moties te voor
komen moest de minister dan 
ook toezeggen, dat hij in elk 
geval vast maatregelen zal laten 
uitwerken voor het geval de 
verdere ontwikkeling niet aan 
zijn verwachtingen zou beant
woorden. 

Financiering. 
Een vraag van andere, maar 

niet minder belangrijke aard 
was de kwestie van de finan
ciering van de maatregelen. 
De werkloosheidsbestrijding, zo
als de regering zich die nu voor
stelt, zal 140 miljoen kosten. En 
dat de regering hierbij voor 
grote problemen komt te staan 
werd vooral duidelijk toen 
minister Suurhoff meedeelde, 
dat daarnaast ook nog dekking 
moet worden gevonden voor 150 
miljoen als gevolg van onvoor
ziene uitgaven, die het gevolg 
zijn van de gebeurtenissen in 
Indonesië. 

Hoe wil de regering dit geld 
vinden? Dat werd bij dit debat 
nog niet beslist. De regering, 



dat bleek uit de verklaring van 
minister Suurhoff, wil de ont
wikkeling nog even aanzien en 
laat daarbij ook ruimte voor de 
mogelijkheid, dat de kapitaal
markt ook wat haar betreft weer 
ruimte geeft Dm te lenen. Onder 
de huidige omstandigheden lijkt 
een dergelijk uitstel verant
woord, want belastingverhoging 
zou juist nu slechts het uiterste 
middel kunnen zijn. Nog afge
zien van het feit, dat - zoals 
de heer Andriessen het uit
drukte - onze belastingdruk nu 
al zo hoog is, dat bij verdere 
verhoging de grens van ont
eigening zou worden benaderd, 
werkt belastingverhoging ook 
zeker niet stimulerend op de 
werkgelegenheid. De heer An
driessen wilde de benodigde gel
den dan ook of in bezuiniging 
of in leningen vinden. En andere 
woordvoerders lieten een soort
gelijk geluid horen. 

Verrassing. 
Dat ook de heer Roemers van 

de PvdA het wijs vond Dm de 
beslissing over de financiering 
nog even uit te stellen, was de 
grote verrassing van het debat. 
Men moest er immers rekening 
mee houden, dat de partijvoor
zitter van de PvdA, de heer 
Vermeer, al op het congres van 
zijn partij in Zwolle verklaard 
had, dat als andere partijen 
geen belastingverhoging wilden 
de PvdA zelfs niet zou aarzelen 
om "een uitspraak van het 
volk" te vragen. Na de uitslag 
van de provinciale verkiezingen 
zal de heer Vermeer wel minder 
belust zijn op dergelijke uit
spraken, maar hoe dat zij, bij 
het werkloosheidsdebat kwam 
de heer Roemers verklaren, dat 
zijn partijgenoot Vermeer dat 

in Zwolle niet zo had gezegd en 
dat alle kranten dus verkeerde 
verslagen hadden gemaakt. Een 
dergelijk massaal falen zal in 
de Nederlandse journalistiek wel 
zelden voorkomen, wij zetten er 
dan ook nog een paar dikke 
vraagtekens bij. Intussen blijft 
het voornaamste, dat het werk
loosheidsdebat wat dit betreft 
dus geen tegenstellingen op
leverde. 

Ook brood van morgen. 
Het vraagstuk van de werk

gelegenheid werd zeker niet vol
ledig uitgepraat. Het gaat niet 
enkel om de werkloosheid, die 
er al is, het gaat er ook niet 
minder om dat nog meer werk
loosheid wordt voorkomen. In 
dat verband is het de vraag of 
het bedrijfsleven al weer niet 
\hard de aanmoediging nodig 
heeft van de nog geschorste in
vesteringsaftrek. De KVP heeft 
echter vastgelegd, dat hierover 
binnenkort kan worden gespro
ken bij de behandeling van de 
industrialisatienota. Dan kan 
de regering hopelijk ook meer 
meedelen over de manier waarop 
zij de export wil stimuleren, een 
zaak die ook nu al door de heer 
Andriessen ter sprake werd ge
bracht. En terecht, want boven 
de huidige moeilijkheden uit, 
blij ft er toch vooral die grote 
opgave om in dit land niet enkel 
de bestaande werkgelegenheid 
te behouden, maar om steeds 
meer werkgelegenheid te schep
pen voor onze groeiende bevol
king. Of om tot slot nog een 
woord van de heer Andriessen 
!bij dit werkloosheidsdebat te 
gebruiken: Het gaat niet enkel 
om het brood van vandaag, 
maar ook en niet minder om het 
brood van morgen. 
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• • 
PUBLIC!TIES 

V!N HET CENTRUM VOOR ST!!TKUNDIGE VORMING 
• • 

Bij het bureau van het Centrum voor Staatkundige Vorming, Prinse
gracht 95, 's-Gravenhage, zijn o.a. de volgende rapporten verkrijg
baar: 
No. 

3a. 

12. 

14. 
18. 

24. 

26. 

27. 
29. 
38. 

40. 
41. 
47. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 

72. 

Titel 
Processievrijheid; huidige rechtstoestand; voorstel tot 
wijziging van artikel 177 van de Grondwet ............. . 
Wettelijke regeling van het kleuteronderwijs, eerste 
gedeelte ............................................... . 
Wereldomroep; richtlijnen voor een nieuw wettelijk bestel 
Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar Ne
derlandse verhoudingen; redevoeringen uitgesproken door 
mr dr J. J. Loef! pro en prof. dl' L. G. J. Verberne ..... . 
Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin; is het 
wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te 
perken? ............................................... . 
Wettelijke regeling van het kleuteronderwijs; tweede 
gedeelte ............................................... . 
Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal ..... . 
Grondslagen der onderwijs-organisatie ............... . 
Arbeid van de vrouw; zijn verdergaande overheidsmaat-
regelen wenselijk? ................................... . 
Sociale voorzieningen voor zelfstandigen ............... . 
Kinderbijslag naar verhouding van het loon ........... . 
Bijbelonderwijs op de openbare school ................. . 
Tien jaren Centrum voor Staatkundige Vorming ..... . 
Geboorteregeling als middel tot verlichting van de bevol
kingsdruk in Nederland; is bevordering van staatswege 
geoorloofd of verwerpelijk? ........................... . 
Overheid en volkscredietwezen ....................... . 
Vestigingsbeleid in detailhandel en ambacht ......... . 
Verbreiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
Het ontwerp van Wet op de Ruimtelijke Ordening ..... . 
Het ontwerp nieuwe Woningwet ....................... . 
Woningbouwcorporaties ............................... . 
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid van mannen en 
vrouwen ............................................. . 
Aard van het kwekersrecht ........................... . 

Prijs 

f 0,25 

" 0,50 
" 0,50 

,,1,-

" 0,50 

" 0,50 
" 0,80 
" 0,65 

" 0,40 
,,1.-
" 0,80 
" 0,50 
" 0,75 

" 1,20 
" 1,20 
" 0,80 
,,1,-
" 1,35 
" 1,25 
" 2,25 

" 0,70 
" 0,70 

Een volledige lijst van publicaties wordt op aanvraag verstrekt. Het 
is mogelijk zich op de publicaties te abonneren. De abonnementsprijs 
bedraagt f 6,- per kalenderj aar. 
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REDACTIE: ME)UFFR. MR J. T. H. BOSCH, MAG. OR S. STOKMAN O.F.M., DRS J. M. AARDEN, 
OR L. A. H. ALBERINGD, R K. J. HAHN, DRS A. W. H. J. QUAEDVLlEG, W. M. PERQUIN. 

JAARGANG 12 MEI 

Katholieke politieke 
organisatie een zaak van beginsel 
en van opportuniteit 

IJ 
door Drs A. W. H. J. Quaedvlicg 

Recapitulatie van de conclusies van het vorig artikel. 

NUMMER 3 

In ons vorig artikel (zie de maart-aflevering van dit tijd
schrift) werd aan de hand van een bepaalde, in de publiciteit 
sterk naar voren gehaalde, passage uit de pauselijke Kerstbood
schap het zgn.opportuniteitsaspect van het vraagstuk der 
politieke organisatie van katholieken onder de loupe genomen. 
Alvorens het principieel aspect van dit vraagstuk aan de hand 
van de pauselijke boodschap onder ogen te zien, recapituleren 
we eerst de twee conclusies, waartoe onze beschouwingen tot 
nu toe voerden. 

Onze eerste conclusie was, dat Paus Pius XII in zijn jongste 
Kerstrede opnieuw heeft bevestigd het in katholieke kring alge
meen gehuldigde standpunt ten aanzien van de opportuniteit van 
partijvorming op levensbeschouwelijke basis - het standpunt 
nl., dat aan de omstandigheden van tijd en plaats (de Paus sprak 
in dit verband van "traditie en omstandigheden") een beslissende 
rol moet worden toegekend bij de beantwoording van de vraag, 
of partijvorming van katholieken op levensbeschouwelijke grond
slag wenselijk of noodzakelijk is. 

De tweede conclusie luidde, dat met dit "relatieve" standpunt 
omtrent de noodzaak van katholieke politieke organisatie een 
principiële (en dus "absolute") verwerping van partijvorming 
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op levensbeschouwelijke grondslag, zoals vervat in het beginsel
program der Partij van de Arbeid, duidelijk in strijd is. 1) 

Het probleem van katholieke politieke organisatie als 
beginsel. vraagstuk. 

Het principiële karakter van het vraagstuk. 

Uit het feit, dat naar katholieke opvatting de concrete om
standigheden van tijd en plaats een beslissende rol spelen bij de 
beantwoording van de vraag nopens de wenselijkheid of nood
zakelijkheid van op levensbeschouwing gebaseerde partijvor
ming, mag niet worden geconcludeerd dat men hier niet te doen 
zou hebben met een principieel vraagstuk. Het tegendeel is het 
geval. 

Zo blUft het vraagstuk, ondanks de betekenis der omstandig
heden, een principiële kwestie, omdat ook wanneer op grond der 
omstandigheden voor een politieke partij op levensbeschouwe
lijke grondslag wordt gekozen, zulks niet geschiedt omwille der 
omstandigheden maar omwille van het beginsel. Immers het 
zijn bepaalde beginselen - i.c. christelijke beginselen - die in de 
maatschappij gestalte moeten krijgen; ter bereiking van dif doel 
wordt de katholieke politieke organisatie als middel aangewend. 
Het was vooral prof. Kors, die in de na de bevrijding gevoerde 
discussie rond de grondslagen van de partijvorming met nadruk 
op dit principiële aspect van het vraagstuk wees. "Wat immers 
- aldus prof. Kors -- door het beginsel niet uiteraard wordt 
geëist, kan in omstandigheden wel krachtens het beginsel ge
vorderd worden. M.a.w. de omstandigheden kunnen dit middel 
(nI. dat der partijvorming) voor de doorvoering van het beginsel 
wenselijk of noodzakelijk maken. In dat geval eist het beginsel 
de aanwending van dit middel" 2). 

De zin van het aangehaalde citaat kunnen we kort samenvat
ten door te stellen, dat ook al kent men grote betekenis toe aan 
de opportuniteit, men hierdoor nog niet vervalt tot opportu
nisme. In dit verband is het niet ondienstig op te merken, dat 

1) In een opstel, getiteld "De vloek der verzuiling", verschenen in 
het april-nummer van "De Katholiek in de Partij van de Arbeid" 
beroept mr Daams zich op het recht, het door prof. Romme bekriti
seerde artikel van het P.v.d.A.-beginselprogram te mogen interpre
teren, zoals dit in het Vrije Volk van 29 januari geschiedde (zie blz. 
34-35 van ons vorig artikel). De bedoeling, aldus mr Daams, van de in 
dit program vervatte "principiële" verwerping van partijvorming op de 
grondslag van een godsdienstige belijdenis, is slechts vast te stellen, 
dat "confessionele partijvorming geen eis is van christelijk beginsel". 
Dit is echter duidelijk iets anders dan wat er in artikel 35 van genoemd 
beginsel-program staat! Indien de P.v.d.A. iets anders bedoelt, dan 
bestaat er alleszins reden tot wijziging van dit artikel. 

2) Zie diens brochure, Het vraagstuk een er eigen politieke groepee
ring van de Nederlandsche katholieken, Helmond z. j., blz. 12-13. 
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het standpunt, volgens hetwelk alleen met inachtneming van 
de omstandigheden kan worden beslist omtrent de wenselijkheid 
of noodzakelijkheid van partijvorming op de grondslag van 
levensbeschouwelijke beginselen, zelf ook een principieel karak
ter draagt. Als zodanig stemt het overeen met het principe van 
de moraal, volgens hetwelk voor de concrete toepassing van 
algemeen geldende beginselen medebepalende betekenis toekomt 
aan de concrete omstandigheden. 

Vervolgens is het zo gesteld, dat behalve de omstandigheden 
ook beginsel-overwegingen (of de "instelling" die men heeft, 
welke echter niet los kan worden gezien van beginsel-overwe
gingen) een rol kunnen spelen bij de keuze vóór of tegen het 
middel van de katholieke politieke organisatie ter bereiking van 
bepaalde doeleinden. In feite bestaat er tussen de katholieken 
die partijvorming op levensbeschouwelijke grondslag voorstaan 
en hen die haar afwijzen niet alleen verschil in beoordeling der 
"omstandigheden"; daar komen ook zekere principiële opvat
tingen bij te pas en vaak wordt het eindoordeel over de wen
selijkheid of onwense,lijkheid van partijvorming op levensbe
schouwelijke basis in niet geringe mate door deze opvattingen 
mede bepaald. Dat dit zo is, blijkt duidelijk als men kennis
neemt van de betogen, die van de zijde van de doorbraak-katho
lieken de laatste jaren bij herhaling zijn geleverd. Het zou te ver 
voeren op deze betogen hier diep in te gaan 1). Wij zullen ons 
beperken tot een enkel illustratief citaat en een beknopte karak
terisering van bedoelde principiële opvattingen. 

In de eerste plaats moge worden verwezen naar het in ons 
vorige artikel (blz. 34-35) besproken citaat uit het artikel in het 
Vrije Volk van 29 januari j.l., waarvan we gerust mogen aan
nemen, dat het door de Katholieke Werkgemeenschap in de 
P.v.d.A. is geïnspireerd. Volgens dit citaat is confessionele par
tijvorming niet het normale, maar kunnen zich omstandigheden 
voordoen, waarin een katholieke partij onvermijdelijk is. Uit de 
(door schrijver dezes) gecursiveerde woorden blijkt o.i. duide
lijk een principiële afkeer van partijvorming naar levensbe
schouwelijke oriëntatie. Wij meenden in verband hiermede van 
vooringenomenheid met betrekking tot het vraagstuk in kwes
tie te moeten spreken en stelden voorts strijdigheid vast tussen 
deze vooringenomenheid en de in hetzelfde Vrije Volk-artikel 
gehuldigde stelling, dat het vraagstuk van de partijvorming 
thuishoort op "het vlak van de waardering van de omstandig
heden van tijd en plaats". 

Welke zijn nu de principiële overwegingen - i.c. de prin
cipiële bezwaren - die door de tegenstanders van partijvorming 

l) Recente literatuur uit het doorbraak-kamp vindt men in de 
april-aflevering van "De Katholiek in de Partij van de Arbeid" 
(behalve het artikel van mr Daams ook een opstel van J. M. M. de 
Valk). 
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op levensbeschouwelijke grondslag hiertegen worden aange
voerd? Wij geloven deze overwegingen en bezwaren - die vele 
zijn en velerlei - als volgt te kunnen samenvatten. 

Allereerst is er een aantal overwegingen, welke meer direct 
samenhangen met de katholieke wereldbeschouwing en die men 
bijgevolg theologische overwegingen zou kunnen noemen. Als 
zodanig kan worden genoemd een bepaalde visie op de verhou
ding van het geestelijke domein ten opzichte van het tijdelijke, 
tot uitdrukking komend in een afwijzing van een te nauwe ver
binding van geestelijke en tijdelijke zaken, welke verbinding 
gemakkelijk leidt tot een veroordelenswaardige vermenging van 
beide en tot het betrekken van zaken in het levensbeschouwe
lijke vlak, die daar niet thuishoren. Voorts achten deze tegen
standers het gebruik van machtsmiddelen - zoals partijvorming 
- om katholieke sociale ideeën in de maatschappij te doen door
dringen verwerpelijk, als niet beantwoordend aan het hoge, spi
rituele, niveau van het doel dat wordt nagestreefd. Een belang
rijke overweging is ook, dat het isolement van katholieken moet 
worden afgewezen uit apostolische motieven. 

Een tweede kategorie bezwaren stoelt op principieel-politieke 
overwegingen. Men ziet de zelfstandigheid van de politiek zomede 
de vrijheid van keuze in poli tic is (een der eerste demokratische 
vrijheden) bedreigd door het optreden van op levensbeschouwing 
gebaseerde politieke partijen (en a fortiori van één katholieke 
partij), die als zodanig aanspraak maken op de steun der 
katholieken. 

Tenslotte is er de principiële en tevens praktische overwe
ging, dat het op basis van de algemene beginselen van de 
katholieke sociale moraal niet wel mogelijk is tot een politiek 
program te komen. 1) 

In het bestek van dit artikel - hetwelk beoogt, de principiële 
aspecten van het vraagstuk der katholieke politieke organisatie 
aan de hand van de jongste Kerstrede van Z.H. de Paus te 
belichten - is vooral de eerste groep overwegingen (de "theo
logische" dus) van belang. Daarbij dient terstond te worden 
vastgesteld, dat de strekking dezer overwegingen wijder is dan 
het vraagstuk van de katholieke politieke organisatie; met name 
hebben zij betrekking op het veel bredere probleem van het 
optreden van de katholieken in het openbare leven en betreffen 
zij in het bijzonder de methoden en middelen, waarvan de katho
lieken zich daarbij moeten bedienen 2). 

1) Andere overwegingen dan de genoemde kunnen o.i. geredelijk 
tot deze worden teruggebracht. Zij gelden zowel voor de katholieke 
socialisten als voor de katholieken die naar het liberale kamp zijn 
afgezwenkt. 

') Althans in de eerste plaats. Er doen zich echter ook verschillen 
voor met betrekking tot de na te streven doeleinden. Zo staan bv. de 
doorbraak-katholieken anders tegenover de idee van een "christelijke 
maatschappij" als de K.V.P.-katholieken. 
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Het bovenstaande samenvattend kunnen we zeggen, dat het 
vraagstuk van de wenselijkheid, c.q. noodzakelijkheid van katho
lieke politieke organisatie, ondanks de belangrijke rol die voor 
de beantwoording der vraag de omstandigheden van tijd en 
plaats spelen, in tweeërlei opzicht een principieel aspect ver
toont. 

In de eerste plaats is dit het geval omdat, ook al laat men de 
kwestie door de omstandigheden beslissen, partijvorming niet
temin gewenst of noodzakelijk wordt geacht omwille van het 
beginsel, hetwelk dan dus niet uit zichzelf maar in gegeven 
omstandigheden een bepaalde vorm van katholieke activiteit op 
politiek gebied (i.c. partijvorming op levensbeschouwelijke 
grondslag) eist. In deze gedachtengang wordt ter bereiking van 
bepaalde doeleinden (i.c. beginselen) katholieke politieke orga
nisatie beschouwd als het onder gegeven omstandigheden ge
ëigende middel. 

In de tweede plaats heeft men hier te doen met een principieel 
vraagstuk, omdat behalve waardering der omstandigheden ook 
principiële, in de eerste plaats aan de levensbeschouwing ont
leende, overwegingen zich doen gelden bij de keuze voor of tegen 
het middel van katholieke politieke organisatie (i.h.b. van 
katholieke partijvorming). Speciaal de theorie van de doorbraak 
toont zich op genoemde gronden afkerig van aanwending van 
dit middel. 

In tweeërlei opzicht is er dus sprake van een principieel vraag
stuk: zowel vanwege het principiële doel, dat met de organisatie 
wordt beoogd, als vanwege het feit, dat principiële overwegin
gen mede beslissen over de al of niet gebruikmaking van het 
middel. 

Met betrekking tot beide principiële aspecten van het vraag
stuk nu bevat de Kerstrede van de Paus waardevolle lering, zij 
het ook dat in de desbetreffende gedeelten der rede het vraag
stuk van de politiek in een ruimer kader aan de orde wordt ge
steld. 

De pauselijke uitspraken. 
Zoals reeds in ons vorige artikel opgemerkt, wordt in de pau

selijke rede grote aandacht besteed aan de taak van de christen 
in de wereld. Gezien het feit, dat de Paus zich diepgaand bezig
houdt met de problematiek van de wereld van vandaag en van 
de menselijke existentie hierin, behoeft dit niet te verwonderen. 
Wij zullen hieronder enkele voor ons onderwerp van belang 
zijnde gedachten uit de rede weergeven, zonder een samenvat
ting te beproeven; dit is wegens de omvang van het pauselijk 
document en de rijkdom der daarin ontvouwde gedachten niet 
wel mogelijk 1). 

1) Zie voor kommentaren hierop: "De Linie" van 28 dec. 1957, 4 en 
11 jan. 1958, "De Tijd" van 29 en 30 dec. 1957 en twee artikelen (van 
L. van Wersch en van Litos) in "De Vragende Mens", jan. 1958. 
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Thema der rede is het herstel, in en door Christus - en mede 
te bewerkstelligen door de activiteit der christenen -, van de 
oorspronkelijke, goddelijke harmonie der schepping in de huidige, 
door disharmonieën verscheurde wereld. 

Het eerste hoofdstuk, dat a.h.w. de diagnose bevat van het 
geestelijk lijden van het "samenleven in deze technische tijd" 1), 
vangt aan met een confrontatie van de grote werken Gods met 
de grote werken der mensen. Het wonderwerk der Menswording 
werd, aldus de Paus, door de engelen aangekondigd met een 
bemoedigend "Vreest niet"; de grote werken der mensen daar
entegen - de vooruitgang - vervullen hen met angst en ver
twijfeling en hebben sommigen tot een volstrekt pessimisme doen 
vervallen. Hierin komt een eerste disharmonie van de huidige 
wereld tot uiting: de mens zelf wordt het slachtoffer van zijn 
eigen, door hem zo zeer bewonderde, prestaties. Op dit stramien 
voortbordurende wijst de Paus nog andere disharmonieën aan. 
Tegenover de geordendheid van de natuur staat de ongeor
dendheid van het menselijke leven; hoge uiterlijke beschaving 
contrasteert met innerlijk verval; nooit is de vrede ernstiger 
bedreigd geweest dan in deze tijd van technische topprestaties. 
Oorzaak der wanorde vormt het louter technisch en eenzijdig 
materialistisch karakter van de vooruitgang, die tot een onhar
monische ontwikkeling van de mens leidde. Deze wordt afge
sneden van het universele en de geestelijke waarden, gaat bijna 
helemaal op in het gebruik der zintuigen en wordt gehinderd 
in de uitoefening van zijn intellectuele functie; de inkapseling 
van het menselijk bestaan in een mechanisch stelsel verzwakt 
de prikkels die hem tot eigen activiteit aanzetten. Vooral de 
hedendaagse mens vervalt gemakkelijk tot dienstbaarheid aan 
en aanbidding van de natuur, wier wonderen hij heeft ontdekt. 
Bovenal echter is de vooruitgang ten koste gegaan van de men
selijke waardigheid. 

Toch mag dit alles geen reden zijn voor vertwijfeling of doffe 
berusting. De wereld kan en moet worden teruggebracht tot 
haar oorspronkelijke harmonie, zoals het was in den beginne, 
toen de Schepper zijn eigen volkomenheden aan Zijn werken 
mededeelde. Dit herstel van de oorspronkelijke harmonie van de 
kosmos en van de menselijke waardigheid in het bijzonder als 
het beeld van God is mogelijk - en alleen mogelijk - in en door 
Christus, de verlosser èn de overwinnaar van de natuur. Daarom 
is pessimisme niet verenigbaar met het christendom en aan
vaardt dit geen passieve berusting; daarom past de christen 
slechts een optimistische en actieve houding. 

In het tweede hoofdstuk gaat de Paus in op het geheim der 

1) Vgl. de ondertitel van Huizinga's "Schaduwen van morgen". Men 
zie ook het lezenswaardige boekje van prof. Tellegen, "Samen-Ieven in 
een technische tijd". 
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Menswording, fundament van het herstel der oorspronkelijke, 
door de erfzonde verstoorde harmonie (welke in de wereld van 
vandaag opnieuw ernstig wordt bedreigd). De Menswording 
heeft een wezenlijke band geslagen tussen God en mens, tussen 
het geestelijke en het tijdelijke, zij heeft de menselijke natuur 
op het goddelijke plan verheven en aldus in haar oorspronkelijke 
waardigheid hersteld, zij heeft opnieuw de heerschappij van de 
mens over de wereld mogelijk gemaakt, zoals deze van den 
beginne af door de Schepper was bedoeld. Door de Menswording 
is ook de basis gelegd voor een nieuw mensdom en voor de ware 
vooruitgang. De disharmonieën zullen hier op aarde nimmer 
helemaal verdwijnen; indien dit al het geval zou zijn met de 
typisch eigentijdse disharmonieën, dan zullen er nog andere zijn 
en blijven. De goddelijke harmonie zal eerst bij de eindvoltooiing 
volkomen zijn. Dit betekent echter niet, dat niet reeds hier op 
aarde een begin kan en moet worden gemaakt met de vestiging 
ervan. Bij het doen geboren worden van het nieuwe mensdom 
"in voortdurende vooruitgang van orde en harmonie" 1) heb
ben, aldus zegt de Paus uitdrukkelijk, de christenen een werk
zame taak. 

Hoe de Paus deze taak van de christenen ziet, zet hij uiteen 
in het derde hoofdstuk van zijn rede. Kort geformuleerd komt 
dit erop neer, dat de taak van de christen is er een van actief 
optreden, dat zijn werkterrein universeel is en totaal, geen ge
bied noch enig - op zich geoorloofd - middel uitsluitend en 
dat tenslotte de christen zijn werk dient te verrichten zoveel 
mogelijk in samenwerking met anderen die eveneens het goede 
willen, echter zonder opoffering van wezenlijke waarden en 
zonder tekort te doen aan de aan de christenen toevertrouwde 
waarheid. 

De noodzaak van actief optreden benadrukt de Paus met de 
veroordeling van een "spiritualistische" houding die de christen, 
"iedere benadering en het tussen beide komen in de uitwendige 
dingen zou willen beletten". Hij wijst er op, dat waar dit soort 
spiritualisme reeds binnengedrongen is in het katholieke kamp, 
het "groot nadeel heeft berokkend aan de zaak van Christus". 
Dit is ook begrijpelijk. Er zijn immers anderen, die de christelijke 
wereldordening verwerpen en deze in vrijheid kunnen aantasten. 
Daartegenover zou de christen in zijn plicht tekortschieten, als hij 
deze ordening niet verdedigde. Bedenkingen, dat achter de 
activiteit van de christen in de wereld machtswellust zou schuil
gaan of dat zij zou voortvloeien uit een tekort aan vertrouwen 
in Gods voorzienigheid of een soort verwaandheid van de zijde 
van het schepsel, wijst de Paus resoluut af. Hij doet dit met 
een beroep op de volledigheid van Gods heerschappij, waarbij 

1) De aanhalingen uit 's Pausen rede zijn ontleend aan de Neder
landse vertaling, verschenen in "De Tijd" van 23 en 24 december 1957. 
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hij de tekst aanhaalt uit St. Paulus' brief aan de Korinthiërs: 
"Alles is het Uwe: wereld, leven, dood, heden, toekomst, alles 
is het uwe maar gij behoort aan Christus en Christus aan God". 

De aangehaalde tekst is tevens illustratief voor het universele 
en totale karakter van het terrein waarop de christen werkzaam 
is en moet zijn. Hierover zegt de Paus: "Er zijn geen terreinen 
voorbehouden en er bestaat geen "verboden toegang" voor de 
invloedssfeer van de christenen; géén levensgebied, géén inrich
ting, géén invloedsuitoefening kan aan de medewerkers van God 
verboden worden, waar het er om gaat de goddelijke orde en 
harmonie in de wereld te handhaven". En wat de daarbij te 
bezigen middelen betreft, is de volgende stelling belangrijk: "De 
bemoeienis van de christen in de wereld om de goddelijke orde 
te handhaven, is een recht en een plicht, die samenhangen met 
zijn verantwoordelijkheid om op wettige wijze iedere handeling 
te ondernemen, voor zich zelf alleen of in het openbaar of in 
organisatorisch verband, gericht op en geschikt voor het doel, 
dat hij nastreeft." 

De bemoeiing van de christen met de wereld dient, zo merkten 
wij boven al op, zoveel mogelijk te geschieden in samenwerking 
met anderen. \Vat dit aangaat is de gedachtengang van de Kerst
rede in het kort als volgt weer te geven. De katholieken kunnen 
en moeten de samenwerking met anderen aanvaarden, wanneer 
hierdoor werkelijk de orde en de harmonie in de wereld kunnen 
worden vooruitgeholpen. Dit neemt niet weg, dat de katholieken 
zich vóór alles rekenschap dienen te geven waartoe zij zelf in 
staat zijn; doen zij dit niet dan doen zij afbreuk aan de gemeen
schappelijke zaak en aan de eeuwige waarheid en schaden zij de 
eer van Christus en die van hun eigen zielen. Daarop volgt dan de 
bekende passus, die sinds de verschijning der rede in talloze 
commentaren naar voren werd gebracht, dat het nl. onrecht
vaardig zou zijn, het aan een geest van onverdraagzaamheid 
toe te schrijven, als de katholieken er naar streven hun school, 
hun opvoeding en vorming van de jeugd te baseren op christe, 
lijke grondslagen, als zij katholieke beroepsorganisaties oprich
ten, als zij de georganiseerde invloed van de christelijke begin
selen ook op het terrein van de politiek en vakbonden tot gelding 
trachten te brengen, wanneer traditie en de omstandigheden 
daartoe noden. Verder merkt de Paus over dit thema op, dat 
wanneer de samenwerking een terzijde schuiven van de gods
dienst zou betekenen, de christelijke werkzaamheid zeker geen 
afstand kan doen van "haar eigen weg en aard". 

Slot. 

Wanneer men naast de zo juist geciteerde uitspraken van 
Paus Pius XII de principiële bedenkingen legt, welke, vooral van 
de zijde van de doorbraak, worden ingebracht tegen georganiseer-
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de activiteit van katholieken op politiek gebied - zoals b.v. de 
activiteit via politieke partijvorming - dan kan niet gezegd 
worden, dat deze bedenkingen enige steun vinden in de pauselijke 
Kerstrede. Het zou te ver gaan, te beweren dat de Paus de 
doorbraak verbiedt of veroordeelt; de concrete wijze, waarop de 
katholieken hun taak ten opzichte van het openbare en dus ook 
het politieke leven dienen te vervullen, wordt in de Kerstrede 
niet aangegeven. Dit is ook niet wel mogelijk, aangezien voor 
wat concreet hier en nu moet geschieden de omstandigheden van 
tijd en plaats in acht moeten worden genomen, een terrein waar
mede de Paus zich niet kan inlaten 1). Zoals we boven gezien 
hf:bben, wordt de doorbraak echter niet alleen met een beroep 
op deze omstandigheden verdedigd, maar ook op basis van be
paalde principiële overwegingen, overwegingen soms van een 
sterk ideëel karakter. Het is juist deze doorbraak-ideologie, 
die door de pauselijke uitspraken wordt aangetast en zelfs in zijn 
meest ideële elementen wordt afgewezen. 

Tegenover de gereserveerdheid, welke deze ideologie aan de 
dag legt met betrekking tot een verbinding van het geestelijke 
en het tijdelijke, legt de Paus de nadruk op de noodzakelijkheid 
yan het totstandbrengen van een verbinding tussen beide. Het 
werkterrein voor het optreden van de christen in de wereld 
merkt h~j zeer nadrukkelijk aan als alomvattend en wat het 
gebruik van machtsmiddelen betreft (zoals partijvorming er 
een is). wenst de Paus ieder geoorloofd middel, mits doeltref
fend, in aanmerking te doen komen. Ten aanzien van de samen
werking met anderen neemt hij het standpunt in, dat deze moet 
worden getoetst aan haar al of niet-geschiktheid om tot het doel, 
het herstel van de goddelijke harmonie in de wereld, te voeren -
een standpunt, dat hem tevens een zekere voorkeur doet uit
spreken voor de eigen organisatie. 

Er speelt zich de laatste jaren in katholieke kring een, soms 
heftige meningenstrijd af tussen het zgn. christendom van de 
incarnatie (hetwelk het koningschap van Christus op alle levens
gebieden centraal stelt en niet schuwt om ook profane middelen 
in dienst van dit hoge, geestelijke doel te stellen) en het zgn. 
christendom van de transcendentie (dat meer bovennatuurlijk 
e'll eschatalogisch georiënteerd is). 's Pausen rede kiest in deze 
meningenstrijd duidelijk partij; zij is terecht gekenmerkt als een 
pleidooi voor een consequent incarnatiechristendom '). Niet in 
die zin, dat de incarnatie zo ver zou moeten gaan, dat de trans
cendentie van God en het goddelijke door de in de wereld geïn
carneerde werkzaamheid van de christen ook maar in enkel op
zicht zou mogen worden ontkend of veronachtzaamd. Er is 

I I Dit is wel geschied in het Mandement van de Nederlandse bis
schoppen 1954, welk document wat zijn filosofie betreft grote over
eenstemming vertoont met de pauselijke rede. 

') Vgl. de Tijd van 29 en 30 dec. 1957. 
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stellig geen sprake van, dat de Paus een vermenging van het 
geestelijke en het tijdelijke zou voorstaan, of dat hij de hoge 
waarde van een "open katholicisme" 1) niet zou erkennen. Als de 
Paus niettemin in zijn Kerstrede zich uitspreekt ten gunste van 
de incarnatie-gedachte, dan wil hij o.i. daarmee doen uitkomen, 
dat in de vele discussies het noodzakelijke evenwicht tussen 
beide richtingen 2) is verstoord en dat met name de richting 
van de incarnatie-gedachte een versterking behoeft. 

De pauselijke Kerstboodschap is van uitzonderlijk groot be
lang voor het streven van op levensbeschouwing gebaseerde 
politieke partijen, zoals onze Katholieke Volkspartij. Zij vindt 
de juistheid van haar geestelijke grondslag er door bevestigd 
Zij wordt er echter allerminst door gecanoniseerd. Naast haar 
geestelijke grondslag immers staat haar program en de uitvoe
ring daarvan. 's Pausen woorden mogen daarom voor onze 
K.V.P. een aansporing vormen om haar program steeds te grond
vesten en gegrondvest te houden op de soliede grondslag van 
het christelijk beginsel en om de uitvoering ervan consequent 
en met kracht na te streven. 

1) Zie hiervoor het rapport "Openheid en geslotenheid van de 
katholieken in de wereld", Binnenlands Apostolaat (Orgaan van de 
st. Willibrord Vereniging), dec. 1957 en de kritische beschouwing naar 
aanleiding hiervan van Prof. Romme in de Volkskrant van 26 april 
1958. 

2) Zie hierover G. Thils, "Het katholicisme van de toekomst", Bilt
hoven-Antwerpen 1953 (speciaal het slot-hoofdstuk). 
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Aanloopproblemen van de europese 

door Mr W. M. Verberne. 
integratie (I) 

1. Overzicht. 
De aanloopproblemen van de west-europese integratie zijn 

beter te verstaan naar mate men meer vertrouwd is met 
hun wordingsgeschiedenis. Eerst zal dus worden herinnerd 
aan de na-oorlogse ontwikkeling op dit punt. Daarop kun
nen aansluiten enige beschouwingen over hun aard. De weg 
is dan geëffend voor enige opmerkingen betreffende pro
blemen van organisatorische aard, typische aanvangspro
blemen zowel voor het bedrijfsleven, voor de Lid-staten als
ook voor de E.E.G. zelf. 

Historische ontwikkeling. 
2. Uit de na-oorlogse ontwikkeling verdienen vermelding de 

organisatie van europese economische samenwerking 
(OEES) ,het europese federalisme, de raad van Europa, 
als groot-europees centrum en ten slotte klein-Europa. 
Dit lp.atste omvat de landen van de Benelux, West-Duits
land, Frankrijk en Italië. Groot-Europa omvat daarenboven 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de Scandinavische lan
den (Noorwegen, Zweden, Denemarken), IJsland, en in 
zuid-oost-Europa Griekenland en Turkije. Niet in de Raad 
van Europa, maar wel in de OEES werken mede Oostenrijk, 
Zwitserland en Portugal. Een afzonderlijke positie nemen 
Finland alsook Spanje in, welk laatste land langzaam maar 
zeker in de OEES wordt betrokken. 

3. Ontstaan, werkwijze en successen van de OEES mogen be
kend worden verondersteld. Thans is zij het milieu voor de 
studie en het overleg inzake een europees vrijhandelsgebied. 
Het voorstel daartoe werd gedaan door het Verenigd Ko
ninkrijk nadat een actie van de kleine landen om de be
staande tariefbescherming aan te vatten voorshands zonder 
resultaat bleef en tweedens klein-Europa zich begon te 
roeren. Naar verluidt zou omstreeks april tot de eigenlijke 
onderhandelingen worden overgegaan, in de hoop daarmede 
in de zomer, althans in de loop van 1958 gereed te komen. 
De ontwikkeling, die nog verrassende wendingen kan ver
tonen, zal moeten worden afgewacht. 

4. De verspreide voor-oorlogse pogingen voor nauwer samen
gaan in West-Europa hebben na de tweede wereldoorlog hun 
bedding gevonden in het Europese federalisme, georgani-
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seerd in de Beweging van Europese Federalisten (BEF). 
Haar idealen lopen heen door die van de bestaande politieke 
groeperingen in de West-europese landen. Zij telt aanhan
gers zowel onder liberalen en socialisten, als onder christen
democraten van katholieken en protestantsen huize. 

5. Alln de lezers van dit blad is ook de Raad van Europa niet 
onbekend. Herinnerd zij aan de scheiding der geesten over 
de te volgen institutionele weg in de najaarsdebatten in 
'49, waardoor Klein-Europa zijn intrede deed. Aanvankelijk 
(1950-1952) overwoog het supernationale functionalisme. 
Daarna (1953-1954) kreeg - om van het intergouverne
mentalisme niet te spreken - het pure constitutionalisme 
geen kans. In EEG en Euratom (1955-heden) hebben die 
drie stromingen een voorlopig rustpunt gevonden. 

6. Binnen groot-Europa bevindt zich dus klein-Europa. Het is 
zaak de tegenstellingen, die terzake zeker bestaan, niet zo 
sterk te benadrukken dat het welbegrepen belang van West
Europa in het latente gevecht tussen U.S.A. en U.S.S.R. zou 
worden geschaad. Zeker is dat het Engelse plan voor een 
vrijhandelszone niet zou zijn gekomen, waren niet de E.E.G. 
en Euratom tot stand gebracht. Klein-Europa moet men 
evenwel zien als kern, als motor en als gangmaker, maar 
niet in termen van strijd tegenover groot-Europa. 

Alleen reeds een droge opsomming van de externe histo
rische feiten, die een bijkans onvoorstelbare hoeveelheid 
gestage, toegewijde en hoogwaardige arbeid van duizenden 
vertegenwoordigt, zou beter dan wat ook de adembenemende 
vaart aantonen in de Europese integratie. Deze vaart houdt 
evenwel ook een gevaar in, dat n.l. de maatschappelijke 
organisatie-vormen de staatkundige ontwikkeling in onvol
doende mate volgen. 

De aard van de problemen. 

7. Van welke aard zijn de problemen, dus ook de aanloop
problemen van de Europese integratie? Het antwoord kan 
moeilijk anders luiden dan dat zij van menselijke aard zijn. 
In de gangbare wetenschappelijke terminologie vertaald, 
dat zij dus van psychologische, economische en sociologische 
aard zijn. Zodra bedoelde wetenschappen verder gaan dan 
het vaststellen van de relevante feiten, met name zodra zij 
ertoe overgaan aan te duiden hoe de mensen - als individu 
of in groepsverband, als sociaal wezen dus - onder psycho
logisch, economisch of sociologisch opzicht, kortom onder 
enig beperkt gezichtspunt zich zouden moeten dienen of 
behoren te gedragen, verkrijgen die problemen een juridisch 
en moreel karakter. 
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8. Het economisch facet van de E.E.G. wordt hier in ruime 
zin verstaan, als omvattende de economische, financiële en 
sociale vraagstukken. Zonder enige twijfel zijn in theorie 
die vraagstukken te onderscheiden, maar in de praktijk 
zijn zij even zeker niet te scheiden. Dit is een fundamentele 
ervaring in de B.E.F., in de Raad van Europa maar ook 
elders. De neerslag van die ervaring is ook aantoonbaar 
in het EEG-Verdrag. 

Volgens art. 104 voert iedere lid-staat het economisch 
beleid dat noodzakelijk is om het evenwicht van zijn beta
lingsbalans in haar geheel te verzekeren en het vertrouwen 
in zijn valuta te handhaven, waarbij hij zorgdraagt voor een 
hoge graad van werkgelegenheid en voor een stabiel prijs
peil. Eet zal nauwelijks nodig zijn deze letterlijke tekst, die 
aan J. M. Keynes doet denken, te paraphraseren om de 
gestelde fundamentele ervaring aannemelijk te maken. De 
betalingsbalans in haar geheel - niet alleen als alle "deel
balansen" omvattend, maar ok als de verhoudingen tegen
over alle landen uitdrukkend - dient in evenwicht te wor
den gebracht, te zijn en te blijven. Het vertrouwen in hun 
valuta blijft alleen gehandhaafd indien redelijk gelaveerd 
wordt tussen de Scylla en de Charybdis van in- en deflatie. 
Een hoge graad van werkgelegenheid is een bekommernis 
van de eerste orde. Wie over een stabiel prijspeil spreekt, 
zegt ook redel~ike inkomens-verdeling. 

In het licht van de fundamentele ervaring met betrekking 
tot de periodieke onscheidbaarheid van economische, finan
ciële en sociale vraagstukken is het dan ook niet "merk
waardig dat men over een hoog peil van werkgelegenheid 
niets vindt in art. 103 over de conjunctuurpolitiek of in het 
gedeelte dat handelt over de sociale politiek (artt. 117 tot 
122) maar daarentegen wel in art. 104" zoals gesteld is door 
ir H. Vos. 1) 

Voor ons rijst de vraag of uit de meergenoemde funda
mentele ervaring ook in organisatorisch opzicht de nood
zakelijke gevolgtrekkingen reeds zjjn of nog zullen worden 
gemaakt. In het vervolg wordt hierop teruggekomen. 

9. De psychoZogie kan men zien als een reactie op het materia
lisme. De psychologie heeft ontdekt dat het "individuum" 
de mens niet alleen een stoffelijk maar ook een onstoffelijk 
wezen is: dat de mens weliswaar van brood, maar niet van 
brood alleen leeft, dat zelfs brood en spelen voor de West
Europese mens niet voldoende zijn. Voor de christen demo
craat moge dit alles "gesneden koek" zijn, voor delen van de 
niet-christelijke democratische wereld zeker niet. De vraag 

I) Ir H. Vos ,.Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichts
punt", Socialisme en democratie, juli/aug. '57, blz. 451. 
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is of de conclusies uit deze ontdekkingen wel zijn getrokken. 
Verduidelijken wij de vraag met enige voorbeelden. Nog 
wordt gesproken over "de arbeidsmarkt" als ware de mens 
geen mens, maar koopwaar. In die gedachtengang wordt, 
voortbouwend op de klassieke economische theorie van een 
onbeperkte en onmiddellijke vervangbaarheid van de factor 
arbeid in het produktieproces, bij de integratie geijverd voor 
het vrije verkeer van werknemers. Het moet evenwel duide
lijk zijn, dat "raisons d'ordre non-économique" terzake veel 
meer bepalend zijn dan b.v. de aantrekkelijkheid van hoger 
loon. Een ander voorbeeld. Nog leeft de opvatting dat de 
mensen, die van de opbrengst van hun arbeid moeten leven, 
de meerderheid dus, en met name zij die behoren tot de la
gere uitvoerende standen, als b.v. "arbeiders", rand-midden
standers en dgl., beter "liefdadig" "sociaal" enz. dan recht
vaardig kunnen worden behandeld. Het moet evenwel dui
delijk zijn dat armoede geen schande behoeft te zijn en zelfs 
dragelijk kan zijn, maar dat onrecht niet blijvend wordt ge
duld. Laatste voorbeeld. Nog leeft de voorstelling als zou de 
materiële welvaart een panacée zijn, met name ook vóór het 
sociale vraagstuk; alsof rijke mensen steeds ook gelukkige 
mensen zouden zijn. Gezichtsbedrog! waarbij wij de verden
king van vals spiritualisme voor ditmaal gaarne op de koop 
toe nemen. In dit opzicht zou overigens op het EEG-verdrag 
(art. 2) ook kritiek te oefenen zijn. Kort en goed gaat het, 
ook bU de integratie, om menselijke verhoudingen, om een 
"économie humaine" in de samenwerking tussen Romaanse 
en Germaanse volkeren. 

10. De sociologie kan men beschouwen als een reactie op het 
individualisme. Zij heeft ontdekt dat de mens weliswaar een 
individu is en blijft, maar als sociaal wezen in allerlei groe
pen zich zelf vervolmaakt. Zij heeft ontdekt dat de maat
schappij geen optelsom van individuen is maar ordelijk in 
groepen leeft. Door het EEG-verdrag bladerend, valt dan 
het volgende op. De individuen, onderdanen van de staten, 
leven in groepen als daar zijn gezinnen, ondernemingen of 
bedrijven, bedrijfstakken, sectoren, bepaalde beroepsgroe
pen; zij leven tegelijkertijd in hun hoedanigheden van pro
ducent (werkgever of werknemer) en consument, in bepaal
de streken en gewetsen. 
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lIet zou bepaaldelijk interessant zijn een sociologische 
analyse van het Verdrag op te stellen. Zo kunnen wij ons 
bijvoorbeeld niet aan de indruk onttrekken, dat het regio
nalisme een kans krijgt om de hypertrophie van de staats
bemoeiingen in een meer gezonde groei om te zetten. Ook de 
plaats van de onderneming of bedrijf, als normaal centrum 
van produktie en werkgelegenheid, zou nader moeten wor-



den belicht. Onderhandeld is namelijk over de vraag hoe de 
zes verschillende nationale economieën het best op elkaar 
zouden kunnen worden afgestemd; strikt genomen zijn het 
evenwel de ondernemingen en bedrijven die op de gemeen
schappelijke markt met elkaar wedijveren om de gunst van 
de verbruiker, zij het binnen het kader van de door de natio
nale overheden gestelde voorwaarden. Vraag is of op dit 
punt het Verdrag voldoende duidelijk is. 

11. De vraag naar de struktuur van de E.E.G. in positief-rech
telijk opzicht is van groot belang. Voor de E.G.K.S. heeft 
mr W. Riphagen die struktuur onderzocht. 1) Na een zorg
vuldige analyse kwam hij tot de conclusie dat de K.S.G. niet 
"iets als een staat" is, maar een verdragsorganisatie. Hij 
liet zich niet positief uit omtrent de aard van deze verdrags
organisatie. 

Bij een staat kan men denken aan een eenheidsstaat of 
aan een bondsstaat. Bij een verdragsorganisatie kan men 
o.a. denken aan een statenbond. 

Wat de E.E.G. betreft denkt enerzijds letterlijk niemand 
aan een eenheidsstaat. Anderzijds is duidelijk dat zij wel een 
verdragsorganisatie van opvallend type is. Met termen als 
intergouvernementalisme of supranationalisme komt men 
niet zo ver. Propagandistisch, om het zo eens te mogen zeg
gen, heeft de roep om supranationalisme het tot '54('55 
zeker goed gedaan, maar als juridische kwalificatie is supra
nationalisme-zonder-meer onvoldoende. Indien de vraagstel
ling naar de juridische struktuur van de E.E.G. zou mogen 
worden vereenvoudigd tot het meer bekende dilemma: 
bondsstaat of statenbond, zou onze conclusie zijn dat de 
E.E.G., beoordeeld vanuit de verdragstekst een statenbond is 
die enige bondsstatelijke trekken vertoont (art. 8; bepaalde 
artikelen betreffende rechtspraak; art. 189 wat betreft 
verordeningen en beschikkingen; art. 228). Deze conclusie 
is vanzelfsprekend niet meer waard dan haar argumenten 
waard zijn; een uiteenzetting terzake valt echter buiten ons 
bestek. 

Onze opvatting heeft intussen tot gevolg dat het volken
rechtelijk verdragsrecht op de E.E.G. van toepassing is; dat 
dus, tenzij bij of krachtens het verdrag het tegendeel aan
nemelijk is te maken, de economische subjecten, waarvan 
hiervoor onder par. 10 een opsomming werd beproefd, niet 
rechtstreeks gebonden zijn. Deze laatste conclusie is van ; 
belang, o.m. met betrekking tot de mededinging. 

't Verleden leert dat statenbonden overgangsvormen zijn 

I) Cornelis van Vollenhoven Stichting, de juridische structuur der 
Eur. gemeenschap voor Kolen en Staal door mr W. Riphagen, juridisch 
adviseur van het ministerie van buitenlandse zaken, Universitaire 
pers Leiden, Leiden 1955. 
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die Of weer uiteenvallen Of zich versterken tot een bonds
staat, en een enkele maal tot een eenheidsstaat. De toekomst 
alleen kan leren of de E.E.G. zich onder allerlei externe en 
interne invloeden tot een bondsstaat zal ontwikkelen. 

12. Het is niet mogelijk de bijdragen aan te geven, die door 
ethiek en rechtsphilosophie b.v. Maurice Hauriou aan de 
integratie reeds zijn en nog zullen worden geleverd. In dit 
opzicht, soms ook als het culturele aspect betiteld, zal nog 
zeer ·veel moeten worden gedaan. 

13. Keren wij nog even terug naar het in par. 7 ontwikkelde 
uitgangspunt. Als de daar gekozen benadering juist is, dan 
is deze gevolgtrekking te maken, dat alleen een zorgvuldig 
afwegen van psychologische, economische, sociologische, 
juridische en ethische gezichtspunten kan leiden tot een 
wetenschappelijk verantwoord oordeel met betrekking tot de 
integratie. Wij wagen te verdedigen, dat een zekere ont
goocheling die na begin 1957 in Nederland zowel buiten als 
in de Staten-Generaal aan de oppervlakte kwam, vooral 
moet worden toegeschreven aan het feit, dat de aandacht 
te zeer geboeid geweest is door het economische facet van 
de E.E.G. en gevolgelijk de andere genoemde aspecten te 
zeer in het duister zijn gebleven. Psychologen, economisten, 
sociologen, rechtsgeleerden en moralisten zullen in team
work moeten arbeiden om de integratie in vollen omvang, 
althans wetenschappelijk, meester te worden; op ieders rol 
daarbij wordt hier nu niet ingegaan. 

Het bedrijfsleven. 

14. Welke zijn de aanvangsmoeilijkheden voor het bedrijfsleven, 
d.w.z. voor de ondernemingen of juister nog voor de onder
nemers en hun medewerkers van hoog tot laag. Onderne
mers hier begrepen als degenen die daadwerkelijk leiding 
geven aan kleinere, middelgrote en grote ondernemingen in 
ambacht en industrie, in landbouw, handel en verkeer, bank
en verzekeringswezen. 
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Aldus geformuleerd, is meteen duidelijk dat het ronduit 
onbegonnen werk is thans in te gaan op de talloze kleine en 
grote vragen die reeds nu gerezen zijn en zonder enige 
twijfel in de toekomst nog zullen rijzen. Vragen betreffende 
het buitentarief, de landbouw, het transport, de zg. sociale 
harmonisatie, het mededingingsrecht en wat al niet meer. 
Het is trouwens na al hetgeen buiten en in de Staten-Gene
raal te berde is gebracht ook niet nodig. Om deze redenen 
beperken wij ons tot enkele organisatorische kanttekenin
gen. Zowel de onzekerheid en de onrust die de E.E.G. heeft 
teweeg gebracht, als het feit dat het bedrijfsleven zich thans 
ook nog moet beraden over het voorgenomen vrijhandels-
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gebied, verlenen aan de organisatorische voorzieningen een 
zekere actualiteit. 

15. De geest waarin het bedrijfsleven met de integratie in het 
reine moet zien te komen, is wel duidelijk. Voorzichtigheid 
en voortvarendheid beide, gegrond op ervaring en bijden
tijdse kennis van zaken, zelfvertrouwen en saamhorigheids
zin zullen de weg moeten wijzen. Maar al deze goede zaken 
zijn geen verontschuldigingen voor organisatorische tekort
komingen. Anderzijds is het geenszins de bedoeling het te 
doen voorkomen, dat organisatie "alles" zou zijn; integen
deel; in feite wordt, ook voor het gewichtige vraagstuk 
van de integratie een zwaar beroep gedaan op de werk
kracht en vindingrijkheid van de "right men" onder de be
drijfsleiders en verenigingssecretariaten. Dit gezegd, wordt 
in vogelvlucht de stand van zaken m.b.t. de organisatie 
zowel binnen Nederland als op E.E.G.-niveau nagegaan. 

16. Op nationaal niveau is het economisch leven - economisch 
in ruime zin genomen - onder organisatorisch opzicht ge
lukkig rijk geschakeerd. Daar zijn het N.V.W. en C.S.W.V., 
A.K.W.V. en V.P.Chr.W.; op het stuk van integratie kennen 
zij een Raad van Advies en LS.1. (Informatie- en Studie
centrum voor de Eur. Integratie). Daar zijn het N.V.V., de 
K.A.B. en Chr.N.V. Het blijve zo voorshands met al hun 
contacten onderling en met de overheid; maar het blijve niet 
daarbij. Het crux ligt als bekend bij de meest ideale vorm 
van samenwerking. In moeilijke tijden verrees als lichtpunt 
de Stichting v. d. Arbeid. Nadien verscheen op grond van 
de Wet B.O. o.a. de S.E.R., die voor de integratie ook een 
afzonderlijke commissie kent. Men behoeft waarlijk niet 
met alles wat in het kader van de P.B.O. ge
schiedt in te stemmen, om te betreuren dat er nOl:! steeds 
segmenten in ons bedrijfsleven zijn die zich van de P.B.O. 
afzijdig houden. Terecht, menen wij, heeft zich onlangs oud
minister Mansholt, thans vice-voorzitter van de Commissie 
v. d. E.E.G., in zijn voordracht voor de A.K.W.V. gewezen 
op het grote belang van de P.B.O.-gedachte voor de ontwik
keling van de E.E.G. Het is niet moeilijk vast te stellen, dat 
bedoelde segmenten het zich, nu de E.E.G. voortgang vindt, 
in ieder geval moeilijker maken dan nodig is, ongeacht hun 
wel, maar (vrezen wij) vooral hun wee op den duur. Er 
moet, waar beiderzijds goede wil aanwezig is, ook een weg 
te vinden zijn. 

17. Hoe staan de zaken op het vlak van de E.E.G.? In 1952 
stelde prof. v. d. Brink]) als principe: "iedere belangrijke 

J) Prof. dr J. R. M. van den Brink "Europese integratie" in econo
misch overzicht, derde k\vartaal 1952, No. 98 van Amsterdamsche 
Bank N.V.-Incasso Bank N.V., blz. 8 e.v. 
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staatkundige reorganisatie zal slechts aan het doel beant
woorden en standhouden, indien zij wordt vereist en gedra
gen door de maatschappelijke ontwikkeling. Van de andere 
kant zullen ook de organische vormen der maatschappij de 
staatkundige evolutie moeten volgen, wil niet een accent
verplaatsing van de organen der maatschappij naar de orga
nen der overheid ontstaan". In dit licht bezag hij de destijd
se stiuatie van de Benelux en E.G.K.S., met vermelding, aan 
arbeiderszijde, van het LV.V.V. en LChr.V. Hij besloot: "Wat 
de ondernemers betreft bestaat historisch minder verband 
en is bij mijn weten geen organisatie aanwezig die ook in 
materieel opzicht met die der arbeiders kan worden ver
geleken. Het karakter van de Internationale Kamer van 
Koophandel brengt mede, dat deze in de behoefte waar het 
hier om gaat, niet zal kunnen voorzien. Wel bestaat op 
economisch gebied reeds de z.g. Council of European Indus
trial Federations, die is te beschouwen als het ad hoc inge
stelde contactorgaan der werkgevers bij de O.E.E.S. Een 
duurzame en vooral krachtige internationale organisatie, 
beperkt tot de "Schumanlanden", bestaat echter nog niet". 
Welke veranderingen zijn sedert 1952 ingetreden? De heer 
Mansholt heeft bij reeds eerder vermelde gelegenheid ge
wezen op het feit, dat in internationaal verband het nauwe 
overleg tussen werknemers verder is gevorderd dan dat 
tussen werkgevers. Bij werknemers heeft hij ongetwijfeld op 
het oog gehad het C.LS.L. (Comité International des Syn
dicats Libres), een op de E.E.G. afgestelde groepering van 
het LV.V.V. In gelijke richting, maar veel krachtiger liet 
zich onlangs ook "Documentatie" uit (1958, blz. 46). Dat 
aan werkgeverszijde in het geheel niets gebeurd zou zIJn, IS 
onjuist. vVij denken niet zozeer aan een recente hergroepe
ring van activiteiten van de kamers van koophandel in de 
E.E.G., als wel met name aan de U.N.LC.E. (Union des 
Industries de la Communauté Européenne). Ook op E.E.G.
niveau gaat het intussen erom een goede vorm van samen
werking te vinden. Voortzetting moge met name de arbeid 
vinden, die aangevangen werd op de Europese Konferentie 
te Luxemburg begin februari j.l., waar rechtstreeks con
tact werd gelegd tussen de vertegenwoordigers van de chris
telijke werkgevers- en werknemersorganisaties en de poli
tieke partijen. Iedere vorm van samenwerking voorts tussen 
christendemocratische en socialistische organisaties van 
werkgevers en werknemers kan alleen maar ten goede strek
ken, mede aan het doelmatig functioneren van het Econo
misch en Sociaal Comité. (Art. 193 e.v. E.E.G.). 

(Vervolg in het juni-nummer). 



Wettelijke regeling van het Partijwezen 
Een Duits rapport 

door prof. mr L. G. A. Schlichting. 

lf erwijl ook te onzent een Staatscommissie bezig is, wen
selijkheid en mogelijkheid van wettelijke regeling van 
het politieke partijwezen te bestuderen, is onlangs een 
uitvoerig rapport verschenen van een vergelijkbare 

Duitse commissie, die min of meer hetzelfde onderwerp onder
zocht heeft voor de Bondsrepubliek. Min of meer, want de wen
selijkheid staat daar inzoverre buiten twijfel, dat de grondwet 
van 1949 aan de politieke partijen uitdrukkelijk een bepaalde 
taak toedeelt en een nadere wettelijke regeling voorschrijft. In 
menig opzicht is deze grondige Duitse studie ook voor onze 
verhoudingen interessant en leerzaam. Zonder in details te tre
den van de Duitse verhoudingen, o.m. wat de bevoegdheden van 
de Bond en de Länder betreft, zouden we enkele beschouwingen 
en conclusies uit dit rapport willen weergeven. 1) 

* * 

Een korte oriëntatie moge daaraan voorafgaan. Wettelijke 
regeling van het partijwezen is na de tweede wereldoorlog in 
verscheidene Europese landen als een min of meer urgente be
hoefte aan de orde gesteld. De herinnering aan de overwoekering 
van de staat door de "totalitaire" partijen in Italië en Duitsland, 
en de vrees voor communistische machinaties onder democrati
sche schijnvormen, pleitten ervoor om de functie van de par
tijen in het politiek bestel wettelijk te erkennen en te omschrij
ven en tevens aan waarborgen van democratische veiligheid en 
eerlijkheid te binden. Een positieve leidende gedachte was daar
bij, dat in het democratische bestel iedere politieke macht nauw
keurig moet worden omschreven en geregeld 2); ook op de tot
nutoe planloos gegroeide, diffuse maar onmiskenbare "macht" 
van de politieke partijen zou dit beginsel of axioma thans moeten 
worden toegepast. 

1) .. Rechtliche Ordnung des Parteiwesens"; Bericht der vom Bundes
minister des Innern eingesetzten Parteienrechtskommission; Alfred 
Metzner Verlag, 1957; XIV en 246 bldz. 

') Pascal Arrighi, Le statut des partis politiques; Parijs 1946. 
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In enkele na-oorlogse grondwetten - verliezers krijgen vaak 
het modernste - zijn toen partijen als element van het politieke 
bestel "erkend", terwijl enige normen werden omschreven en 
nadere wettelijke regeling in het vooruitzicht gesteld. Tal van 
studies werden aan het onderwerp gewijd. Te onzent hebben 
o.m. het Centrum voor Staatkundige Vorming en de Wiardi 
Beekman Stichting, resp. in 1948 en 1950, een rapport over het 
vraagstuk uitgebracht: dat van het Centrum, opgesteld door 
een commissie onder voorzitterschap van de huidige minister 
van Binnenlandse Zaken, bleef overigens slechts een ontwerp. 
Deze en andere studies bleken te stuiten op een weerbarstige 
materie, waarin zelfs de meest voortvarende bouwlieden slechts 
weinig timmerhout konden vinden. Regels te stellen, die 1. de 
vrijheid van wilsvorming en groepsvorming van de kiezers niet 
aantasten, en 2. de werkzaamheid van bona fide partijen niet 
nodeloos bemoeilijken, terwijl zij toch 3. effectieve waarborgen 
geven voor hun democratische functie, welke 4. niet gemak
kelijk kunnen worden ontweken of ontdoken, -dat bleek bijna 
zo iets te zijn als het maken van een omelet zonder eieren te 
breken. 

Wat er in het partijwezen zoal voor wettelijke regeling in 
aanmerking komt, werd enkele jaren geleden nog eens opgesomd 
in een artikel in de Volkskrant, 1) dat blijkbaar het gevoelen 
van vooraanstaande KVP-bestuurders weergaf. Het waren de 
volgende zaken: toezicht op herkomst en besteding van partij
gelden ; vormen en kosten van verkiezingspropaganda; demo
cratische methûde van bestuursverkiezing en van besluitvorming 
binnen de partij; reële invloed van de partij-Ieden op de nomi
natie van partij-candidaten voor verkiezingen; de verhouding 
van gekozen afgevaardigden tot hun partij; de rechtspositie van 
partij-functionarissen. 

De meeste van deze punten worden ook in het Duitse rapport 
behandeld. 

Art. 21 van de grondwet der Bondsrepubliek, in 1949 tot 
stand gekomen, luidt als volgt: ,,1. De partijen werken mede 
bij de politieke wilsvorming van het volk. Hun oprichting is 
vrij. Hun inwendige ordening moet aan democratische beginselen 
beantwoorden. Zij moeten openbare rekenschap geven over de 
herkomst van hun middelen. 2. Partijen, die naar hun doelstel
lingen of naar het gedrag van hun aanhangers erop uit zijn, de 
grondslagen van de vrije democratische orde aan te tasten of 
uit de weg te ruimen, of het bestaan van de Bondsrepubliek in 
gevaar te brengen, zijn ongrondwettig. Over de vraag der on-

1) van 4 juli 1954. 
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grondwettigheid beslist het Constitutionele Gerechtshof (Bun
desverfassungsgericht). 3. Nadere regelingen worden door 
bondswetten gegeven." 

Het laatste lid van dit artikel schrijft dus voor, dat er een 
wet (of meerdere wetten) op het partijwezen komen moet. Wat 
die wet minstens moet behelzen, is in het artikel aangeduid. 
Maar het blijkt tevens aan de wetgever engere grenzen te stel
len, dan men op het eerste gezicht uit de brede formulering zou 
lezen. Op een drietal punten zullen wij de beschouwingen en 
conclusies van de Commissie in het kort nagaan. 

In de eerste plaats: wat is een partij in de zin van de wet? 
Ook te onzent heeft deze vraag zich onlangs nog voorge

daan. Het Centraal Stembureau te Rotterdam had nI. het 
verzoek om inschrijving van een "Radicaal Socialistische Volks
partij" afgewezen op grond van de overweging, dat deze orga
nisatie de kenmerken van een politieke partij miste. Op het 
beroep van deze groep heeft de Kiesraad toen echter beslist, 
dat de wet géén eisen kent, waaraan een politieke groepering 
zou moeten beantwoorden om als partij te gelden, zodat er geen 
grond was om de inschrijving te weigeren. 1) 

De Duitse commissie is het over een wettelijk partijbegrip 
niet geheel eens geworden. De meerderheid meent, dat de wet 
onder partijen zal moeten verstaan "georganiseerde politieke ver
enigingen, die zich voor een werkzaamheid van langere duur ten 
doel stellen onmiddellijke invloed uit te oefenen op de politieke 
wilsvorming van het volk, en bereid zijn dit doel door deelname 
aan de verkiezingen na te streven". Ofschoon in deze omschrij
ving slechts bereidheid tot deelname aan de verkiezingen en 
niet altijd effectieve deelname wordt vereist, zodat ook begin
ners erbij kunnen horen, is een minderheid van oordeel, dat dit 
teveel is en dat ook politieke verenigingen, die niet aan verkie
zingen meedoen, onder het partij-begrip moeten vallen. 

Of een vereniging al of niet als partij kan worden aangemerkt, 
is naar art. 21 niet alleen van belang voor de daarin aan partijen 
opgelegde plichten, maar ook voor het hun toegekende voorrecht, 
dat over de grondwettigheid van een partij alleen het Bundes
verfassungsgericht te beslissen heeft. 

Iedere vereniging, die aan de elementaire omschTijving be
antwoordt, is zonder meer een partij. De Commissie acht het 
ni. niet toelaatbaar, bij de wet een partijenregister van consti
tuerend karakter in te stellen (zoals in het rapport van het 
C.St.V. werd voorzien), zodat de rechtspositie van partij afhan
kelijk zou zijn van de inschrijving, al of niet na onderzoek door 
een desbetreffende instantie. De wet, aldus de Commissie, kan 
voor de partij-status geen verdere voorwaarden stellen dan de 
grondwet reeds doet, zonder de eveneens grondwettelijke vrij-

1) "De Tijd" van 9 april 1958. 
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heid van partij-oprichting tekort te doen. Zelfs een blote inschrij
vingsplicht, zonder dat voorwaarden voor de inschrijving ge
steld worden, kan niet de strekking hebben, dat niet-ingeschre
ven verenfgingen geen partij zouden kunnen zijn. 

Wat wèl grondwettelijk toelaatbaar zou zijn, is een partijen
register van beperkte niet-constituerende betekenis. Denkbaar 
is in de eerste plaats een registratie na voorafgaand onderzoek, 
waardoor de partij-status weliswaar niet wordt toegekend, maar 
een vermoeden daarvan zou worden gevestigd. De Commissie 
wijst dat echter af op grond van diverse bezwaren; één daarvan 
is, dat iedere vereniging, die zich weet te laten inschrijven, 
daardoor het voorrecht deelachtig zou worden, dat haar grond
wettigheid alleen door het Bundesverfassungsgericht kan wor
den beoordeeld; een ander bezwaar is, dat de inschrijving in het 
register en het voorafgaande onderzoek op zichzelf soms een 
zaak van politieke controverse zou worden waarin een centrale 
instantie van ambtelijke aard dan de beslissing zou hebben. 

Ook tegen een nog eenvoudiger registratie, nl. een aanmel
dingsplicht zonder sanctie en een inschrijving zonder onderzoek, 
heeft de meerderheid der Commissie overwegende bezwaren. Met 
name vreest zij, dat dan allerlei verenigingen, die geen echte 
partijen zijn, zich om redenen van prestige of anderszins kunnen 
laten inschrijven, zodat het register zelfs niet de waarde van een 
bruikbaar overzicht zou hebben. 

'*' '*' 
'*' 

Het resultaat op dit eerste punt is dus overwegend negatief, 
of zo men wil: vrijblijvend. Het tweede punt betreft de inwen
dige democratische ordening. Welke taak kan op dit stuk voor 
de wetgever zijn weggelegd? 

Art. 21 heeft, naar de Commissie vaststelt, gebroken met het 
oude "liberale" partijbegrip, dat in de partij slechts een vrije 
vereniging of een sociologisch verschijnsel zag; de partij is 
erkend als een inrichting van het grondwettelijke politieke leven. 
Daarom wordt zij uit het gewone verenigingsrecht uitgezonderd 
en worden voor haar inwendige inrichting eisen gesteld, die haar 
overeenstemming met de democratische grondvormen van dat 
politieke leven waarborgen. Dit is naar het oordeel van de Com
missie niet slechts formeel te verstaan en beoogt niet slechts 
de beveiliging van de democratische staat, maar richt zich op 
de positieve democratische taak van de partijen in de wilsvor
ming van het volk. "Demokratische ordening in de zin van art. 
21 betekent overeenstemming met de grondbeginselen van een 
politieke wilsvorming uit het vrije spel van krachten, en opbouw 
van organisatie en interne besluitvorming op de wilsuitingen 
van de partijleden of van de uit hun keuze voortkomende traps
gewijze vertegenwoordigende organen. Zij veronderstelt een wils-
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vorming "van onder op" binnen de partij en stelt zich tegenover 
een autoritair beginsel in de opbouw van de leiding en organi
satie der partij". In hoever zulk een werkelijke democratie door 
formele waarborgen kan worden verzekerd, is echter een vraag, 
waaromtrent de Commissie zelf ruimte voor twijfel openlaat. 

Deze positieve strekking neemt echter niet weg, dat de poli
tieke partij slechts inzover van de vrije verenigingen is uitge
zonderd, als art. 21 dit uitdrukkelijk stelt. De partijen zijn, naar 
een uitdrukking van het Bundesverfassungsgericht, "geïncor
poreerd in het grondwettelijke bestel", maar zij zijn géén be
standdeel van de staatsorganisatie ; voorzover art. 21 hun geen 
uitzonderingspositie toekent, blijven zij deelhebben aan de grond
wettelijke verenigingsvrijheid. De eisen van art. 21 moeten dus 
eng geïnterpreteerd worden. Tot het terrein van de inwendige 
ordening behoren: partijstatuten en -program; wijze van inwen
dige besluitvorming; rechtspositie van de leden; aanwijzing der 
candidaten. Maar de wetgever kan voor deze zaken geen be
paalde modelinrichting voorschrijven. Ook is het niet zijn taak, 
omvang en methodes van haar praktische werkzaamheid te 
regelen. Hij mag niet treden in de feitelijke bestaande verschei
denheid van partijtypen (massa- of kaderpartijen e.t.q.) en de 
aanpassing van hun structuur en werkwijze aan diverse poli
tieke omstandigheden. 

Uitvoerig behandelt de Commissie de candidaatstelling, waar
bij ook het Amerikaanse systeem van primaries in beschouwing 
genomen wordt, dat aanzienlijke invloed aan partijloze kiezers 
geeft. Dit stelsel schijnt de Commissie echter voor de Duitse 
partijstructuur niet geschikt te achten. Van de andere kant kent 
de Duitse bondskieswet reeds voorschTiften aangaande de can
didaatstelling, welke een beslissend aandeel van de partijleden 
trachten te waarborgen. Aangaande de vraag, of zulke regelingen 
eerder in de kieswet dan in een partijenwet thuishoren, meent 
de Commissie, dat de partijenwet het best een algemeen raam
voorschrift zou bevatten, dat dan in de bonds- en landskieswet
ten zou moeten worden uitgewerkt. 

Schijnt hier dus voor de wetgever een vrij uitgebreid terrein 
open te liggen, het gewicht van zijn taak blijkt weer beperkt, 
wanneer de vraag van de sancties in ogenschouw genomen 
wordt. 

Zelden of nooit, meent de Commissie, zal gebrekkigheid van 
de inwendige ordening van een partij op zichzelf een reden tot 
ongrondwettigverklaring vlg. art. 21, 2 kunnen uitmaken; zij 
kan hoogstens een begeleidende aanwijzing zijn voor de in de 
grondwet zelf genoemde gronden: ondemokratische doelstelling 
of feitelijk gedrag. Overigens zou een partij dit gevaar gemak
kelijk kunnen ontwijken door opneming van formele, meer of 
minder echte, regelingen in haar statuut. 

Andere sancties zijn echter moeilijk te vinden. Mèt het verbod 
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van een partij is naar het oordeel van de Commissie ook iedere 
ernstige beperking van haar politieke werkzaamheid door andere 
instanties dan het Bundesverfassungsgericht ongeoorloofd. Ook 
de uitsluiting van bepaalde voordelen, die de wet thans aan de 
partijen toekent, zoals zekere voorrechten of gemakken bij de 
verkiezingen en fiscale gunsten, stuit naar het oordeel van de 
Commissie af op de gelijkheid van kansen, die in beginsel aan 
alles wat grondwettig partij is moet worden toegestaan. Tegen 
geldboeten en dergelijke heeft de Commissie o.m. het bezwaar, 
dat daarvoor een ambtelijke instantie nodig zou zijn, die zich 
op bijzondere en diepgaande wijze met het toezicht op de poli
tieke partijen zou bezighouden, hetgeen zij naast de taak van 
het Bundesverfassungsgericht ongewenst acht; overigens zou
den hoge geldboeten weer als een belemmering van de politieke 
werkzaamheid kunenn worden beschouwd, welke op grond van 
art. 21 ontoelaatbaar is. De Commissie ontraadt dan ook zulke 
straffen. De enig bruikbare oplossing vindt zij tenslotte hierin, 
dat de partijen verplicht worden regelmatig opgave te doen van 
hun inwendige ordeningen, en dat de namen van partijen, die 
daaraan niet voldoen of wier opgaven niet aan de vereisten be
antwoorden, worden gepubliceerd. 

• • 

Tenslotte de verantwoording der geldmiddelen. De Commissie 
wijdt hieraan uitvoerige beschouwingen, die tendele van zeer 
praktische aard zijn en die ook onder dit opzicht de moeilijkheid 
van de materie soms op verrassende wijze illustreren. 

De desbetreffende eis van art. 21 is weer ingegeven door de 
wens om de democratische werkzaamheid van de partijen te 
waarborgen. De herinnering aan de rol, die anonieme geldschie
ters in opkomst en succes van de nazi-partij hebben gespeeld, 
heeft haar mede geïnspireerd. Publiciteit van de herkomst der 
partijmiddelen moet strekken om zowel de onafhankelijkheid van 
de partijen als hun gelijkheid van kansen bij de kiezer te ver
zekeren. Terwijl het voor de partijen niet onoirbaar is, giften 
van begunstigers aan te nemen, richt de publiciteit zich zowel 
tegen een financiering door op zichzelf ongewenste (bijv. bui
tenlandse) bronnen als tegen het geheime karakter van moge
lijke invloeden en afhankelijkheden, die op zichzelf niet oneer
za am zijn; de kiezer dient ze slechts te kennen. 

De eis van art. 21 heeft uitsluitend betrekking op de ontvang
sten en niet op de uitgaven, waaromtrent bijv. in diverse Angel
saksische landen beperkende voorschriften bestaan, met name 
wat de uitgaven voor verkiezingspropaganda betreft. De feite
lijke uitgaven van een partij zouden wèl een element kunnen 
vormen bij de beoordeling van de juistheid van haar inkomsten-

. opgaaf. De wet kan de partijen naar het oordeel van de Com-
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missie echter niet tot een algemene openbaring van haar uit
gaven verplichten. Wél zou zij, geheel los van art. 21, uit andere 
overwegingen bepaalde beperkingen van uitgaven kunnen opleg
gen, bijv. wat het gebruik van bepaalde propagandamiddelen 
betreft. 

De opgave moet naar het oordeel van de Commissie alle bron
nen van inkomsten omvatten, van contributies en inzamelingen 
tot giften, leningen en inkomsten uit kapitaal en eigen bedrijven. 
Werkelijke cijfers, niet slechts percentages, moeten worden op
gegeven. Gewenst is een periodieke, bijv. jaarlijkse opgaaf, 
waarin de bedragen voor diverse kategoriën van inkomsten af
zonderlijk zijn vermeld, zoals contributies, inzamelingen, giften, 
renten enz. Controle daarop zal nodig zijn, doch de bedoeling 
van de wet is niet een eigenlijk openbaar toezicht op de partij
financiën, maar de publiciteit zelve, waarbij het aan de kiezer 
wordt overgelaten, welke indruk de cijfers op hem maken. 

Een deel van de Commissie bl~ikt van mening, dat voor grotere 
giften de naam van de individuele gever zou moeten worden 
vermeld. Een ander deel meent, dat de tekst van art. 21 dit niet 
vereist en dat het sommige partijen ten onrechte zou belemme
ren in hun wijze van financiering, welke nu eenmaal voor diverse 
typen van partijen verschillend is; praktisch zou zulk een voor
schrift immers wel tengevolge hebben, dat grotere giften uit
bleven. Sommigen opperden in de gedachtenwisseling over dit 
punt zelfs het bezwaar, dat het stembusgeheim door deze publi
citeit zou worden aangetast. 

In het algemeen meent de Commissie, dat een beperkte publi
citeit nuttig en voor de partijen niet bezwaarlijk is, maar dat 
verdergaande eisen de éne partij méér zouden bezwaren dan de 
andere. 

Het is niet doenlijk, hier ook maar een kort resumé te geven 
van de beschouwingen over de praktische toepassing van het 
financiële openbaarheidsvoorschrift, waarbij ook de ingewikkelde 
financiële gestie van diverse partijen in hun min of meer fede
ratieve opbouw wordt nagegaan. Ook de gedetailleerde beschou
wingen over de juistheid en de werking van de bestaande fis
cale aftrek voor giften aan partijen - een politiek zeer om
streden onderwerp, omdat deze uiteraard niet alle partijen ge
lijkelijk ten voordeel strekt, - moeten wij voorbijgaan. Vermeld 
zij slechts, dat daarbij o.m. de interessante vraag behandeld 
wordt, of deze aftrek eigenlijk niet alleen aan natuurlijke per
sonen zou moeten toekomen, die een politieke stem en wil heb
ben, maar voor rechtspersonen misplaatst is. 

Bij wijze van illustratie zouden wij echter iets uitvoeriger 
willen ingaan op de beschouwingen over staatsfinanciering der 
partijen, welke de Commissie aan haar rapport heeft toegevoegd. 
Het onderwerp is.in de Duitse openbaarheid reeds enige malen 
aan de orde geweest; zo sprak minister Schäffer zich in 1954 
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uit voor een financiering van de partijen van staatswege, bijv. 
naar rato van de door haar verworven zetels, terwijl dan het 
aannemen van giften (buiten de normale contributies) verboden 
zou moeten zijn. In de Angelsaksische landen is financiële tege
moetkoming van staatswege, bijv. in de vorm van financiering 
van propagandakosten van candidaten, op beperkte schaal be
kend. Bekostiging van staatswege van fractie-bureaus en derg. 
zou ook hieronder gerekend kunnen worden. 

De interessantste mogelijkheid, welke de Commissie in ogen
schouw heeft genomen, lijkt ons die van wat zij noemt de 
"Bürgerbeitrag", welke ook in de Verenigde Staten voorstan
ders heeft. Hierbij wordt aan de burgers de gelegenheid gege
ven, een bepaald bedrag, klein en voor allen gelijk, van hun 
verschuldigde belasting (niet van het belastingplichtige inko
men) af te trekken, indien zij het aan een partij schenken. De 
staat betaalt dus uiteindelijk, maar de burger maakt uit, aan 
wie. Volgens een Amerikaans plan zou de staat aan de partijen 
een soort zegels van 5 dollar waarde kunnen leveren, die deze 
weer aan hun aanhangers verkopen; de koper dan kan die zegels 
(één per persoon, twee voor een echtpaar) gebruiken als betaal
middel van zijn belasting. Allerlei andere regelingen zijn voor 
technici gemakkelijk uit te denken. 

Het voordeel van zulk een financiering zou naar het oordeel 
van de Commissie zijn, dat de bijdragen gelijk zijn, zodat een 
financieel sterkere niet méér invloed kan uitoefenen dan ande
ren en de partij van de één niet afhankelijker is dan van de 
ander. Ieder kan gemakkelijk mee doen, want het kost de burger 
eigenlijk niets; hij uit alleen zijn voorkeur. Dat de partijen op 
deze wijze aangespoord zouden worden om begunstigers te wer
ven, acht de Commissie eveneens een voordeel. Ofschoon het uit
eindelijk de staat is, die financiert, geschiedt het door de hand 
van de individuele burgers en er treedt dus ook geen afhanke
lijkheid van de staat op, zoals die bij directe financiering wel
licht te vrezen zou zijn. Daartegenover staat echter, dat het 
aldus voor verenigingen voordelig zou worden, als partij te gel
den en in de bijdragen te kunnen delen; tegen misbruik zou 
dus gewaakt moeten worden. Bedenkelijker nog lijkt het de 
Commissie, dat op deze wijze een soort van periodieke statistiek 
van de betalende aanhang der partijen aan de dag zou worden 
gebracht; niet alleen wegens de bijdragen zelf, maar ook wegens 
het met die cijfers verbonden succes-prestige, zouden de par
tijen dus geprikkeld worden tot bijzondere inspanningen, mis
schien tot kostbare werfcampagnes, die niet alleen het eigenlijke 
doel van de financieringsmethode weer zouden frusteren, maar 
ook de politieke strekking ervan verduisteren. Ook zouden de 
cijfers van de "Bürgerbeitrag" het karakter kunnen krijgen van 
een plebisciet over de partijen, dat de betekenis van de werke
lijke verkiezingen (die ook nog iets met candidaten te maken 
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hebben) zou overschaduwen of tenminste verlagen. Verders is 
het een bezwaar, dat niet altijd geheim te houden is, aan welke 
partij de burger zijn bijdrage heeft gegund, zodat machtige 
groepen en organisaties in de gelegenheid zijn, op hun leden ten 
gunste van deze of gene partij druk uit te oefenen. Tenslotte 
zou het verbod van het aannemen van andere giften, dat bij 
zulk een openbare financiering wordt verondersteld, waarschijn
lijk niet gemakkelijk effectief gemaakt kunnen worden; en ge
lukt dat niet, dan wordt het hele motief, dat aan zulk een finan
ciering ten gronde ligt, ni. de opheffing van particuliere afhan
kelijkheden, weer tenietgedaan. 

Met dit voorbeeld van de haken-en-ogen, waarin de Duitse 
commissie zich heeft verdiept, zouden we het overzicht kunnen 
besluiten. De lezer van haar doorwrochte rapport ontkomt nu 
en dan niet aan de indruk, dat de berg een muis gebaard heeft. 
Maar muizenissen van deze aard zijn in ieder geval niet belache
lijk. De beperktheid van de praktische resultaten, waartoe de 
Duitse commissie is geraakt, blijkt in hoofdzaak het gevolg van 
haar waakzame bezorgdheid voor de vrije ontwikkeling van het 
partijwezen en de zelfstandige wilsvorming van de individuele 
kiezer. 

'" 
Een onderwerp, dat in ons overzicht niet ter sprake gekomen 

is en dat toch het diepst in de verhouding van staat en partijen 
doordringt, betreft de betrekking van de gekozenen tot hun 
partij. De Duitse commissie raakt dat onderwerp hier en daar 
aan, en het houdt ook nauw verband met de candidaatstelling ; 
maar zij heeft het als zodanig niet tot het terrein van door haar 
te ontwerpen regeling gerekend. Wel heeft het Bundesverfas
sungsgericht daarover onder één opzicht een merkwaardige uit
spraak gedaan, die door de Commissie uiteraard vermeld en toe
gelicht wordt. 

Volledigheidshalve moge aan dit punt, dat nu en dan ook de 
actualiteit beroert, een kleine nabeschouwing worden gewijd. 

Ruim veertig jaar geleden heeft Struicken het reeds als een 
anomalie aangemerkt, dat de wet de verkiezingen tot de 
geringste technische details regelt, maar de candidaatstelling 
- waarbij over de bezetting van 80 tot 90% der zetels feitelijk 
al wordt beslist - zonder enige regeling of toezicht laat. Dat 
was nog vóór de invoering van de Evenredige Vertegenwoordi
ging, die de taak der candidaatstelling nog gewichtiger en te
vens ingewikkelder heeft gemaakt en die de rol van de partijen 
op dit stuk aanzienlijk heeft versterkt, waardoor de band tussen 
gekozene en partij veel strakker is aangehaald. 

In beginsel huldigen wij echter een volstrekte caesuur tussen 
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candidaatstelling en verkiezing. De candidaat van een partij 
wordt door stembus de gekozene des volks. Niet alleen tezamen, 
maar ook ieder voor zich, vertegenwoordigen de gekozenen "het 
gehele volk". De geheime stemming laat de afzonderlijke ver
tegenwoordiger niet weten, wie hèm gekozen heeft. De grondwet 
schrijft hem voor, als volksvertegenwoordiger slechts te oorde
len naar zijn persoonlijk inzicht en geweten en verbiedt hem 
opdrachten aan te nemen van of "ruggespraak" te houden met 
degenen, die hem hebben gecandideerd. Deze voorschriften, ge
meengoed der Europese constituties, stammen nog uit een tijd, 
toen er geen partijen bestonden en deze zelfs als staatsgevaar
lijke kongsies werden beschouwd; oorspronkelijk richtten zij 
zich dan ook eerder tegen de verbinding van een afgevaardigde 
met een regionale of standsgroepering dan met een politieke 
partij in de huidige zin. Gedurende de 1ge eeuw zijn deze begin
selen het anker geweest van de onafhankelijkheid der afgevaar
digden, en uiteindelijk zijn zij dat nog. Maar de praktijk heeft, 
mede door de werking van de E.V., geleid tot steeds sterkere 
bindingen tussen de gekozenen en hun partij, en de opvattingen 
in de publieke opinie zijn daarbij zeker niet achtergebleven. 

De E.V. bracht candidatenlijsten, door de partij met grote 
zorg en soms met grote moeite samengesteld om enerzijds aan de 
wensen van diverse kiezersgroepen te beantwoorden en ander
zijds een "team" op te leveren, dat op de eisen van de meer en 
meer gespecialiseerde parlementaire arbeid is afgestemd. Zij 
bracht daarbij tevens een gecentraliseerde propaganda voor de 
lijst, een ontwikkeling die overigens uit de groei van de massa
communicatie al voortvloeide. Binnen haar lijst moet een partij 
vaak nog ingewikkelde regelingen bijv. voor eventuele opschui
vingen treffen, waaraan de individuele candidaten, als verwis
selbare onderdelen, bij voorbaat gehouden zijn. Zo kan het voor
komen, dat een "gekozene des volks" per telefoon van een partij
bureau verneemt, dat hij verwacht wordt zijn beurt te laten voor
bijgaan. Van de kant van de candidaat is inschikkelijkheid te 
geredelijker te verwachten, omdat zijn parlementaire arbeid 
feitelijk alleen in een teamverband en met de technische bijstand 
van diverse partij-organen bevredigend en vruchtbaar kan zijn. 

Voor de gekozenen komt de binding met de partij o.m. tot 
gelding in de verhouding tussen partijen en fracties, en binnen 
de fracties in de meer of minder sterke gelijkrichting. Deze ver
houdingen zijn doorgaans weinig doorzichtig, ook al vanwege de 
vooraanstaande plaats, die afgevaardigden gemeenlijk in de 
partij-instanties vervullen. De Duitse commissie heeft de positie 
van enige Duitse partijen op dit stuk kort weergegeven; sommige 
hebben generlei formele regeling, andere kennen de reglemen
taire mogelijkheid van verwijdering uit de partij voor afgevaar
digden, die besluiten van het partijbestuur niet in acht nemen. 
In het algemeen meent de Duitse commissie echter, dat de partij-
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discipline van de gekozenen minder door organisatorische mid
delen dan door de sociologische binding aan de partij wordt 
gewaarborgd. 

De opvattingen der kiezers zijn in deze uiteraard van eminent 
belang, en zoals wij opmerkten, zijn zij bij de praktijk zeker niet 
ten achtergebleven. Diverse opinie-peilingen wijzen uit, dat voor 
een grote meerderheid van hen de partij, en geen individuele 
candidaat, het eigenlijke object van hun keuze is. Verrassend 
groot blijkt het aantal van degenen, die aan enige persoonlijke 
kennismaking met de in hun kring gestelde candidaten van hun 
eigen partij géén behoefte gevoelen. Of zij deze globale instelling 
door de fraaie formule, dat het beginsel belangrijker is dan de 
persoon, niet sterk flatteren, mag daarbij in het midden blijven. 

Hun voorkeur komt soms ook duidelijk aan de dag, wanneer 
het geval zich voordoet, dat een gekozene tussentijds van poli
tieke behuizing verandert, in de Kamers een uiterste zeldzaam
heid, maar in gemeenteraden niet onbekend. 1) Een aardig voor
beeld daarvan speelde zich het vorig jaar af in de Nijmeegse 
raad, toen één der leden, die in 1954 gekozen was op de lijst van 
de KNP en na de opheffing van die partij niet naar de KVP was 
overgegaan, maar tijdelijk tot de Nationale Unie behoord had, 
meedeelde dat hij thans lid van de KVP was geworden en voor
taan deel van de KVP-fractie uitmaken zou. De oppositie diende 
toen een motie van afkeuring in; daartegen betoogden enkele 
andere leden, dat de Raad zich hiermee niet kon en mocht be
moeien; de betrokken afgevaardigde vertegenwoordigde immers, 
zoals ieder ander raadslid, de Nijmeegse bevolking en géén partij; 
hij had zijn mededeling helemaal niet behoeven te doen, en in 
welke fractie hij al of niet zitting wilde nemen, ging niemand 
aan dan de (onbekende) kiezers, die zich daarover bij de vol
gende stembus konden uitspreken. De discussie in de Raad werd 
in de pers voortgezet. Blijkbaar onder de indruk van de prin
cipiële argumenten werd de bedoelde motie ingetrokken, vóór 
zij in behandeling kwam; het "politiek fatsoen", waarvoor de 
oppositie wilde opkomen, was misschien niet gemakkelijk te 
vertolken in een formule, die de onafhankelijkheid van de geko
zene, de ondeelbaarheid van volk en vertegenwoordiging, en de 
afwezigheid van last en ruggespraak onverlet liet. 

Een redactioneel artikel, dat de "Gelderlander" destijds 2) aan 
deze zaak wijdde, kan wel geacht worden, de gemengde gevoe
lens van het merendeel van haar lezers te weerspiegelen. Het 
Nijmeegse blad achtte de overgang van het betrokken raadslid 

1) Dit opstel was reeds geschreven, toen zich de recente splijting 
voordeed in de communistische partijenkamerfractie. In dit eigensoor
tige geval heeft de publieke opninie zich over de verplichtingen van 
de partij band niet veel gedachten gemaakt. Men zie echter de merk
waardige beschouwing in de N. Rott. Courant van 14 en 29 april 1958. 

2) 29 mei 1957. 
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niet onoirbaar, voorzover hij door de opheffing van de KNP 
feitelijk "partijloos" geworden was, maar betoogde overigens 
het volgende. "Naar onze overtuiging kan een raadslid, gekozen 
op de lijst van een bepaalde partij, met goed fatsoen niet van 
partij kleur veranderen en toch maar op zijn zetel blijven zitten. 
Weliswaar kent ons staatsbestel in de vertegenwoordigende 
lichamen niet het partijenstelsel, maar tenslotte wordt een afge
vaardigde wèl gekozen via de door de partijen ingediende lijsten, 
op welk program een raadslidcandidaat zich heeft vastgelegd, 
hoewel hij als raadslid niet het belang van die partij mag behar
tigen, maar het algemeen belang. Desondanks is er een grote 
relatie tussen de partij en de volksvertegenwoordiger, welke 
relatie men onmogelijk en bagatelle kan nemen, als het om het 
wisselen van partij gaat .... Wanneer derhalve een raadslid zich 
niet meer kan verenigen met het partijprogram, waarop hij werd 
gekozen, en daarvan blijk geeft door over te gaan naar een 
andere partij, dan lijkt het ons de logische consequentie van zijn 
houding - in dit geval met "politiek fatsoen" te omschrijven -
dat hij zijn zetel ter beschikking stelt van de groep der bevolking, 
die hem naar de Raad heeft afgevaardigd. Verschillende poli
tieke partijen leggen hun kandidaat-vertegenwoordigers in Ra
den, Staten of Kamers dan ook een daartoe strekkende verkla
ring, welke hen moreel bindt, ter ondertekening voor, vooraleer 
zij op de voorlopige kandidatenlijst geplaatst worden. En dit 
ondanks de omstandigheid, dat de betrokkene beslist niet tot 
dit ter beschikking stellen van zijn zetel gedwongen kan worden." 

Dit lange citaat getuigt, dunkt ons, zowel van de kunst, om 
op twee gedachten te hinken, als van de neiging om tenslotte 
het overwicht op de éne voet te laten neerkomen. Tegenover de 
band met de partij staat de plicht om niet de partij te dienen. 
De groep der bevolking, die de candidaat heeft afgevaardigd, 
d.i. gekozen, blijkt als zodanig eigenlijk niet te bestaan. De logica, 
die fatsoen heet, lijkt eerder gezelschappelijk dan politiek; 
alle stukken, die de candidaat tekent, scheppen slechts een "mo
rele" verplichting, die beslist niet kan worden afgedwongen. 
Zou zelfs de vordering van een partij, om een gekozene op grond 
van door hem getekende beloften te dwingen, zijn zetel af te 
staan, op haar beurt niet "onzedelijk" zijn? 

Feitelijk concurreren hier met elkaar twee wijzen van vertegen
woordiging, door de stembus met elkaar verbonden, maar door 
haar geheim en het beginsel der ondeelbaarheid scherp van el
kaar gescheiden. Grondwettelijk wordt het volk vertegenwoor
digd door de afgevaardigden, die het iedere vier jaar kiest, en op 
wie het tussentijds geen vat heeft, omdat de stemming zijn enige 
corporatieve uitspraak is, iedere afgevaardigde geacht wordt 
het gehele volk te vertegenwoordigen, en de groep van kiezers, 
die de verkiezing van een afzonderlijke afgevaardigde veroor
zaakt heeft, als zodanig niet bestaat en ook niet kan worden 



geïdentificeerd. In de loop van vier jaar kan een gekozene en 
kunnen ook de kiezers van inzicht veranderen; de kiezers kunnen 
daarvan echter slechts doen blijken bij de volgende verkiezingen; 
de gekozene kan dat ieder moment. Of zijn verandering dan 
beantwoordt aan of vooruitloopt op een verandering bij de kie
zers, kan niemand uitmaken. Maar als hij niet zou kunnen ver
anderen, herleidt men hem tot een moment-opname van de ver
kiezingsdag, welke vier jaar lang ongewijzigd wordt afgedrukt. 

Daarnaast staat een door vrije organisatie tot stand gebrachte 
vertegenwoordiging van kiezers in permanente partijverbanden, 
die in strikte zin weliswaar slechts de ingeschreven leden om
vatten, maar virtueel de grote meerderheid der kiezers, en die 
door middel van trapsgewijze gekozen besturen een voortdurende 
actieve wilsuiting van diverse volksgroepen verwerkelijken -
althans voorzover de "interne democratie" functioneert. 

Wanneer men van oordeel is, dat een gekozene, die tussen
tijds van richting verandert, zijn zetel ter beschikking moet 
stellen van de groepsorganisatie, die hem vroeger heeft gecan
dideerd, dan betekent dit feitelijk, dat men aan het permanente 
partijverband een overwicht - men zou kunnen zeggen: een 
grotere mate van werkelijkheid - toekent dan aan de periodieke 
uitspraak der kiezers. Het lijkt ons onmiskenbaar, dat het meren
deel van de kiezers daartoe meer en meer geneigd is; even onmis
kenbaar is het, dat daardoor de grondslagen van het vertegen
woordigende stelsel in opspraak gebracht worden. 

Op dit punt nu is een uitspraak van belang, die het Duitse 
Bundesverfassungsgericht op 23 oktober 1952 heeft gedaan, toen 
het de Sozialistische Reichs Partei ongrondwettig verklaarde. 
Het gerecht overwoog daarbij, dat op grond van art. 21 aan de 
afgevaardigden een dubbele rol toevalt: enerzijds zijn zij ver
tegenwoordigers van het gehele volk, maar anderzijds exponen
ten van een bepaalde partij; daarom besliste het, dat door de 
ongrondwettigverklaring van de partij ook de mandaten van de 
door deze partij gecandideerde gekozenen vervielen. Aan deze 
uitspraak van het gerecht is de bondskieswet later aangepast. 

Ongetwijfeld is dit een vérstrekkende consequentie, welke het 
gerecht uit art. 21 heeft getrokken. De Commissie laat niet na 
te vermelden, dat deze uitspraak indruiste tegen de mening van 
de overgrote meerderheid der vakliteratuur, die aan het begin
sel van "het geh-ele volk", in art. 38 van de bondsgrondwet 
gesteld, de voorrang gaf. 

Nochtans is de doorbreking van dat beginsel een zeer betrek
kelijke; zij betreft immers uitsluitend het geval van ongrond
wettigheid en doet in zekere zin niet méér dan aan de ongrond
wettigverklaring terugwerkende kracht toekennen op de door 
de partij bewerkte candidaatstellingen. Men zou hieruit dan ook 
generlei gevolgtrekking kunnen maken, noch enige analogie 
trekken, wat betreft een mogelijke zeggenschap van de partijen 
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zelf, binnen het grondwettelijk bestel, over de mandaten van de 
op haar lijsten gekozen afgevaardigden. Binnen het grondwet
telijk bestel is dit wezenlijk een ander vraagstuk. De Duitse 
commissie heeft zich van iedere bespiegeling op dit stuk ont
houden. 

Maar men kan in deze beslissing van het gerecht toch een 
vingerwijzing zien naar het fundamentele vraagstuk, waar
mee de wettelijke erkenning en regeling van het partijwezen 
telkens weer in aanraking komt, een vingerwijzing, die een ge
vaarlijke kruising markeert. 
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Panorama J 
Het twaalfde internationale kongres van de Nouvelles Equipes 

Internationales, de Internationale Unie van Christen-Demokra
ten, dat dit jaar op 8 en 9 mei te Scheveningen plaats vond, heeft 
een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de onderlinge gedach
tenwisseling rond een wel zeer aktueel thema: de menselijke 
persoon in de christen-demokratische politiek. Wel duidelijk 
bleek, dat dit kongres tevens een belangrijke stimulans leverde 
tot een hechtere samenwerking in internationaal verband tussen 
de christen-demokraten, waartoe ook Bondskanselier Dr. Ade
nauer in een speciale boodschap aan het kongres aanspoorde. 

Zowel prof. dr L. Erhard en Staatssekretaris drs Schmelzer 
hebben in hun redevoeringen erop gewezen hoe groot de waarde 
is van de menselijke persoonlijkheid in de ekonomisch-sociale 
politiek, waarbij de laatste uiteenzette hoe men in Nederland 
door middel van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie ge
poogd heeft een kader te scheppen, waarbinnen de individuele 
staatsburger verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk ge
beuren kan aanvaarden en uitbouwen. Als een ander middel 
daartoe, noemde drs Schmelzer de vorming van meer duurzaam 
bezit. Dit pleidooi voor de private bezitsvorming werd door prof. 
Erhard onderstreept, al wees hij erop, dat de mens in staat moet 
blijven zo vrij mogelijk over zijn eigendom te beschikken. 

Staatssekretaris Schmelzer, die sprak over de vraag: "Hoe 
ziet het Christendom de mens in de maatschappij van nu", be
toogde voorts dat tegenover "Das Kapital" van Karl Max een 
moedige christen-demokratische politiek moet worden gesteld, 
een politiek, die tot heilzame verbreiding van het privaateigen
dom zal leiden. Een ander element in deze politiek dient te zijn 
het scheppen van een evenwicht voor de sterke centralisatie, die 
nu eenmaal een gevolg is van de technologische wereldontwik
keling. In de vrije wereld is het kapitaal, in tegenstelling tot 
hetgeen inde totalitaire staten gebeurt, benut voor een ruime 
mate van sociale zekerheid der burgers. De vraag moet echter 
worden gesteld of de toename van het nationale inkomen in de 
consumptiesfeer zal verdwijnen, of zal toevloeien naar de cen
trale overheid dan wel of het mogelijk zal zijn, dat vele burgers 
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zich een persoonlijk duurzaam en vruchtdragend aandeel in het 
groeiend vermogen verschaffen. Hij konkludeerde, dat in de 
christen-demokratische politiek in Europa de bevordering van 
duurzaam bezit voor de brede lagen van het volk een der essen
tiële kenmerken behoort te zijn van het beleid in de komende 
tientallen jaren. Alleen op deze manier zullen de gevaren van een 
soort ideologische onverschilligheid en anti-sociale eigendoms
mentaliteit gekeerd kunnen worden. 

Prof. Erhard, die sprak over "een ekonomische politiek in 
dienst van de persoon en de welvaart voor allen", uitte als zijn 
persoonlijke visie dat er aan de P.E.O. ook doornen zitten. In de 
ekonomische politiek van het tegenwoordige Duitsland is de 
mens in het centrum geplaatst met als voornaamste waarden: 
orde en vrijheid. Deze orde dient zich natuurlijk te ontplooien 
en in dit verband waarschuwde prof. Erhard voor ekonomische 
plannenmakerij. Vrijheid mag niet in teugelloosheid ontaarden. 
Hij wees duidelijk het dirigisme af. Zonder vrije prijsvorming en 
vrije konkurrentie bestaat er geen vrije marktordening. Orde 
zonder vrijheid baart dwang, orde zonder vrijheid verstart tot 
dwangorde en orde zonder vrijheid geeft overmacht aan de staat. 
De staat moet voldoende invloed hebben, maar de mens moet 
kunnen handelen naar zijn eigen wil. Vrijheid kan echter ook 
niet zonder orde gepaard gaan, zij dienen in één hand te gaan. 

Na de rede van prof. Erhard ontstond een interessante dis
kussie, waarin minister Zijlstra de P.E.O. een tegemoetkoming 
noemde aan en oplossing voor het door Erhard geschetste euvel 
van een te lange weg tussen het individu en de staat. Hij onder
schreef het beginsel van vrijheid, maar voegde eraan toe, dat 
men te vaak vrijheid begeert als het baat brengt en op een ander 
moment om staatsinterventie vraagt, wanneer men heil daarvan 
verwacht. Terzake van het kartelbeleid tekende zich een duide
lijk meningsverschil af. Mr Blaisse wees erop, dat prof. Zijlstra 
op goede gronden verdedigde, dat bepaalde ondernemerspraktij
ken wel en andere niet geoorloofd zijn. Daartegenover stelde 
prof. Erhard niet te geloven in een verbodspolitiek, alleen maar 
gericht op de misbruiken van kartels, dan loopt men achter de 
feiten aan. 

In de middag van de eerste kongresdag luisterden de kongres
sisten naar de heer M. Ruppert, lid van de Eerste Kamer en 
vice-voorzitter van het Internationaal Christelijk Vakverbond, 
die sprak over "de menselijke persoon en de sociale rechtvaar
digheid". Hij pleitte o.m., de arbeider werk te geven, dat hem 
ruimte geeft voor zijn verantwoordelijkheid. De levensstandaard 
moet niet tot een afgod worden verheven. Voorts sprak Luite
nant-Generaal R. H. Calmeyer over "Vrede en veiligheid", die 
de instelling van een neutrale zone dwars door Europa afwees. 
Wat het Rapackiplan betreft, wees deze spreker erop, dat dit 
voor het westen slechts aanvaardbaar zou zijn, indien het ge-
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paard zou gaan met het tot stand komen van althans een zekere 
mate van evenwicht aan konventionele strijdkrachten. 

Op de tweede dag, bracht de heer Alfred Coste-Floret, sekre
taris-generaal van de N.E.I., een politiek verslag uit, waarin 
deze uiting gaf aan een zeer kritische stemming ten aanzien van 
de tegenwoordige koers van Washington. Luitenant-Generaal 
Mathon, voorzitter van de buitenlandse kommissie gaf op tak
tische, maar duidelijke wijze te verstaan, dat in het westelijke 
kamp op de eerste plaats de eenheid in het oog moet worden 
gehouden en dat ten aanzien van de onderlinge tegenstellingen 
naar wegen moet worden gezocht, die leiden naar wederzijds 
begrip en overeenstemming. Als Amerika door fouten in het 
recente verleden tot een zekere onbeweeglijkheid gedwongen is, 
dan moet Europa zelf, door zich sterk te maken en te erkennen, 
dat in de onderlinge opvattingen van de verschillende landen 
nuanceringen kunnen ontstaan, zelf een noodzakelijke taak uit
voeren. Vooral de samenwerking tussen Engeland en het vaste
land van Europa is hierbij van groot belang. 

In de slotresoluties van het kongres werd o.m. verklaard, dat de 
Christen-Demokraten zich solidair verklaren met de defensieve 
aktie, die door de vrije wereld wordt gevoerd, waarvan het enige 
doel is de vrede te bewaren en de weg te openen naar een vrede
lievende oplossing van de problemen van onze tijd. Deze verant
woordelijkheid tegenover de vrede en deze plicht de oorlog te 
voorkomen sluiten het aksepteren van eenvoudige oplossingen, 
die al te vaak worden voorgesteld, uit. Deze zouden de bekwaam
heid van de vrije wereld zich te verdedigen, ondermijnen en de 
Sovjetrussische veroveringszucht in staat stellen zich ongebrei
deld te manifesteren, waardoor men het gevaar zou lopen af te 
glijden naar de verschrikkingen van een atoomoorlog. De Chris
ten-Demokraten dringen verder aan op een gelijktijdige, gekon
troleerde evenwichtige en algemene ontwapening als enige wer
kelijke basis van een veiligstelling die deze naam waardig is. 
Zij sluiten in het kader van een evolutie naar een algemene ont
wapening het onderzoek van plannen niet uit die speciale zones 
voor kontrole en beperkte bewapening scheppen, op voorwaarde 
echter dat deze een militair en politiek evenwicht begunstigen. 
Uitgezonderd de Belg Raymond Scheyven werd de resolutie met 
algemene stemmen aangenomen. Het Belgische Katholieke Ka
merlid zei teleurgesteld te zijn, dat in de resolutie over een strijd 
tegen het kommunisme met militaire middelen wordt gesproken. 
Hij onthield zich van stemming. 

In de tweede resolutie verklaarde het kongres dat iedere poli
tiek in de dienst van de menselijke persoon dient te staan. Het 
veroordeelt daarom ieder systeem, dat de mens als objekt be
schouwt, evenals iedere vorm van kollektivisme en individualis
me op ekonomisch gebied. 

Het kongres werd besloten met een magistrale rede van de 
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president, de Belgische staatsminister A. E. De Schryver, die een 
dringend beroep deed op zijn talrijke toehoorders een organisatie 
te scheppen van alle mensen over de gehele wereld, die direkt of 
indirekt geloof putten uit het christendom. Het doel hiervan is 
niet het beginnen van een kruistocht, maar het scheppen van een 
bron, die een voortdurende inspiratie is voor alle aangeslotenen 
om rechtvaardig te leven. 
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De Gemeenteraadsverkiezingen 1958 
door Dr. L. A. H. Albering 

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 26 maart 
werden op 28 mei de verkiezingen voor de gemeente
raden gehouden. Twee verkiezingen dus in één jaar, 
binnen een tijdsbestek van twee maanden. De praktijk 

van deze nieuwe regeling heeft in de kringen der politieke par
tijen zeker geen algemene instemming verwekt. De partijwerk
zaamheden bij de voorbereiding der beide verkiezingen, die be
trekking hebben op de kandidaatstellingen binnen de partij en 
de vaststelling der kandidatenlijsten èn op de propaganda lagen 
in tijdsorde heel dicht op elkaar en overlapten elkaar zelfs. De 
nummers van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen, 
die de propaganda er bij de kiezers poogde in te hameren, 
moesten bij de voorbereiding der gemeenteraadsverkiezingen 
door andere vervangen worden, wat uiteraard zijn bezwaren 
heeft. Het verschil in lijstnummers heeft overigens, naar kan 
worden aangenomen, niet tot verwarring van enige betekenis 
aanleiding gegeven. Desondanks heeft het zin de moeilijkheden, 
die voor de partijorganisatie zijn gerezen als gevolg van de snelle 
opeenvolging der verkiezingen, nog eens te analyseren. Daarbij 
zullen de voordelen der nieuwe regeling moeten worden afge
wogen tegenover de gebleken nadelen. En zal men moeten bezien 
of de ervaring van dit jaar de bezwaren bij de volgende verkie
zingen niet zal verminderen. Indien de konklusie echter zou zijn, 
dat de bezwaren overwegen, dan zou een wijziging van de Kies
wet bevorderd moeten worden. Daarbij bedenke men echter, dat 
een grotere afstand tussen twee verkiezingen in het eerste deel 
van het jaar moeilijk te verwezenlijken is, enerzijds wegens de 
wintermaanden in het begin van het jaar, anderzijds wegens de 
vakantiemaanden midden in het jaar. 
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De Statenverkiezingen van 26 maart demonstreerden een spek
takulaire uitslag. De P.v.d.A. die in 1956 zulk een grote over
winning had geboekt, kreeg een gevoelige nederlaag te slikken. 
Met name verloor zij een groot aantal stemmen aan de V.V.D., 
die daardoor - althans voorlopig - een bredere basis kreeg, 
terwijl de P.v.d.A. haar aanhang uit de groepering der niet
handarbeiders danig zag slinken. De K.V.P. bereikte een resul
taat beter dan ooit de katholieke partij in Nederland had behaald. 
De protestantse partijen toonden een licht herstel vergeleken 
bij 1956. 

Als vooruitgeworpen schaduwen van deze verkiezingsuitslag, 
voor wat de socialisten aangaat, kunnen worden aangemerkt: 
het resultaat van de "ideeënbus der demokratie", dat aantoonde 
hoe vele aanhangers van de P.v.d.A. het in verschillend opzicht 
niet eens waren met het beleid van hun partij en de verminderde 
goodwill van leidende figuren uit de P.v.d.A. als gevolg van 
haar optreden. 

Maar de verkiezingsuitslag van 26 maart wierp ook slagscha
duwen achter zich. In die schaduw voorzagen voormannen van 
de P.v.d.A. dan ook al een ongunstige uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen. In enkele maanden zou het verlies niet zijn 
op te halen. De P.v.d.A. leefde in de periode tussen 26 maart en 
28 mei inderdaad in de schaduw; haar leidende figuren konden 
daardoor blijkbaar niet goed zien, wat ze deden. De merkwaar
dige stunt van de heren Burger en Hofstra ten opzichte van 
minister Witte en het weer ingeslikte voornemen van partij
voorzitter Vermeer om staatssekretaris Moorman te attaqueren 
waren voorbeelden van het slechte zicht, dat de heren op hun 
beleid hadden. Dit beleid kwam de partij op 28 mei werkelijk niet 
ten goede. 

Zoals de P.v.d.A. zich enerzijds al schikte in een konsolidatie 
van haar verlies en anderzijds onbegrijpelijke stunts verzon om 
het getij te keren, was de V.V.D. krachtig in de weer om de 
grote winst veilig te stellen en deze "in naam der vrijheid" nog 
te vergroten. Het was niet zo moeilijk om te voorspellen, dat bij 
de gemeenteraadsverkiezingen de P.v.d.A. geen herstel zou te 
zien geven en dat het de V.V.D. naar den vIeze zou gaan. Een 
winnende partij krijgt nu eenmaal meer aanhang, een eenmaal 
verliezende partij blijft altijd een bepaalde tijd in de hoek, waar 
de slagen vallen. Men herinnere zich de situatie van 1946, toen 
leidende figuren van de nieuwe P.v.d.A. meer dan 40 zetels ver
wachtten, sommigen zelfs een Kamermeerderheid en toen de 
socialistische doorbraakpartij met 29 zetels uit de bus kwam. 
Deze teleurstellende uitslag had tot gevolg, dat het resultaat 
van de enige maanden later gehouden Statenverkiezingen voor 
de P.v.d.A. nog ongunstiger was. 

De gemeenteraadsverkiezingen verscherpten het beeld van de 
Statenverkiezingen van dit jaar. De P.v.d.A. liep nog verder 
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achteruit, de V.V.D. won opnieuw in belangrijke mate. De pro
testantse partijen konden het lichte herstel van 26 maart niet 
handhaven, zodat zij op het peil van '56 terugvielen, waarbij de 
C.H.U. echter in gunstiger positie bleef dan de Antirevolutio
nairen. De K.V.P. stabiliseerde haar winst en toonde zich een 
hecht bolwerk, ook tegenover de met vrijheid lokkende V.V.D. 

Het is niet mogelijk de gemeenteraadsverkiezingen als een 
landelijke krachtmeting in details te vergelijken met Staten
verkiezingen, laat staan met Kamerverkiezingen, waarbij de 
sfeer een geheel andere is. Onder de omstandigheden waarin 
déze raadsverkiezingen zijn gehouden is echter een algemene 
vergelijking van de positie der partijen wel verantwoord, omdat 
deze verkiezingen zo sterk een landelijke politieke krachtmeting 
benaderden. Meer gedetailleerd is een vergelijking mogelijk in 
die gemeenten, waar de partijen alle deelnamen zoals bij lan
delijke verkiezingen. Het A.N.P. heeft zo'n vergelijking opgesteld 
voor een kombinatie van 63 gemeenten boven de 20.000 zielen, 
waar de bedoelde situatie zich voordeed met een uitzondering 
voor de P.S.P., die maar in 14 van de 63 gemeenten aan de ver
kiezingen deelnam. Daarbij werden dus b.v. bepaalde Zuidelijke 
grotere gemeenten niet betrokken in verband met meerdere 
katholieke lijsten, die een betrouwbare vergelijking niet mogelijk 
maken. Hier volgt het overzicht, dat dus geen landelijk inzicht 
geeft, al was het alleen omdat socialisten en kommunisten in 
deze gemeenten in verhouding tot het landsgemiddelde een te 
grote rol spelen en de K.V.P. een te geringe rol. Als beeld voor 
de groep van gemeenten biedt het echter wel redelijke vergelij
kingsmogelijkheden. 

Namen der Gemeente- Provo staten Tweede. Kamer Gemeente-
partijen raden 1958 1958 1956 raden 1953 

stemmen perc. stemmen % stemmen % stemmen % 

K.V.P. .... 605.971 20.59 605.668 20.74 579.611 20.08 539.352 20.01 
K.N.P ..... -.- -.- -.- -.- -.80 
P.v.d.A. 971.832 33.02 1.025.267 35.10 1.139.254 39.46 970.109 35.99 
Pro Chr. Part. 585.280 19.89 613.370 21.- 572.495 19.83 597.499 22.16 
V.V.D. .... 510.317 17.34 434.648 14.88 321.511 11.14 307.089 11.39 
C.P.N. .... 164.044 5.58 190.726 6.53 221.596 7.68 235.543 8.74 
P.S.P. 0.' • 38.353 1.30 27.001 -.93 -.- -.- -.- -.-
Over.lijsten 67.106 2.28 23.963 -.82 52.312 1.81 24.585 -.91 

Totaal .... 2.942.903 100 2.920.643 100 2.886.779 100 2.695.648 100 

Dit overzicht behoeft weinig kommentaar. Duidelijk blijkt de 
winst van de V.V.D. opnieuw ten koste van de P.v.d.A., maar nu 
ook ten koste van de protestants-christelijke partijen. Haar per
centage ging weer met een sprong omhoog. Ondanks het feit, 
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dat de pacifistische socialisten en de nog verder teruggelopen 
kommunisten tezamen een lager percentage behaalden dan bij de 
Statenverkiezingen het geval was, daalde het P.v.d.A.-percen
tage in deze voor de socialisten belangrijke gemeenten van 35.10 
naar 33.02. Vergeleken bij 1956, het topjaar van de P.v.d.A. 
verloor deze partij zelfs 16,3% van haar kiezers in deze steden. 

Het optreden van de P.S.P. heeft de P.v.d.A. in een 24 gemeen
ten, t.W. 14 grotere, boven de 20.000 zielen en 10 kleine, niet 
onbelangrijk verlies gebracht. Hier ligt voor de toekomst van de 
doorbraakpartij een zeer ernstig gevaar. Het is immers niet on
verantwoord te vrezen, dat de anti-atoombom-sfeer in Europa 
zich verder gaat ontwikkelen met de daaraan verbonden politieke 
ontwikkelingen. Massale demonstraties tegen de atoombom in 
Duitsland en Engeland geven een aktuele reden voor deze vrees. 
Ook binnen de P.v.d.A. wordt over het gebruik van atoomwapens 
bij de defensie van het Westen verschillend gedacht. Zodat mag 
worden aangenomen, dat de Nederlandse socialistische partij 
met betrekking tot dit vraagstuk een moeilijke periode tegemoet 
gaat. 

Ter illustratie volge hier een opgave van alle grotere en klei
nere gemeenten, waarin de P.S.P. haar socialisme zonder atoom
bom propageerde. Het overzicht bevat ter vergelijking de stem
men van de P.v.d.A., de P.S.P. en de C.P.N. 

De resultaten van de P.v.d.A., P.S.P. en C.P.N. in de gemeen
ten, waar de P.S.P. aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam: 

A. Gemeenten boven 20.000 zielen 

P.v.d.A. P.S.P. C.P.N. totaal der 
stemmen 

Amsterdam ......... 152.827 27.638 67.590 500.697 
's-Gravenhage ...... 103.343 5.798 11.777 339.312 
Groningen ............ 28.837 2.975 4.538 78.455 
Haarlem ............ 30.955 4.738 4.434 94.170 
Hilversum ............ 14.370 2.337 1.605 54.102 
Leeuwarden ......... 19.166 1.389 1.092 44.097 
Nwe Amstel ......... 3.737 386 254 18.280 
Opsterland 4.622 601 609 10.887 
Utrecht ............... 45.951 1.842 3.457 135.235 
Velzen ............... 11.098 1.125 1.929 32.587 
Vlaardingen ......... 12.788 783 663 34.489 
iraandam ............ 9.295 2.129 3.567 26.684 
Zutphen ............... 6.098 425 635 13.912 
Zwolle ............... 11.082 452 713 29.558 

Sub-totaal ............ 454.169 52.618 102.863 1.412.470 
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B. Gemeenten met minder dan 20.000 zielen 
Aalsmeer ............ 1.848 381 175 7.755 
Blaricum ............ 522 216 3.207 
Hillegom ............ 1.170 185 7.400 
Hoorn ............... 2.926 312 231 8.315 
Lochem ............... 1.618 166 373 4.073 
Uithoorn ............ 694 140 3.919 
Weesp ............... 1.871 338 5.622 
Westzaan ............ 680 190 307 2.035 
Wormer ............... 1.069 252 377 3.539 
Wormerveer ......... 2.142 842 1.083 7.046 

Totaal ............... 468.709 55.640 105.409 1.465.377 

Percentage 32.0 3.8 7.2 100 

Uit het overzicht blijkt, dat de pacifistische socialisten een 
aantal stemmen behaalden, dat 11.5% bedraagt van het getal 
stemmen, uitgebracht op de P.v.d.A. In een aantal gemeenten in 
het Westen van het land is dat percentage zelfs nog aanmerke
lijk hoger. Een veel geringer resultaat bereikte de P.S.P. daar
entegen in 's-Gravenhage, Leeuwarden, Utrecht, Vlaardingen, 
Zutphen en Zwolle. 

De P.S.P. verkreeg haar stemmen zowel uit het socialistische 
als uit het kommunistische kamp en bovendien uit bepaalde 
kringen van intellektuelen. De grote meerderheid van haar kie
zers waren ongetwijfeld van socialistische of kommunistische 
huize. Er is in dit opzicht dus een relatie tussen P.v.d.A., P.S.P. 
en C.P.N. Zoals er ook een relatie is tussen P.v.d.A. enerzijds 
en C.P.N. anderzijds met betrekking tot het telkens herhaalde 
verlies van de kommunistische partij, dat voor het overgrote deel 
ten goede is gekomen aan de P.v.d.A. Ter aanduiding van deze 
relaties volge hier een overzicht van de stemmen percentages der 
drie genoemde partijen in dezelfde gemeenten als hierboven 
werden vermeld, dus al die gemeenten waar de P.S.P. aan de 
raadsverkiezingen deelnam. Daarvan liggen er 14 in Noord
Holland, waar de P.S.P. in maart van dit jaar haar bakermat 
had. 

De stemmenpercentages in de gemeenten, waarin de P.S.P. aan 
de gemeenteraadsverkiezingen deelnam in een reeks van ver
kiezingen, voor de P.v.d.A., P.S.P. en C.P.N.: 

1953 Gemeenteraden '" ..... . 
1954 Provinciale Staten ..... . 
1956 Tweede Kamer ........ . 
1958 Provinciale Staten ..... . 
1958 Gemeenteraden ........ . 

P.v.d.A. P.S.P. C.P.N. totaal der 

36.3 
36.8 
40.0 
35.0 
32.0 

2.0 
3.8 

11.9 
11.6 
10.4 

8.8 
7.2 

3 partijen 
48.2 
48.4 
50.4 
45.8 
43.0 
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:.> Duidelijk springt hier het topjaar 1956 naar voren. Toen had
den socialisten en kommunisten 50.4% der stemmen, welk per
centage via 45.8 bij de Statenverkiezingen is teruggelopen tot 43. 
Een achteruitgang in twee jaar van ruim 15%. De P.v.d.A. op 
zichzelf verloor in die twee jaar 20% aan stemmen in deze 
gemeenten. 

De Partij van de Arbeid leed dus ernstige verliezen, ook sedert 
de Statenverkiezingen. De verloren stemmen kwamen vooral 
terecht bij de liberalen en de pacifisten. Zo was de situatie in 
het Noorden, maar ook in de Zuidelijke provincies kreeg de 
P.v.d.A. opnieuw klop. Hier kwamen de verloren gegane stemmen 
weer ten goede aan de K.V.P. of andere katholieke lijsten. Na
tuurlijk misten de socialisten bij deze verkiezingen de propa
ganda en de sfeer van de Kamerverkiezingen, maar daarmee is 
het nieuwe verlies sedert maart niet verklaard. Het aantal 
stemmen van katholieke randkiezers, dat sedert 1952 in Brabant 
en Limburg op de P.v.d.A. werd uitgebracht is opnieuw geslon
ken: van goodwill der P.v.d.A. is bij deze randkiezers blijkbaar 
weinig of niets meer over. Zij kozen opnieuw de katholieke lijs
ten, hoewel haar binding met het katholieke leven verzwakt is. 
Het moet mogelijk zijn deze kiezers ook bij de Kamerverkiezin
gen van '60 voor een groot deel te behouden. 

Hier volgen de stemmenpercentages van de P.v.d.A. in een 
aantal belangrijke Brabantse en Limburgse gemeenten: 

Bergen op Zoom .. . 
Breda ................. . 
Eindhoven ........... . 
Heerlen .............. . 
's-Hertogenbosch .. . 
~,'Iaastricht 
Roermond ........... . 
Roosendaal ........ . 
Tilburg .............. . 
Venlo ................. . 

Gemeente- Provo 
raad '58 Staten '58 

14.4% 
19.9% 
19.7% 
15.5% 
16.6% 
24.8% 

9.8% 
10.4% 
17.6% 
10.2% 

19.7% 
21.6% 
22.4% 
18.7% 
20.8% 
26.5% 
15.2% 
14.1% 
18.9% 
12.3% 

2e Kamer Gemeente-
1956 raad '53 

23.1% 15.1% 
26.6% 23.3% 
27.2% 27.9% 
26.2% 17.9% 
27.4% 9.9% 
31.8% 28.2% 
24.7% 8.9% 
20.0% 13.0% 
24.5% 21.1% 
16.7% 11.7% 

Overal vertoont zich hetzelfde beeld: opnieuw een ernstige 
achteruitgang van de P.v.d.A. sedert maart 1958. In acht van 
de tien gemeenten is het percentage der P.v.d.A.-stemmen lager 
zelfs dan in 1953. In Roermond is het iets hoger. De enige stad, 
waar de P.v.d.A. nog aanmerkelijk beter voor de dag komt dan 
in 1953, hoewel van 1956 tot mei 1958 teruglopend van 27,4% 
tot 16.6%, is 's-Hertogenbosch. De oorzaak daarvan is de sterk 
verminderde goodwill van de bekende gemeenteraadslijst-Kuij
pers, welker kiezers in '56 in belangrijke mate op de P.v.d.A. 

130 



stemden, in maart '58 al in mindere mate. Het verlies dat de 
lijst-Kuijpers leed, is grotendeels ten goede gekomen aan de 
K.V.P., voor een beperkter deel aan de P.v.d.A. Terwijl zij in '53 
ruim 23% der stemmen behaalde, verkreeg zij nu slechts 8.3%. 
De K.V.P. kreeg in '53 ruim 54%, nu 67.9%. De P.v.d.A. had 
9.9% in '53, nu 16.6%, na in '56 en maart '58 respektievelijk 
27.4% en 20.8% te hebben behaald. 

Het staatje van de tien gemeenten is representatief voor het 
Zuiden: overal in Brabant en Limburg liep de P.v.d.A. opnieuw 
terug en bereikte zij een peil veelal beneden dat van 1953. 

Was de P.v.d.A. dus wederom de verliezende partij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, de grote winnares bleek opnieuw de 
V.V.D. In de genoemde 63 grotere gemeenten, waar het totale 
zeteltal sedert '53 steeg van 1677 tot 1745, won de V.V.D. 112 
zetels; een gevaarlijke, haast ongezonde groei. 

Bij de Statenverkiezingen verwierf de V.V.D. belangrijke winst 
ten koste van de socialisten, vergeleken bij 1956 en in mindere 
mate ook ten koste van de protestanten, vergeleken bij 1953. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen versterkte zij haar winst op 
de P.v.d.A. die daardoor het grootste deel van haar aanhang 
onder de middengroepen verloren heeft zien gaan, waardoor de 
maatschappelijke doorbraak een gevoelige knauw kreeg. Maar 
de V.V.D. boekte ook enige winst ten koste van de protestants
christelijke groepering, die vergeleken bij de Statenverkiezingen 
iets terugliep en weer op het peil van 1956 kwam. Deze ontwik
keling is duidelijk waar te nemen in het overzicht van de 63 
grotere gemeenten. De V.V.D. bereikte daar bij de Kamerver
kiezingen 11.14% der stemmen, in maart '58 was dat percentage 
gestegen tot 14.88%. Een winst dus van 3.74% der stemmen. 
Daartegenover leed de P.v.d.A. een verlies van 4.36%, vooral 
aan de liberalen, maar ook aan de pacifisten en in geringe mate 
aan de katholieken en protestanten. 

In mei '58 steeg het V.V.D.-percentage van 14.88% tot 
17.34%; een winst dus van 2.46%. De socialisten zakten van 
35.10% tot 33.02%; een verlies dus van 2.08%. Daarvan kwam 
een deel ten goede aan de pacifisten, het grootste deel aan de 
V.V.D. De overige winst van de V.V.D.$wam vrijwel zeker bijna 
geheel uit de protestantse kring, welke groepering van maart 
tot mei daalde van 21 tot 19.89 %. 

En dan de K.V.P. In de meergenoemde 63 gemeenten hand
haafde zij bijna het zeer hoge percentage van de Statenverkie
zingen; zij bereikte 20.59% tegen 20.74% in maart jl. Een gering 
verlies dus van 0.15%. Het is niet zo gemakkelijk dit kleine 
verschil te verklaren. Er waren nog enkele splintergroepen in 
die gemeenten, die een beperkt aantal katholieke stemmen ge
trokken hebben. Wellicht zijn ook wat stemmen aan de V.V.D. 
verloren gegaan. Mogelijk moet het verschil echter goeddeels 
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worden toegeschreven aan een verhoudingsgewijze betere op
komst van de katholieken bij de Statenverkiezingen. In deze 
gemeenten won de K.V.P. 22 zetels. Terwijl zij er een vijfde deel 
der stemmen behaalde, won zij een derde deel van de uitbreiding 
van het zeteltal. 

Over het gehele land bezien heeft de KV.P. ongetwijfeld het 
prachtige resultaat van maart '58 gehandhaafd. Gelet op de vele 
suksessen in het Zuiden moet in totaal zelfs opnieuw van voor
uitgang gesproken worden. Daarbij reikten de diasporagebieden 
van het Noorden de Zuidelijke gemeenten de hand, want ook het 
Noorden toonde zetelwinst, met name in Friesland en Drente. 

Resumerend: de vaandelvlucht uit de P.v.d.A. heeft zich op 
ernstige wijze voortgezet, de konjunktuur- en opportuniteits
kiezers liepen over naar de V.V.D. De C.P.N. verloor vanzelf
sprekend opnieuw in belangrijke mate; de P.S.P. kreeg voet aan 
de grond; de protestantse groeperingen konden het lichte her
stel van maart '58 niet handhaven, waarbij de C.H.U. in iets 
gunstiger positie bleef dan de A.R. en de KV.P. bleek de rots 
in de branding. 

* 
Bij het ter perse gaan van dit nummer kreeg ik de beschikking 

over de totaaluitslag der gemeenteraadsverkiezingen van 956 
gemeenten (27 waren nog onbekend en in 9 gemeenten werd 
geen verkiezing gehouden, omdat de raad er bij enkelvoudige 
kandidaatstelling verkozen werd verklaard). 

Bij deze totaal-uitslag kreeg de KV.P., samen met de vele 
katholieke lijsten 33,3% der stemmen, de P.v.d.A. 26,7%, de 
protestantse lijsten 21.4%, de V.V.D. 12.9%, de P.S.P. 1% en de 
C.P.N. 3,4%. 
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Aanloopproblemen van de europese 

door Mr W. M. Verberne. 
integratie (11 "') 

De Lid-Staten. 

18. Ook de Lid-Staten kennen bij de aanloop van de integratie 
organisatorische vraagstukken, op nationaal niveau en op 
dat van de E.E.G. 

Op het E.E.G.-niveau is in beginsel de oplossing gevonden 
door oprichting van de instellingen, de Vergadering, de 
Raad, de Commissie en het Hof. Bij het "bemannen" van 
deze instellingen heeft ook Nederland zijn aandeel te leveren, 
en niet alleen voor de instellingen zelf, maar ook voor hun 
secretariaten en griffies. Daarmede ontstaat het personele 
vraagstuk, waarover enkele algemene opmerkingen alsook 
enige kanttekeningen wat Nederland betreft. 

19. Met betrekking tot personen staan de Staten voor een onuit
stelbare keuze. Zij hebben er enerzijds belang bij de juiste 
personen in ,hun dienst te hebben. Zij hebben er anderzijds 
belang bij dat de juiste personen bij de instellingen komen 
om aldaar nationale verworvenheden in te brengen die aan 
het functioneren van de E.E.G. alleen maar ten goede kun
nen komen. 

Het is op dit punt dat de schoen wringt. De bemoeiingen 
van de Lid-Staten met het maatschappelijk leven in zijn vele 
vormen, zijn met name sinds 1929 sterk toegenomen. Sterk 
toegenomen zijn ook, met name sedert 1945, het aantal 
inter- en supernationale organisaties welke de activiteiten 
van de staten in een of meer opzichten omvatten althans 
raken. Naast de van ouds bestaande diplomatieke (en con
sulaire) diensten, waaraan naar bevind van zaken bijzondere 

*) Dit is het tweede gedeelte van een artikel van de hand van mr 
w. M. Verberne over de aanloopproblemen van de Europese integratie. 
Het eerste gedeelte verscheen in het mei-nummer van het KSM. Hier
in werd met name de na-oorlogse ontwikkeling in ogenschouw ge
nomen, alsmede de aard van de hierbij betrokken problemen, de aan
vangsmoeilijkheden van het bedrijfsleven. In dit tweede gedeelte wor
den o.a. de organisatorische vraagstukken van de Lid-Staten be
handeld. 
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attachés werden toegevoegd, deed zich in toenemende mate 
de behoefte gevoelen aan permanente missies. De bedoelde 
permanente organisaties, bijv. de reeds genoemde O.E.E.S., 
hebben omvangrijke en invloedrijke secretariaten. Het ligt 
voor de hand, dat het tussen al die secretariaten wel eens 
touwtrekken is, als gevolg waarvan weer gemakkelijk de 
gedachte van een Statuut voor Europese ambtenaren kon 
rijzen. 

De vraag is nu maar in welke mate in de staten personen 
beschikbaar zijn. 

Gaat men de vereisten na waaraan de betreffende perso
nen moeten voldoen, dan blijft er maar een betrekkelijk 
smalle marge. Zij moeten primo bekwaam zijn, d.w.z. be
schikKen over wetenschappelijke kennis, practische erva
ring, enz. 

Zij moeten secondo geschikt zijn d.w.z. zowel physisch als 
psychisch en ook overigens geschikt zijn. 

Er mogen tertio geen incomptabiliteiten bestaan van fei
telijke of juridische aard. 

Kwarto en last not least dienen de personen te passen 
binnen het kader van de binnenlandse staatkundige verhou
dingen in iedere staat. 

Deze verhoudingen doen weliswaar hun invloed ook gel
den m.b.t. personen te benoemen in het binnenland, maar in 
sterker mate is dat het geval met betrekking tot personen 
"met bestemming buitenland". 

20. Wat Nederland betreft voorshands twee opmerkingen. 
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Het valt vooreerst buiten het kader van deze bijdrage in 
te gaan op de vraag hoe de binnenlandse staatkundige ver
houdingen hun invloed doen gelden m.b.t. personen te be
noemen in het binnenland, dus bij de departementen van 
algemeen bestuur, de provincies, gemeenten, enz. Een ern
stig vraagstuk voor allen die het met de democratie ernstig 
menen is de vraag of, gegeven de toegenomen overheids
taak, gezonde democratische verhoudingen bestaan binnen 
de centrale bestuursdiensten. Een van tijd tot tijd opdui
kende zekere onbehagelijkheid bij bepaalde bevolkingsgroe
pen lijkt moeilijk te ontkennen. 

Ten tweede heeft de regering op een desbetreffende vraag 
verklaard, binnen het kader van de bestaande mogelijkheden 
en met eerbiediging van de eigen bevoegdheden der Gemeen
schapsinstellingen te zullen bevorderen dat het Europees 
ambtenarencorps in al zijn geledingen zowel regionaal als 
naar denkrichting evenwichtig zal worden samengesteld. 
(Eerste Kamer, V V en M.v.A. blz. 16 resp. 14). 

Is het mogelijk de rol van Nederland enigermate te con
cretiseren ? 



Bekwaamheid, geschiktheid en verenigbaarheid daarla
tend, worden m.b.t. de binnenlandse staatkundige verhou
dingen hier de bekende gegevens gereproduceerd. (Statis
tisch zakboek 1956, blz. 21/22), met dien verstande dat in de 
laatste kolom de Nederlandse staatkundige verhoudingen 
gehergroepeerd zijn naar Europese denkrichtingen, zoals 
die zich vertonen in de samenstelling van de Vergadering 
van de K.S.G. 

Kerkelijk 
gezindte, 

1947 

R.K ...... . 
N.H ...... . 
Geref. 

38,5 
31,1 

9,7 

sub totaal 79,3 

overige .. . 
geen ..... . 

3,7 
17,0 

sub totaal 20,7 

Totaal ... 100 

Politiek gezindte 
2e Kamer 1956 

K.V.P ...... . 
A.R ......... . 
Ch.H.U. 
S.G.P ...... . 

33 
10 

8 
2 

sub totaal ... 53 
P.v.d.A .... 34 
C.P.N ....... 4 

sub totaal... 38 
V.V.D. 9 

Totaal ...... 100 

Denkrichting 

Chr. demo ... 53 

Soc. (incl. 
comm.) . 38 

Liberalen ... 9 

100 

Gestyleerd en vereenvoudigd ontstaat dus het volgende 
beeld: 

Kerkel. gezindte 
Christelijk ......... 80 
Niet-christ. . . . . . . 20 

Politiek gezindte 
Chr. Democratisch 50 
Socialistisch . . . . . . 40 
Liberaal . . . . . . . . . .. . 10 

Mixtum 
50 
30 
20 

30%, vermoedelijk N.H.-christenen blijken, naast de 20% 
niet-christenen socialistisch of liberaal te stemmen. Hoe 
deze 30 + 20 verdeeld zijn over de 40 +10 is niet eenvoudig. 
Naar onze schatting is die verdeling bij de liberalen fifty
fifty en is het rechtse socialisme sterker dan het linkse 
socialisme (inclusief communisme). Dit geeft: 

chr. niet-chr. 

Socialisten ............... 25 15 40 
Liberalen ............... 5 5 10 

30 20 
Zo ontstaat het mixtum, met de verhouding 5 : 3 : 2. 
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Eerste conclusie is, dat deze verhouding een nuttige indi
catie kan zijn voor alle personen "met bestemming buiten
land". Als tweede conclusie lijkt gewettigd, dat de Neder
landse socialisten niet te kort zijn gedaan met de benoeming 
van de heer Mansholt. 

21. De personen werken niet als solisten maar in organisato
risch verband. In de zes lid-Staten is dan ook de vraag ge
rezen welke organisatie is vereist om te verzekeren dat 
talrijke rechten en plichten van de lid-Staten in de E.E.G. 
tot hun recht komen. 

Over de oplossingen in de andere E.E.G.-landen verschij
nen van tijd tot tijd berichten in de pers. Ook in Nederland 
is blijkens de pers een organisatorisch vraagstuk aan de 
orde. Het heet de verhouding tussen de ministers Luns en 
Zijlstra of, minder persoonlijk uitgedrukt, de verhouding 
tussen de departementen van buitenlandse zaken en van 
economische zaken. Het past ons niet op deze concrete aan
gelegenheid van staatkundige aard in te gaan. Wel mag zij 
aanleiding zijn, weer eens aandacht te vragen voor een 
staatsrechtelijk vraagstuk van breder strekking. 

22. In de dertiger jaren kon men stellen dat de uitbreiding van 
de staatstaak van tijdelijke aard zou zijn. Na 1945 en zeker 
thans bestaat de overtuiging dat de toeneming van de 
staatstaak van blijvende aard is. Of de staatstaak in de 
huidige omvang geconsolideerd wordt dan wel nog verder 
zal gaan, kan hier blijven rusten; indien het laatste het 
geval zou zijn zou het onze verdere redenering slechts on
dersteunen. 
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In overeenstemming met bedoelde toeneming is ook het 
"Staatsapparaat" uitgezet. Vooral het ambtelijk apparaat 
van de uitvoerende macht is sterk toegenomen. 

Deze toeneming is uit de aard van de zaken geleidelijk 
gegaan. Op de staatkundige kant ervan wordt niet inge
gaan, maar wel rijst de vraag (en wel in het belang van 
de democratie) of niet door dit voortdurend bijbouwen een 
apparaat is ontstaan waarvan de efficiency kan worden 
betwijfeld. Overlappingen en doublures zijn zeker a priori 
niet uitgesloten. Daarbij gaat het niet alleen (en zelfs in 
de eerste plaats) om de intra-departementale opbouw, maar 
ook om een aan de stand van de wetenschap en practijk 
adequate taakverdeling tussen de departementen van alge
meen bestuur. Naar het schijnt is het zelfs voor leden van 
de Staten-Generaal niet altijd gemakkelijk uit te vinden tot 
welk departement zij zich moeten wenden. 

In de practijk zal men zich ongetwijfeld beholpen hebben 
met interdepartementale commissies van overleg op mid-



delbaar en hoog niveau, daarbij aanhakend bij een taak
verdeling die ook in de Ministerraad wordt toegepast. Op
zettelijk spreken wij van "zich beholpen hebben" omdat 
de uitkomsten van dat interdepartementaal overleg uiter
aard bepaald worden door de personen die daaraan deel
nemen, en zoals wij hiervoor onder paragraaf 20 zagen, in 
dit opzicht van tijd tot tijd een zekere onbehagelijkheid op
duikt. 

Een Staatscommissie lijkt ons niet te hoog gegrepen. Een 
Staatscommissie samengesteld uit de Staten-Generaal, het 
ambtelijk apparaat en uit de sfeer van de rechterlijke macht. 
Van enig kabinet alléén is geen oplossing te wachten. Ook 
de Staten-Generaal c.q. de Tweede Kamer zal om verschil
lende redenen alléén dit vraagstuk niet aan kunnen. Be
doelde Staatscommissie zou allereerst tot taak kunnen heb
ben eenvoudige fact-finding wat betreft de democratische 
verhoudingen binnen de centrale bestuursdiensten. Daar
naast zou zij algemene richtlijnen kunnen opstellen voor de 
inwendige orde van ieder Departement van Algemeen Be
stuur. Tenslotte zou zij richtlijnen kunnen geven inzake de 
verdeling van de Staatstaak over die Departementen, reke
ning houdende met de Benelux, klein-Europa en groot
Europa. Men kan uiteraard tegen deze suggestie bezwaren 
opperen, maar het zou te ver voeren daarop in te gaan. 

De Europese Economische Gemeenschap. 

23. Is het nodig of nuttig zich te verdiepen in de vraagstukken 
waarvoor de piepjonge E.E.G. wordt gesteld? Het gaat weer 
niet om materiële vraagstukken. Zij zal zich zelf moeten 
bevestigen tegenover de buitenwereld. Zij zal aannemelijk 
moeten maken dat haar structuur past bijv. binnen de be
palingen van het GATT. Een van de eerste taken waarvoor 
zij zich gesteld ziet, is welke houding zij zal moeten aan
nemen tegenover de voorgenomen vrijhandelszone. Tegelij
kertijd zullen haar instellingen zich binnen de gestelde ter
mijnen moeten wijden aan de uitvoering en toepassing van 
de taken die in het verdrag voor de E.E.G. zijn voorzien. 
Voor welke organisatorische vraagstukken staat echter de 
E.E.G.? Haar instellingen zelf zijn "bemand". Haar zetel 
staat nog niet vast. Zij heeft zeer omvangrijke taken, maar 
de inkt voor een organisatieschema voor haar apparatuur 
is nog nauwelijks droog, of reeds staat zij voor de keuze 
van haar medewerkers, zowel de lagere, middelbare als 
hogere functionarissen. 

Bij die keuze zal vooreerst een regionaal criterium gelden 
waarbij onderstaande globale cijfers illustratief zijn. 

137 



Landen 

Italië 
:F'rankrijk .......................... . 
Duitsland .......................... . 
België ................................ . 
Luxemburg ....................... . 
Nederland .......................... . 

Totaal 

Bevolking 

48 (1953) 
43 (1955) 
51 (1954) 

9 (1955) 
0,3 

11 (1957) 

162 

% 
30 
26 
32 
5 

0,0 
7 

100 

Met zeven ten honderd is de Nederlandse bijdrage wel 
ongeveer getypeerd. 

Bij die keuze geldt voorts het criterium van de denkrich
ting. Het zou ongetwijfeld interessant zijn een overzicht 
naar kerkelijke gezindte te doen samenstellen. Het zou even
eens interessant zijn te beschikken over een bewerking van 
de gegevens van de Lid-Staten in dien zin dat men de samen
stelling van de nationale volksvertegenwoordigingen her
groepeert naar de denkrichtingen, zoals die zich spontaan 
hebben georganiseerd in de vergadering van de K.S.G. Bij 
gebreke van dergelijke overzichten wordt gerefereerd aan 
het jaar 1956 (handboek van de Gemeenschappelijke Ver
gadering E.G.K.S., blz. 50) waaruit het volgende blijkt. 

1956 
Denkrichtingen 

Chr. demo ............................. . 
Socialisten 
Liberalen 
Niet aangesloten .................... . 

absoluut percentage 

39 50 
23 30 
14 18 

2 2 

78 100 

Opvallend is de (toevallige) overeenstemming met de 
percentages die wij vonden in par. 20. Zij demonstreren over
duidelijk welk een belangrijke rol de christen-democratie in 
de integratie zal kunnen en moeten spelen. 1) 

1) Bij de correctie vernamen wij uit de pers (Msb. 19-3-'58) de 
samenstelling van de nieuwe Vergadering: 

Chr.-democraten ................................... . 
Socialisten ......................................... . 
Liberalen ......................................... . 

Opvallend is de verschuiving in liberale richting. 
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abs. 
67 
38 
37 

% 
47 
27 
26 

142 100 



24. Waarom hebben wij gemeend en een ander maal aandacht te 
mogen vragen voor de organisatorische vraagstukken rond 
de integratie? Zeker om de plaatsbepaling te onderstrepen 
van de onderscheiden politieke partijen in Nederland en in 
de E.E.G., maar meer nog omdat de werkelijke integratie 
ons ter harte gaat. Deze werkelijke integratie vindt plaats 
naarmate zij bewust en gewild, althans aanvaard, gedragen 
wordt door de gezamenlijke bevolkingen in al hun groepe
ringen; van de lagere, uitvoerende standen via de bemid
delende, mediale standen naar de hogere, leidinggevende 
standen; in kringen van opvoeding en onderw~is; in weten
schappelijke milieus; in het bedrijfsleven; bij de overheids
instanties. Slechts naarmate de maatschappij, de staten en 
de instellingen, met behulp van welgekozen medewerkers, 
erin slagen werken van wetgeving, uitvoering en recht
spraak voort te brengen, die beantwoorden aan de diepste 
gevoelens en werkelijke behoeften van de West-Europese 
volkeren, mag van reële integratie gesproken worden. De 
rest is façade. 
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EEN NIEUWE NATIE : 

"The West lndies" 
door Mr. 1. C. Debrot 

Met de eedsaflegging van Lord Hailes) de eerste Gouverneur
Generaal) in januari dit jaar en met zijn officiële ambtsaanvaar
ding) werd de federatie ))The West Indies" werkelijkheid. 

Dit betekende tevens de kroon op de aktie van Albert M arry
show) de man van het sprookjesachtig eilandje Grenada) die in 
1930 een resolutie indiende ),om na te gaan de mogelijkheid van 
West-Indische Federatie en om het zelfbeschikkingsrecht van 
deze gebieden te bevorderen." 

* * 
* 

De geboorte van deze nieuwe natie is in de internationale pers 
met zorgelijke vreugde begroet. 

Zowel de N. Y. Times, als de London Times en het invloed
rijke Amerikaanse weekblad "Time" hebben het aksent gelegd 
op de interne spanningen, die het met moeite opgetrokken bouw
werk van "The West Indies", bij zijn ontstaan reeds op de 
grondvesten deden schudden. 

Relletjes in Jamaica bij de kandidaatstellingen voor het eerste 
parlement en gedurende de verkiezingscampagne, waarbij zelfs 
een dode en vele gewonden gevallen zijn, hebben bewezen dat de 
bezorgdheid niet ongegrond was. 

Moeilijkheden bij het vinden van een kandidaat voor het eerste 
ministerschap, wezen eveneens in deze richting. Weinigen wens
ten hun vaste lokale politieke positie in gevaar te brengen voor 
een onzekere federale funktie. 

Historisch 

Reeds vóór het initiatief van 1930, werden verschillende po
gingen tot vorming van een federatie gedaan. 

In verschillende concepties is zulk een samenwerking steeds in 
de gedachten geweest van de vroegere machthebbers, en niet 
altijd voor ideële doeleinden. 

De 16e en 17e eeuwse kolonisten hadden vaak als enig doel: 
zelf winst te behalen en hun vele' vijanden te benadelen. 
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Oorlogen met de verschillende Europese mogendheden, het 
wisselend beheer over de eilanden, telkens na een vredesverdrag, 
dat spoedig weer door een oorlog werd gevolgd, waren geen 
gunstige basis voor een blijvende coöperatie. 

Voorstellen bepaalde gebieden samen te brengen, leidden zelfs 
tot felle reacties, en tot kleine opstandjes, zoals in het zelfbe
wuste Barbados, dat zich door zijn 100% Brits karakter, boven 
de anderen verheven voelt. 

Dit had echter het grote voordeel dat men zich aan anderen 
kon spiegelen en voor zichzelf een vorm kon concipiëren die 
passend was voor het typisch Brits karakter van de eilanden der 
huidige federatie. 

Want wie mocht twijfelen aan de differente systematiek in 
kolonisatie van Engelsen, Fransen, Amerikanen en Nederlan
ders, moet maar een bezoek brengen aan Caribië, waar men, 
in overdaad, voorbeelden van alle vier ziet! In deze eilanden
groeperingen treft men de projectie van al die Europese cultu
ren, aangepast aan de lokale sfeer, maar ook elkaar doorkrui
send als gevolg van het zeer wisselend bestuur in de loop der 
eeuwen. 

Federatie 

In februari 1956 werd na vele onderhandelingen een plan aan
vaard als basis voor de Federatie. 

In het preambule van de "Constitution" zelf wordt het doel 
als volgt omschreven: 

,,0. dat de volkeren van "The W.l." het voor hun toekomst 
noodzakelijk achten dat de kolonies: Antigua, Barbados, Domi
nica, Grenada, Jamaica, Montserrat, St. Christoper, Nevis en 
Anguilla, Sint Lucia, Sint Vincent, Trinidad en Tobago in een 
Federatie verenigd zijn, wordt hierbij besloten dat deze kolonies 
een eenheid zullen vormen in een Federatie - genaamd "The 
West Indies." 

Ik vrees, dat voor de meeste lezers deze eilanden slechts ro
mantisch en welluidend klinkende namen zijn, ofschoon vele van 
hen in de geschiedenis van onze West-Indische Compagnie onder 
de vlag van de Nederlanden hebben gestaan, dan wel het doel
punt zijn geweest van vele aanvallen van mannen als de Ruyter 
en Piet Hein. 

Doch deze eilanden vol "romantiek, van eeuwige lente, van 
blauwgroene zeeën, van witte stranden, van calypso, van goed
kope drinks, van zang en dans" zoals de folders u dit toezingen, 
zijn in werkelijkheid voor de West-Indiërs zelf óók eilanden met 
een schrikbarende overbevolking en met een angstwekkende lage 
werkgelegenheid! 

Deze "eilanden in de zon", waar Afrikaanse cultuur gedrenkt 
is in angelsaksische traditie, tot bloei komt en zich o.a. uit in 
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stimulerende calypso's; waar de grote suiker- en katoenplan
tages in handen zijn van enkelen in Europa, - waar de meerder
heid van de bevolking, ondanks natuurlijk het gemis aan wette
lijke discriminatie, nog steeds angstvallig geweerd wordt uit de 
"social clubs", kennen vele problemen en deze problemen zijn 
zelfs niet alleen van sociale en economische aard. 

Doch ook hier kon het insulaire isolement op de duur geen 
stand houden tegen het streven naar eenwording. 

De grote stimulans kwam tijdens en na de tweede wereldoor
log. De bevolkingen, in militaire dienst opgeroepen, zij aan zij 
strijdend met hun koloniale meesters tegen buitenlandse over
heersers, werden zelfbewust. Zij vroegen zich af: "Wij hebben 
de wereld mee helpen bevrijden. Hoe kunnen wij dan weer ge
noegen nemen met een koloniale onvrijheid?" 

Bovendien hadden gevaarlijke botsingen in het gehele Brits 
Caribisch gebied, gedurende de jaren 1937/38, duidelijk getoond 
dat men als het ware in de krater van een vulkaan leefde. 

Konferentie Montego Bay 

In september 1947 werd te Montego Bay een konferentie ge
houden, die resulteerde in de "Standing CIos er Association Com
mittee". De af te leggen weg bleek echter lang en moeilijk te zijn. 
Ingrijpende regeringswisselingen hebben inmiddels op de twee 
voornaamste eilanden plaats gegrepen. 

Jamaica zag Sir Alexander Bustamante, een romantische fi
guur, die in de 17e eeuw ongetwijfeld een kaperkapitein zou zijn 
geweest, na jaren plaats maken voor de intellectueel Norman 
Manley. 

Op Trinidad kwam na een verrassende campagne dr Eric Wil
liams ("Little Eric"), oud-professor in de sociologie aan de 
Howard University of Washington en bekend publicist, aan de 
macht. In snel tempo heeft zijn jonge partij, werkend op het 
sentiment van personen van Afrikaanse afkomst, zijn gemoede
lijke en rijke voorganger, Albert Gomes gewipt. 

De Brits West-Indiërs zagen met lede ogen aan, hoe de Ned. 
Antillen, en hoe Puerto Rico staatkundig en economisch reeds 
geëmancipeerd. waren, terwijl zij zelf nog steeds "colonies" , 
"possessions" of "crown colonies" bleven. 

Zonder zich aan misplaatste gissingen schuldig te maken, kan 
men stellen dat de Caribische Commissie, ondanks haar huidige 
feodale instelling, daadwerkelijk meegeholpen heeft aan de de
kolonisatie van dit gebied. Door geregelde kontakten met ver
tegenwoordigers van Puerto Rico en Antillen, door geregeld be
zoek op konferenties aan deze gebieden, ging men beseffen dat 
er vlakbij een grote mate van zelfstandigheid en verantwoorde
lijkheidsbesef heerste, die men in eigen huis nog niet kende. 

De "Federation" is voor hen een zaak van zijn of niet zijn. 
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Van de andere kant verwacht men van de "Federation" geen 
wonderen, of zoals de Commissie het in haar rapport heeft uit
gedrukt: "Wij willen niet beweren, dat de Federatie onmiddellijk 
en vanzelf de ekonomische en fiskale problemen zal oplossen, of 
dat zij niet falen kan. Wij willen wel stellen dat zij vele bevoegd
heden en macht zal leggen in handen van mannen, die verant
woordelijk zijn aan het gehele gebied en dat deze mannen, deze 
bevoegdheden en macht met hun goede eigenschappen tot ver
betering van de welvaart in het gebied kunnen gebruiken. 

De Federatie als zodanig, zal de problemen niet oplossen, maar 
zij zal de voorwaarden scheppen, waarmede de problemen kunnen 
worden aangepakt." 

Wat heeft men echter nu, dus vóórdat de nieuwe coöperatie in 
volle werking is? 

Elk eiland, of elke bestuurlijke groep van eilanden heeft zijn 
eigen ekonomische, fiskale en immigratiewetten. 

Boven dit staat het alles beheersend systeem van de "prefe
rential rights" door het Moederland opgelegd en dat elke inter
nationale coöperatie in Caribië in de weg staat. 

Een Engelsman uit Barbados mag niet, zonder speciale toe
stemming, omgeven door allerlei waarborgen, b.v. Trinidad bin
nenkomen. Ik heb eens van dichtbij meegemaakt, hoe een minis
ter van eerstgenoemd eiland naar Port-of-Spain op een inter
nationale konferentie moest zijn, maar bij de immigratie zijn 
retour-ticket moest laten zien vóór dat hij toestemming kreeg 
naar zijn hotel te rijden! 

Goederen van St. Kitts (Engels) worden met invoerrechten 
belast als zij Jamaica (ook Engels) binnengaan. 

Inwoners en goederen van deze Britse eilanden komen gemak
kelijker de Nederlandse Antillen binnen, vinden in dit eiland 
eerder werk dan in de zustereilanden. 

* * 
* 

Het is zeer verheugend dat men elkaar tenslotte heeft gevon
den, ondanks de vele tegenstrijdige belangen. 

Men heeft ingezien dat het gemeenschappelijk probleem, de 
onrustbarende bevolkingsaanwas, slechts gezamenlijk kan wor
den aangepakt. Men heeft ook ingezien dat het grote struikel
blok voor de ontwikkeling van deze eilanden, het gemis aan 
behoorlijke kommunicatiemiddelen, slechts centraal kan worden 
opgelost. 

Tenslotte heeft men ook ingezien dat een eilandenrijk met 
zoveel natuurlijke rijkdommen: bauxiet, olie, asfalt, katoen, sui
ker e.d., als eenheid spoedig kan uitgroeien tot een belangrijke 
macht in het Westelijk Hemisfeer. 

Daarom is men over de vele bezwaren heen kunnen stappen 
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en heeft men elkaar tenslotte gevonden in de formule van de 
Federatie. 

Algemeen wordt echter betreurd dat Brits Honduras en Brits 
Guyana, de twee kolonies op het vasteland uiterst dun bevolkt 
en beide met niet te peilen mogelijkheden, zich van de Federatie 
hebben gedistancieerd. 

Het zou niet bezijden de waarheid zijn aan te nemen dat de 
redenen van dit niet toetreden gelegen zijn in hun vrees voor 
stromen immigranten uit de zustergebieden ... en de vrees van 
het zeer machtige Aziatische element in Demerara, dat het bin
nen de Federatie, door West-Indiërs van Afrikaanse afkomst, in 
het gedrang zou komen. 

Staatkundige inrichting 

Na deze historische inleiding, zullen wij de staatkundige in
richting van de nieuwe natie en de verschillende aspekten hier
van belichten. De status van de Federatie kan men noemen "een 
vergevorderde autonomie, maar niet een volledige autonomie". 
Men is wel een deel van het Commonwealth, maar nog geen 
gelijkwaardig deel. Men verkeert in een overgangsstadium naar 
de dominionstatus. 

Dat het nog geen volledige autonomie is blijkt uit de vele 
beperkende maatregelen op financieel en ekonomisch gebied, 
aan het zeer uitgebreid benoemingsrecht van de Gouverneur
Generaal en aan het uitgesproken adviserend karakter van de 
federale Regeringsraad. De gedachte van co-partnership en eigen 
baas in alle interne aangelegenheden is nog niet gerealiseerd. 

Het gebied met een bevolking van ongeveer 3112 miljoen 
inwoners en een omvang van 8000 vierkante mijlen, heeft zijn 
hoofdstad in Trinidad, dat +- 1200 zeemijlen verwijderd ligt van 
Jamaica. 

De Gouverneur-Generaal, met zijn zetel in de hoofdstad, waar
voor nog steeds geen geschikte plaats is gevonden, bezit de 
uitvoerende macht) bijgestaan door een "Council of State" een 
Regeringsraad. 

Deze bestaat uit een Prime Minister, aangewezen door de 
Tweede Kamer, en zeven ministers, uit dit wetgevend lichaam 
gekozen door de eerste minister. 

Bovendien maken deel uit van de raad drie leden door de 
Gouverneur-Generaal uit de senaat benoemd op aanbeveling van 
de Prime Minister en drie leden zelfstandig door de Gouverneur
Generaal daartoe aangewezen. Deze laatsten zijn echter geen 
volwaardige leden. 

De wetgevende macht berust bij de Koningin, vertegenwoor
digd door de door Haar benoemde Gouverneur-Generaal, een ge
kozen Volksvertegenwoordiging van 45 leden (Tweede Kamer, 
House of Representatives) en een door de Gouverneur-Generaal 
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benoemde senaat van 19 leden. Dit laatste college heeft een 
beperkt veto recht, en bestaat uit twee vertegenwoordigers van 
elk gebiedsdeel (behalve het kleine Montserrat). 

Naar de Tweede Kamer zullen de verschillende eilanden al 
naar gelang hun bevolkingsaantal 17 (Jamaica) tot één lid 
(Montserrat) afvaardigen. 

Het Wetgevende Orgaan van de Federatie is bevoegd federale 
regelingen te maken o.a. t.a.v. defensie en buitenlandse aange
legenheden, voorzover deze door de Kroon zijn gedelegeerd. 
Voorts t.a.v. leningen, deviezen, culturele instellingen van alge
meen belang (bibliotheken, musea e.d.), toelating en uitzetting, 
belastingen e.d. Bovendien behoort de "University of the West
Indies", te Jamaica tot de competentie van de centrale Regering. 

Daarnaast zijn er een aantal zaken uit de "concurrent list", 
die zowel door de centrale als door de lokale wetgeving gezamen
lijk kunnen worden gemaakt. Bij strijdigheid prevaleert de cen
trale wetgeving (meteorologische dienst - bankwezen - bur
gerlijke stand - arbeidsgeschillen - rechtspraak). 

Interessant is de bepaling, dat het lidmaatschap van de senaat 
en van de Tweede Kamer, onverenigbaar is met het op een of 
andere wijze gebonden zijn aan een vreemde mogendheid. Deze 
bepaling zou voor de Antillen, waar velen in zulke omstandig
heden verkeren aanbevelenswaardig zijn, even als het systeem 
van plaatsvervangend lid voor het eiland dat maar één vertegen
woordiger kiest. 

Deze plaatsvervanger kan, met toestemming van de voorzitter 
steeds namens het lid optreden tijdens diens afwezigheid. 

Zoals reeds eerder gemeld is het grote probleem van de fede
ratie het bevolkingsvraagstuk. 

Thans zijn de eilanden bevolkt met ongeveer 31h miljoen 
inwoners, bij een jaarlijks accres van rond 100.000! Jamaica al
leen heeft -+- 1.600.000 en Montserrat 14.000 inwoners. 

De industrialisatie van Jamaica en Trinidad heeft wel enige 
verlichting voor deze twee eilanden gebracht, maar voor geheel 
Brits West-Indië was het van weinig invloed, mede door zeer 
harde immigratiebepalingen. Bauxiet en olie hebben het aspect 
van deze twee eilanden ingrijpend gewijzigd. 

Tot na de laatste oorlog beheerste landbouw het economisch 
leven op Jamaica. Het is weliswaar nog steeds afhankelijk van 
de suiker, rum en bananenexport, maar de commerciële exploi
tatie de rijke ertslagen en het toeristenbedrijf (in 1937,65.000 en 
in 1956 160.000 bezoekers) vormen thans de voornaamste in
komenstenbronnen. 

Het bauxiet is hier van mindere kwaliteit dan in Suriname 
en in Brits Guyana. De voorraden zijn echter enorm (5 à 6 
honderd miljoen ton) de opgravingen bovengronds, minder 
kostbaar en het transport naar Amerika een fractie van die van 
de ver afgelegen Guyana's. 
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Wie op Trinidad aankomt, treft weer een geheel ander beeld. 
Hier beheerst petroleum de gemengde gemeenschap, met 

20.000 arbeiders in dienst, met een bijdrage tot een derde in het 
nationale budget, tot drie vierde in de totale export, terwijl in 
1955 aan lonen zes en zestig miljoen B.W.I. dollars werd uitbe
taald. 

Trinidad, bekend om zijn natuurlijke asfaltmeer en de geurige 
angosturabitter, is de grootste olieproducent van het Britse rijk. 

Gelegen tegenover de monding van de Orinoco in Venezuela, 
heeft men onlangs met enig succes en met goede vooruitzichten 
zee-olieboringen gedaan. 

De belangstelling voor Trinidad-olie moge ook blijken uit de 
grote politieke rel, ontstaan toen de "Texas Oil" de konsessie
rechten van een Britse maatschappij opkocht. 

Om het surplus aan mensen aan een behoorlijk bestaan te hel
pen zijn ook in de laatste jaren tienduizenden met alle medewer
king van de verschillende besturen naar Engeland geëmigreerd. 

De komplikaties uit deze massale overplaatsing, van de zon
nige tropen naar de mist en koude zijn welbekend! 

De moeilijkheden, de diskriminatieve behandeling van de ge
kleurde West-Indiërs hebben tot vragen in het Parlement geleid. 

Inmiddels is het enthousiasme om naar het moederland te 
gaan aan het tanen. 

Pogingen om op georganiseerde wijze geboortebeperking te 
propageren, ontmoeten terecht en gelukkig felle tegenstand bij 
de Kerken en bij de mensen zelf. 

Om de impasse te doorbreken wordt de nieuwe federatie be
heerst door het principe van: 

"een zo groot mogelijke vrijheid van beweging voor personen 
en goederen binnen de federatie." 

Hiernaast streeft men naar een algemene tolunie teneinde de 
interinsulaire handel te bevorderen. 

Van belang is het feit dat de Londense regering ekonomische 
en technische hulp op ruime schaal heeft toegezegd. 

Het is nog steeds ondenkbaar dat de federatie als geheel, ge
durende de eerste jaren in staat zal zijn een sluitende begroting 
te hebben. 

Het belang van een aansluiting bij de federatie door Brits 
Guyana en Brits Honduras is essentieel. 

Ondanks het feit dat deze beide vastelandskolonies nog steeds 
kategorisch geweigerd hebben toe te treden, zijn er alle facili
teiten geschapen om opneming elk moment mogelijk te maken. 

De ,pniversity College of the West Indies", in 1948 opgericht, 
is bestemd om de "brainpower" van de nieuwe staat te leveren. 

Het is nu reeds, en terecht, het paradepaard van deze natie. 
Tot dan moesten allen die uit dit gebied kwamen en een hogere 

opleiding wilden volgen, dit elders zoeken. 
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Jaarlijks trof men omstreeks 2000 van zulke studenten in 
Engeland, Canada en de U.S.A. 

(Interessant is te weten dat de Ned. Antillen met slechts 
± 200.000 inwoners, tegen Brits West-Indie met 3% miljoen, op 
dit ogenblik met meer dan 1200 studenten in allerlei vakken 
vertegenwoordigd zijn). 

De Universiteit te Jamaica stelt zich ten doel volwaardige 
academici af te leveren, naar Europese maatstaven. 

Het aksent wordt gelegd op de studie van medicijnen, sociale 
en ekonomische wetenschappen, kunst en letteren. 

In 1955 waren er 443 ingeschreven. Het geheel is zeer modern 
opgezet, met een bijdrage van Engeland van totaal f 2.652.000. 

De studenten leven in een "campus" en de studie zelf is geheel 
op Engelse leest geschoeid. 

De Universiteit werkt zeer nauw samen met de London Uni
versity, hun examens zijn volkomen aan elkaar gelijk en geven 
dezelfde bevoegdheden. Onnodig te zeggen dat naast vorming 
van eigen academici het bestaan van zulk een inrichting van 
hogere studie de kulturele standing van het gehele gebied ten 
goede komt. 

Langzamerhand beginnen ook niet Brits West-Indiërs gebruik 
te maken van dit uniek studiecentrum. 

Ongetwijfeld zullen de Antillen hiervan profiteren. 
Want Jamaica is dicht bij huis, in een gelijksoortige omgeving 

en ... de diploma's openen het Brits imperium en andere angel
saksische landen voor de geslaagde. 

Dat dit voor de Nederlandse Antillen met eveneens een jaar
lijks groeiend bevolkingssurplus en ruime intellektuele belang
stelling interessant is, is eveneens duidelijk! 

Hoe zal de toekomst van de federatie zijn? 
Pessimisten, die hun sombere voorspellingen baseren op de 

vele interne spanningen en verdeeldheid, vergeten dat vele grote 
mogendheden van vandaag bij hun geboorte met nog meer moei
lijkheden en zelfs met burgeroorlogen te kampen hebben gehad. 

Bovendien zien zij over het hoofd, dat het menselijkerwijze 
onmogelijk is van de nieuwe Caribische natie te vorderen dat zij 
in luttele jaren inhaalt wat in drie eeuwen is verwaarloosd! 

Als optimist zie ik de toekomst van " The West Indies" roos
kleuriger in! Ik zie "The West Indies" binnen een jaar of vijf 
de status van dominion bereiken, tezamen met Brits Guyana, 
en zijn onoverzienbare natuurlijke rijkdommen voor de bevolking 
van de eilanden. 

Ik zie "The West Indies" uiteindelijk met de andere autonome 
en zelfbewuste gebieden in het Caribisch bekken, samen gaan 
met behoud van ieders historische, kulturele, sociale en staat
kundige bindingen, in een supra nationale organisatie "de Cari
bische Gemeenschap". 
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Het tekort in het 

ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS 
door P. J. H. Coorens eC. drs. 

1. Een commissie, in het leven geroepen door het bestuur van 
het Centrum voor Staatkundige Vorming, heeft in het afge
lopen jaar een onderzoek ingesteld naar de financiële positie 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en naar de 
wenselijkheid de grondslagen van de Rijkspensioenregeling 
te herzien. De resultaten van deze studie zijn neergelegd in 
een zojuist verschenen rapport 1) . 

Het mag als bekend worden verondersteld, dat de laatst 
gepubliceerde Wetenschappelijke Balansen van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds een uitermate somber beeld 
vertonen, waarbij geen vooruitzicht blijkt te bestaan op een 
automatisch uit het systeem zelf voortkomende sanering. 
Het bovenbedoelde rapport concludeert dan ook, dat hand
having van het aangehangen stelsel van fondsvorming niet 
mogelijk is, wanneer men pensionering op basis van het 
eindloon (hetzij uit hoofde van sociale rechtvaardigheid 
hetzij uit anderen hoofde) voorstaat. 

2. Het heeft wellicht zin de begrippen "fondsvorming" en 
"eindloon" te preciseren. 

Het evenwicht tussen baten en lasten bij een pensioenrege
ling kan men, behalve met een omslagstelsel, realiseren met 
een stelsel van fondsvorming. Terwijl bij een omslagstelsel 
de jaarlijkse pensioenuitkeringen worden bijeengebracht 
door middel van premieheffing bij de daarvoor in aanmer
king komende, nog actief in het productieproces werkzame, 
individuen, brengen bij fondsvorming de deelgerechtigden 
in het fonds jaarlijks een premie op, welke wordt belegd 
(kapitaaldekkingsstelsel) . Het stamkapitaal, gevormd door 
de som der gestorte premies, neemt toe met rente op rente 
en wel in een mate, die afhangt van de rente, welke men 
met de gedane beleggingen weet te kweken. De problema-

1) Het tekort in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; herziening 
van de financiële grondslagen van het pensioenstelsel; rapport van de 
Commissie-Scheffer; uitgave van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming (verkrijgbaar bij het bureau van het Centrum, Prinsegracht 
95, 's-Gravenhage, voor f 2.50 per exemplaar). 
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tiek van het fonds wordt nu in hoofdzaak bepaald door het 
streven het kapitaal tot een zodanige omvang te doen aan
groeien, dat de gecontracteerde uitkeringen te zijner tijd 
hieruit kunnen worden verwezenlijkt. M.a.w. de uitkeringen 
worden betaald uit de met het rentebestanddeel toegenomen 
periodieke bijdragen, welke zijn geaccumuleerd in de periode, 
voorafgaande aan het tijdstip, waarop de uitkeringen een 
aanvang nemen 1). 

Bij pensionering op basis van het eindloon wordt de 
hoogte van de pensioenuitkeringen gekoppeld aan het aan
tal dienstjaren en aan de salarishoogte, welke (meestal) 
in de drie jaren vóór de pensioneringsdatum is bereikt. 
Hiermde wordt - theoretisch althans - de sociale wen
selijkheid gerealiseerd, dat de gepensioneerden in het genot 
komen van een pensioen, dat qua grootte is afgestemd op 
de positie, welke zij aan het einde van hun actieve loopbaan 
hebben bereikt. 

3. Het zijn deze twee elementen, fondsvorming en eindloon, 
die wezenskenmerken vormen van de Rijkspensioenrege
ling. Het zijn tevens deze twee elementen, die in het vige
rende systeem te enen male met elkaar onverenigbaar zijn 
en daarom mede hebben geleid tot het ontstaan van een 
enorm deficit. 

Fondsvorming vermag zeer zeker zonder gevaar voor 
tekorten de integrale nakoming van aangegane pensioen
verplichtingen te garanderen. 

Voorwaarde hiertoe is, dat de voor de berekening van 
de omvang van de toekomstige pensioenbedragen relevante 
gegevens met betrekking tot de levenskansen, de leeftijds
verdeling van nieuw toetredende deelgerechtigden, het 
salaris- en promotieverloop, de kansen op pensionering en 
op ontslag e.d. in het heden met voldoende zekerheid uit in 
het verleden gedane waarnemingen kunnen worden afgeleid. 
Voor de berekening van de omvang van het ter beschikking 
komende fonds moet men de rentevoet kunnen peilen, waar
tegen in de toekomst de inkomsten op solide wijze kunnen 
worden belegd. 

Slaagt men erin deze prognoses met voldoende nauwkeu
righeid te maken dan loopt een stelsel van fondsvorming 
rond. 

Tegen de Rijkspensioenregeling kan men aanvoeren, dat 
zij door middel van het eindloonsysteem een aan het stelsel 
vreemd element toevoegt, namelijk in de vorm van de sala
rishoogte. De vereiste exactheid in de prognose van het 
toekomstige salarisverloop is immers onbereikbaar wanneer 
koopkrachtdaling van het ruilmiddel loonronden veroor-

') Prof. H. Thierry: "Pensioen- en Spaarfondsen". 
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zaakt, welke na een bepaald aantal jaren nopen tot pensioen
betalingen van een hoogte, die bij de actuariële berekeningen 
in het verleden niet kon worden voorzien (dit geldt mutatis 
mutandis voor reële welvaartsronden) . 

Salarisverhoging heeft immers twee facetten: aan de ene 
zijde wordt de grondslag voor de in de toekomst te betalen 
pensioenbijdragen verhoogd, aan de andere zijde wordt de 
grondslag voor de pensioenaanspraken op een hoger peil 
gebracht. Hierbij moet worden aangetekend, dat de vergrote 
bijdragen aan het fonds slechts ten goede komen vanaf het 
tijdstip van de salarisverhoging tot aan het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. De hoogte van de toekomstige pensioen
uitkeringen wordt evenwel bepaald door het salarispeil, tot 
hetwelk de ambtenaar in een korte periode vóór de pensioen
gerechtigde leeftijd is opgeklommen; daarbij wordt geen 
betekenis toegekend aan de vraag of bedoeld peil al dan niet 
in het recente verleden werd bereikt. 

De consequentie hiervan is, dat de uit salarisverhoging 
voortkomende hogere pensioenbijdragen alleen in de toe
komst worden genoten, terwijl de verhoogde pensioenaan
spraken tevens regarderen de vóór de salarisverhoging vol
brachte diensttijd. 

De conclusie is, dat in het verleden niet voorziene salaris
verhogingen een ongunstige verhouding doen ontstaan tus
sen pensioenbijdragen en pensioenaanspraken, dit ten na
dele van het fonds. 

4. Aan het eindloonsysteem is nog een ander bezwaar inhae
rent en wel een sociaal niet wenselijke discriminatie tussen 
rechten van gepensioneerden en die van nog actieve deel
gerechtigden in het fonds. Door pensionering op basis van 
het eindloon wordt de pensioengrondslag van de gepensio
neerden een niet meer voor verandering vatbaar gegeven, 
dat in een vroegere, afgesloten, periode (meestal de drie 
jaren voorafgaande aan het bereiken van de 65-jarige leef
tijd) ligt verankerd. De gevolgen van geldontwaarding en 
van reële welvaartsstijgingen kunnen voor deze groep niet 
door het bestaande systeem worden opgevangen; slechts 
aan het stelsel vreemde toeslagregelingen kunnen hier uit
komst brengen. 
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Anders is de positie van de actieve deelgerechtigden. Men 
mag immers aannemen, dat op den duur de salarissen van 
deze groep worden aangepast aan de waardeverandering 
van het ruilmiddel, m.a.w. dat de pensioenaanspraken wor
den gekoppeld aan de ontwikkeling van de waarde van de 
geldeenheid. Zolang de actieve periode van een ambtenaar 
nog niet is afgesloten worden zijn pensioenrechten dus om
geven met een zekere "inflatie-garantie". 



Het is mede tegen deze ongelijkheid in behandeling, dat 
het rapport in het geweer komt. 

5. De werking van het eindloonsysteem is voor een belangrijk 
deel debet aan het tekort, dat de Elfde Wetenschappelijke 
Balans per 1 januari 1955 constateert, t.w. een bedrag van 
4,11 mld gulden (alleen betrekking hebbend op de sector 
van de burger-deelgerechtigden). Dit tekort betekent, dat 
de contante waarde van de verleende pensioenaanspraken 
op de balansdatum tot genoemd bedrag uitgaat boven de 
contante waarde van de beleggingen en van toekomstige 
rente-ontvangsten, bijdragen en premies. 

In het rapport is nagegaan welke ontwikkeling het deficit 
sedert 1 januari 1955 heeft doorgemaakt. Op goede gronden 
wordt aangetoond, dat dit tekort tot 1 januari 1958 met 
bijna 1 mld gulden is toegenomen, zodat er alleszins aan
leiding bestaat zich te bezinnen op de vraag of de grond
slagen van de Rijkspensioenregeling herziening behoeven. 

6. Hierbij is een centraal probleem of fondsvorming een be
sliste noodzaak is, wil men de pensioenrechten van de amb
tenaren met de nodige garanties omgeven. 

Het rapport spreekt de mening uit, dat de ambtenaren 
een op het objectieve recht gegronde aanspraak op pensioen 
kunnen doen gelden, geheel los van de vermogenspositie van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Mocht dus het 
fonds in een dermate slechte financiële positie komen te 
verkeren, dat de wettelijk verplichte uitkeringen daaruit 
niet meer kunnen worden voldaan, dan zullen de pensioen
aanspraken rechtstreeks door de Staat moeten worden ge
honoreerd. 

In deze richting gaat ook de argumentatie van prof. 
A. Mey 1). Deze wijst erop, dat het overheidsbeleid bepalend 
is voor de mate waarin en de wijze waarop de pensioenaan
spraken van de ambtenaren worden veilig gesteld en dat 
doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan de 
zekerheid, dat de Overheid in een rechtsstaat het recht zal 
handhaven. 

"Dit is betere grondslag van vertrouwen" - aldus prof. 
Mey - "dan de aanwezigheid ergens onder beheer van een 
bepaalde instelling (deel van de rijksdienst en onderworpen 
aan de executieve macht van de overheid) van een "pot" 
inhoudende een bepaalde massa beleggingen. De consequen
tie van de idee, dat aanvulling van de voor het doel in kwes
tie geaccumuleerde beleggingsmassa het vertrouwen der 

1) Prof. dr A. Mey: "De sanering van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds", Bestuurswetenschappen no. 6, november 1956 e.v. 
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ambtenaren op hun pensioenrechten zou versterken, houdt 
in, dat men bereid zou zijn te geloven, dat de z.g. tekorten 
in het fonds (zijnde gevolgen van het gekozen financierings
stelsel) motieven zouden kunnen vormen om dienovereen
komstig de pensioenaanspraken te verminderen. Een indu
strieel concern moge een dochteronderneming kunnen laten 
failleren, voor overheidsinstellingen bestaat die mogelijk
heid zelfs niet, wanneer ze in de N.V.-vorm gegoten zouden 
zijn. Indien echter tekorten in een fonds geen aanleiding 
kunnen zijn om rechten te verkorten, dan zijn die rechten 
onafhankelijk van het fonds zeker gesteld. Daaruit blijkt 
weer, dat een fonds vormen betekent een overbodige tradi
tie handhaven. Iedereen heeft heden ten dage wel de erva
ring, dat in de taakbewustheid der overheid een betere 
grondslag ligt dan in fondsen of grondbezit, dat of afhan
kelijk is van de waarde van geld of afhankelijk van de sol
vabiliteit van de onderneming, in welker aandelen belegging 
gezocht is." 

Los van deze meer juridische benadering beziet het rap
port de kwestie of fondsvorming zuiver financieel-technisch 
de aangewezen weg is om op verantwoorde wijze te komen 
tot dekking van door de Staat verleende pensioenaanspra
ken. In het bevestigende geval zou op aanvulling van het 
vermogen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds moe
ten worden aangedrongen om te bewerken, dat evenwicht 
kan worden bereikt tussen baten en lasten van het fonds. 

Met een dergelijke aanvulling zou evenwel de ongunstige 
werking van de meest pregnante tekortenbron in tijden van 
geldontwaarding, t.w. het eindloonsysteem, niet worden 
voorkomen. Wenst men het eindloonsysteem als wezenlijk 
bestanddeel van de Rijkspensioenregeling te behouden dan 
dient men zich te bezinnen op de vraag in welke richting 
sanering van het huidige systeem moet gaan. 

7. Het rapport raakt daarmee aan het probleem of een stelsel 
van fondsvorming dan wel een omslagstelsel de voorkeur 
verdient. 
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Een argument, dat meestal wordt aangehaald door de 
aanhangers van het systeem van fondsvorming (met kapi
taaldekking) is, dat langs deze weg de pensioenlasten auto
matisch op het heden komen te drukken, terwijl een om
slagstelsel deze lasten naar de toekomst verschuift. Dit 
laatste acht men dan niet juist, omdat de ambtenaren thans 
hun prestaties verrichten, waardoor ook in het heden maat
regelen moeten worden genomen en lasten moeten worden 
aanvaard om hun pensioenrechten te verzekeren. 

Is het juist, dat bij kapitaaldekking de pensioenlasten op 
de tegenwoordige gemeenschap drukken? 



Van een last op de bevolking is sprake, wanneer het pen
sioenstelsel door middel van de premieheffing ertoe leidt, 
dat de consumptieve bestedingen moeten worden besnoeid. 
Leiden de op deze wijze afgedwongen besparingen op hun 
beurt tot additionele investeringen (dit zijn investeringen, 
die zonder bedoelde lastenverzwaring niet zouden zijn gere
aliseerd) dan wordt inderdaad aan het nageslacht een groter 
productie-apparaat (en normaliter ook de mogelijkheid van 
een groter nationaal inkomen) meegegeven, waaruit de in 
de toekomst te betalen pensioenen kunnen worden bestreden 
zonder dat latere generaties deze plicht als een extra druk 
ondervinden. 

Het cardinale punt is of invoering en in stand houden 
van een kapitaaldekkingsstelsel werkelijk additionele inves
teringen tot gevolg hebben. De beleggingspolitiek van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is eenzijdig gericht op 
het aantrekken van overheidspapier en het is uitermate 
kwestieus of de afgedwongen besparingen op deze wijze tot 
reële, additionele investeringen i.worden. Weliswaar mag 
men tot op zekere hoogte aannemen, dat hiermee reële in
vesteringen worden verricht, maar het probleem is of deze 
investeringen ook niet zonder de in de vorm van pensioen
premies gegoten besparingen zouden zijn gerealiseerd, dit 
omdat zij reeds in de plannen van de Overheid waren opge
nomen. In dat geval is van additionele investeringen geen 
sprake meer. 

Wel is het verdedigbaar, dat de Overheid thans - door 
namelijk gebruik te maken van de besparingen, welke via 
het pensioenfonds worden verzameld - kan volstaan met 
een geringer beroep te doen op de kapitaalmarkt en dat hier
door wellicht particuliere investeringen worden mogelijk 
gemaakt, die anders achterwege zouden zijn gebleven. Al
leen in dat geval kan men stellen, dat de besparingen bij het 
fonds hebben meegewerkt aan het tot stand komen van 
additionele investeringen, zij het in de particuliere sector 
en niet in de overheidssector. 

Een werkelijke druk op het heden komt dus slechts onder 
bepaalde omstandigheden - en dan nog langs een omweg -
tot stand. 

8. Gegeven de gevonden conclusies wordt in het rapport nage
gaan of het omslagstelsel als grondslag voor de Rijkspen
sioenregeling de mogelijkheid inhoudt, ook in de "long run", 
het evenwicht tussen pensioenbijdragen en pensioenuitke
ringen te garanderen. 

Hiertoe moet worden becijferd of de last, welke de te 
betalen pensioenen in de loop der jaren op de actieve amb
tenaren resp. de gehele bevolking zullen leggen, in redelijke 
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verhouding staat tot de druk, welke momenteel op deze groe
pen rust en waarvan men kan aannemen, dat hij niet als 
excessief wordt ondervonden. De bestaanbaarheid van een 
omslagstelsel is namelijk slechts dan aanwezig wanneer de 
huidige druk in de toekomst niet, althans niet aanmerkelijk 
toeneemt. 

Teneinde inzicht te krijgen in deze problematiek moeten 
tegenover elkaar worden gesteld: 
1. het vermoedelijke verloop van de toekomstige pensioenbijdra

gen, zoals deze worden bepaald door de loonsom, welke de 
Overheid uitkeert voor het burgerlijke apparaat en voor het 
onderwijs, en door de stand van het nationale inkomen; 

2. het vermoedelijke verloop va.n de toekomstige pensioenuit
keringen. 

Ad 1. In de thans geldende situatie komen de baten voor het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds deels voort uit het in
komen van de ambtenaren (de door hen af te dragen pen
sioenpremie) en deels rechtstreeks uit het nationale inko
men (rente, annuïteiten, toeslagen en overige bijdragen). 

Op basis va,n door het Centraal Planbureau gemaakte 
berekeningen 1) komt het rapport tot de bevinding, dat de 
loonsom Overheid (voorzover ter zake van belang) van 
1956 tot 1976 zal toenemen van 2,37 mld gulden tot 3,59 
mld gulden en dat het nationale inkomen reëel zal aa.n
groeien van 28,6 mld gulden tot 48,7 mld gulden. 

In 1956 nu maakten de totale premiebijdragen (296 mln 
gulden) 12,5% uit van de daarmee verband houdende door 
de Overheid beta.alde loonsom. De rente op beleggingen, 
de annuïteiten, de toeslagen en de overige bijdragen van 
de Overheid (186 mln gulden), die een last betekenen, 
welke op de gemeenschap als zodanig rust, vormden 0,65% 
van het nationale inkomen in dat jaar. 

Gegeven de loonsom Overheid en het na,tionale inkomen 
in 1976 zal - bij handhaving van de in 1956 bestaande 
druk - in bedoeld toekomstig jaar beschikbaar komen: 

premiebijdragen: 12,5% van de loonsom Over-
heid a.d 3,59 mld gulden 449 mln gld. 

rente, annuïteiten, 
toeslagen en overige 
bijdragen : 0,65% van het nationale in-

komen ad 48,7 mld gulden 317 mln gld. 

Totaal 766 mln gld. 
Het probleem is nu na te gaan in hoeverre dit bedrag 

toereikend is om de te zijner tijd noodzakelijke pensioen
uitkeringen tot sta.nd te brengen. 

Ad 2. Uitgaande van de veronderstelling dat tot 1976 geen 
loonronden optreden en dat het ambtenarencorps constant 
van omvang en van opbouw blijft (terwijl ook de verlen
ging van de levensduur buiten beschouwing wordt gelaten) 

,) "Een verkenning der economische toekomstmogelijkheden van Nederland 1950-
1970". Centraal Planbureau, november 195'5. 



toont het rapport aan, dat in genoemd jaar een bedrag van 
604 mln gulden voor pensioenuitkeringen nodig zal zijn. 

Bij dit bedrag moeten echter enige corrigerende aanteke
ningen worden gemaakt. In de onder 1 opgenomen bereke
ning van de toekomstige pensioenbijdragen werd namelijk 
aangenomen, dat in het tijdvak van 1956 tot 1976 de reële 
loonvoet wel zou stijgen, i.c. met 32%, en dat het ambtena
rencorps in die periode wel zou aangroeien, te weten met 
14,8%. Uiteraard zullen beide factoren in principe hun 
invloed doen gelden op de omvang van de in 1976 uit te 
keren pensioenbedragen. 

Hierbij dient men evenwel rekening ermee te houden dat 
de bedoelde uitbreiding van het ambtenarencorps in 1976 
nog vrijwel geen effect zal hebben op het bedrag van de 
te verrichten pensioenuitkeringen; immers van de tussen 
1956 en 1976 in actieve dienst komende nieuwe ambtenaren 
zal in 1976 slechts een zeer gering percentage zijn gepen
sioneerd. 

In dezelfde zin kan men redeneren met betrekking tot 
de aangenomen stijging van de loonvoet met 32%. Bij hand
having van het huidige eindloonsysteem zullen de pen
sioenaanspraken van ambtenaren, gepensioneerd vóór 1956, 
ondanks de gestegen loonvoet geen wijziging ondergaan. 
De tussen 1956 en 1976 gepensioneerd wordende ambtena
ren vinden de welvaa.rtsstijging inderdaad in de grootte 
van hun pensioenaanspraken terug en wel in grotere mate 
naargelang hun pensioneringsdatum dichter het jaar 1976 
nadert. 

Spreekt men zich ervoor uit, dat de gepensioneerden 
ten volle in de stijging van de reële welvaart moeten delen, 
dan dient in 1976 voor pensioenuitkeringen beschikbaar te 
zijn (hierbij de nog geringe invloed van de uitbreiding van 
het ambtenarencorps verwaarlozend): 

1,32 X 604 mln gulden, dit is 797 mln gulden. 
Blijkbaar is het in 1976 aan pensioenbijdragen ter beschikking 

komende bedra.g van 766 mln gulden niet toereikend om de nood
zakelijke pensioenuitkeringen van 797 mln gulden te verrichten. 

Deze conclusie gaat echter alleen op onder de gemaakte voor
waarden, nI. dat men de bijdragepercentages onveranderd laat 
en dat men de gepensioneerden de stijging van de reële welvaart 
volledig wil doen toevallen. 

Is men bereid het thans geldende bijdragepercenta.ge van 16,1 % 
(overeenkomend met het percentage van 12,5%, genoemd op blz. 
5) te verhogen tot 18,8% - dit aan de hand van de voorstellen, 
gedaan door de samenstellers van de Elfde Wetenschappelijke 
Balans - dan zal in 1976 aan premies beschikbaar komen: 

18,8 
-- X 12,5% = 14,6% van de loonsom Overheid. 
14,1 

Dit betekent, dat men in 1976 aan inkomsten verkrijgt: 
premiebijdragen: 14,6% van de loonsom Overheid 

ad 3,59 mld gulden............ 524 mln gld. 
rente, annuïteiten, 
toeslagen en overige 
bijdragen 0,65% van het nationale inkomen 

ad 48,7 mld gulden............ 317 mln gld. 

Totaal 841 mln gld. 
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Voor de periode tot 1976 kan de conclusie zijn, dat een 
omslagstelsel in staat is de gevolgen van een zuiver nomi
nale stijging van het nationale inkomen (tengevolge van 
inflatoire ontwikkelingen) voor de gepensioneerden op te 
vangen zonder een beroep te doen op buiten het systeem 
liggende toeslagregelingen. 

Bij handhaving van het thans geldende premiepercentage 
kan men een welvaartsstijging van 32% tot 1976 (gerekend 
per hoofd van de bevolking) voor 26,8 % ten goede doen 
komen aan de gepensioneerden, terwijl doorvoering van de 
bij de Elfde Wetenschappelijke Balans voorgestelde premie
verhoging ruimschoots voldoende is om de gehele voorziene 
welvaartsstijging ten behoeve van deze groep op te vangen. 

Het is niet van belang ontbloot na te gaan hoe de situatie 
zich na 1976 zal ontwikkelen. Immers de tussen 1956 en 
1976 optredende uitbreiding van het ambtenaren corps en de 
ongetwijfeld in het salarisniveau (en bijgevolg in de grootte 
der pensioenaanspraken) tot uitdrukking komende stijging 
van de reële welvaart zullen eerst dan hun werking in volle 
omvang doen gevoelen. 

Daarom tracht het rapport een benaderende schatting te 
maken van de hoogte tot welke de pensioenuitkeringen ad 
infinitum zullen aangroeien; hierbij wordt aangenomen, dat 
het ambtenarencorps zich niet verder zal uitbreiden en dat 
het salarisniveau na 1976 geen wijziging zal ondergaan. De 
berekening toont aan, dat de jaarlijkse pensioenlasten op 
het moment, dat de uitbreiding van het ambtenarencorps 
zijn maximaal effect op de omvang der pensioenuitkeringen 
uitoefent, een bedrag van 878 mln gulden zullen belopen. 

Confrontatie met het bedrag van 841 mln gulden, dat na 
verhoging van de premiebijdragen beschikbaar komt, toont 
aan, dat voor dekking der pensioenlasten na 1976, naast de 
aangegeven premieverhoging, ook de rechtstreekse druk op 
het nationale inkomen (dus op de gemeenschap) moet wor
den verzwaard en wel van 0,65% tot 0,73% van het natio
nale inkomen. 

Treft men deze maatregelen dan kan een voorziene -
reële, niet louter nominale - welvaartsstijging van 32% tot 
1976 ten volle tot uitdrukking komen in de pensioenaan
spraken van een in 20 jaren tijds met 14,8% in omvang 
toenemend ambtenarencorps ; dit dus ook in zoverre de 
hoogte van deze aanspraken wordt beïnvloed door de tot 
stand gekomen loonronden. 

9. Meent men, dat de voorgestelde verhoging van de druk op de 
actieve ambtenaren resp. de gehele bevolking niet kan wor
den aanvaard dan zal men er genoegen mee moeten nemen, 
dat de ontwikkeling van de nationale welvaart zich niet 
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volledig weerspiegelt in een adequate verhoging van de 
pensioenaanspraken der ambtenaren. Dit geldt, tenzij men 
erin zou slagen door additionele investeringen het nationale 
inkomen in sterkere mate te doen stijgen dan thans wordt 
voorzien. In dat geval is het namelijk niet onmogelijk de 
pensioenaanspraken wel volledig af te stemmen op de ge
stegen welvaart zonder dat het bijdragepercentage in de 
voorgestelde mate behoeft te worden verhoogd. 

10. Op grond van de voorafgaande beschouwingen komt het 
rapport tot de slotsom, dat een omslagstelsel de voorkeur 
verdient boven het huidige fondsvormingsstelsel en dat dus 
de overgang naar een andere financieringsmethode voor de 
Rijkspensioenregeling gewenst is. 
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r Buitenlands Panorama l ~ ________________________________ J 

VERKIEZINGEN IN ITALIË EN BELGIË. 
Zowel de verkiezingen in Italië als in België hebben overwin

ningen opgeleverd voor de christen-demokratische partijen, de 
Democrazia Christiana en de C.V.P. In beide landen ook kwamen 
de uitslagen als een verrassing. 

De Italiaanse parlementsverkiezingen van zondag 25 mei had
den als resultaat dat de partij van Fanfani zich niet alleen kon 
handhaven, maar tevens een duidelijke vooruitgang kon boeken, 
van een grotere omvang zelfs dan men in eigen kring had ver
wacht. Maar ook de Nenni-socialisten konden een duidelijke voor
uitgang noteren. De kommunisten leden in de kamer een onbe
tekenend verlies, maar behaalden in de senaat een opvallende 
winst. De monarchisten zijn zowel in de kamer als in de senaat 
gehalveerd, de neo-fascisten gingen lichtelijk achteruit. Er valt 
aan de hand van deze uitslagen een verschuiving vast te stellen 
naar het midden en naar links, waardoor de positie van de D.C. is 
versterkt, maar de regeringsformatie niet gemakkelijker ge
maakt wordt. De christen-demokraten hebben in de senaat de 
helft van de verkiesbare zetels verworven en in de kamer 273 van 
de 596 zetels, een vooruitgang van 12 zetels vergeleken met 1953. 

Deze winst is niet op de laatste plaats te danken aan het ener
gieke organisatorische en propagandistische werk dat Fanfani 
de afgelopen jaren heeft verricht. Hij heeft in de eigen partij 
een sterke eenheid weten te verkrijgen en deze verkiezingsuit
slag wordt hem dan ook als een persoonlijk sukses toegeschreven. 
De gebeurtenissen van de laatste jaren hadden tevens bij de 
middengroepen en de bewust katholieken het verlangen doen 
ontstaan naar een konstruktieve en stabiele samenwerking. Hier
op was ook van invloed een verklaring van de 290 Italiaanse 
aartsbisschoppen en bisschoppen, die de katholieken opriepen 
hun stem uit te brengen op een partij die de katholieke gods
dienst en de dekreten van de kerk waarborgde. Voorts hebben 
de gebeurtenissen in Frankrijk de kiezers gewezen op het gevaar 
van een ontwrichting der demokratie. De sterke antiklerikale 
akties van de kommunisten en liberalen hebben daarenboven 
vermoedelijk averechts gewerkt. Zij gaven het Vatikaan en de 
Kerk gelegenheid zich sterker en konkreter uit te drukken en 
het katholieke volk op het gevaar van de verzwakking van het 
christendom te wijzen. 

De betrekkelijke grote winst van Nenni-socialisten en kom
munisten moet men wellicht verklaren uit de invloed van een 
sterke persoonlijkheid als Nenni, terwijl ook de initiatieven van 
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Rusland op het gebied van de topkonferentie, de ontwapening en 
de suksessen met de atoomenergie een diepe indruk gemaakt 
moeten hebben op de links gerichte Italianen. 

De Belgische verkiezingen bepaalden over de samenstelling 
van Provo Staten, de kamer en de senaat. Voor de C.V.P. stond 
bij deze verkiezingen veel op het spel, omdat men alles op alles 
had gezet de nederlaag van 11 april 1954 door een duidelijke 
overwinning te kompenseren. Het in de oppositie zijn had voor 
de C.V.P. grote nadelen, want de jaren 1954-1958 zijn juist ge
kenmerkt door een gunstige konjunktuur, de werkloosheid ging 
sterk achteruit. De socialistische schoolpolitiek vroeg van de 
katholieke bevolking grote offers. Socialisten en liberalen be
zetten hoge posten in de openbare administratie stelselmatig 
met hun eigen geestverwanten. De grote uitgaven voor open
bare werken en de wereldtentoonstelling dreigden psychologisch 
ten voordele van de regering te werken. 

De C.V.P. kreeg van de 212 zetels in de kamer er 104 (+ 8), 
waardoor zij de absolute meerderheid van 106 dicht benaderde. 
De socialisten verloren 2 en vielen terug op 80 zetels, de libera
len 4 en vielen terug op 20. De kommunisten kregen geen zetel. 
Van de senaat worden 106 zetels rechtstreeks gekozen, 23 aan
gewezen door coöptatie en 46 door de nieuw-gekozen provinciale 
staten. Van deze 106 rechtstreeks gekozen senatoren zijn nu 54 
C.V.P.-ers (+ 5), waardoor de absolute meerderheid in de senaat 
is behaald. De socialisten verloren drie zetels en behielden er 
dus 39. Ook in de senaat zijn de kommunisten niet meer ver
tegenwoordigd. 

Bij deze verschuiving heeft natuurlijk de schoolpolitiek van 
Collard een rol gespeeld, die de socialisten meer kwaad heeft 
gedaan dan zij hadden kunnen voorzien. Daarbij heeft de socialis
tische politiek van financiering van de openbare werken en de 
politiek op het gebied van het ziekenfondswezen, die erop was 
gericht een nationale gezondheidsdienst naar Engels model in te 
voeren, op de middengroepen een ongunstige indruk gemaakt. 
Ook in Wal10nië heeft de C.V.P. nieuwe stemmen behaald, het
geen verklaard moet worden uit de ontevredenheid van de 
Waalse arbeiders met de regeringspolitiek. Tenslotte hebben de 
socialisten, gedreven door hun overwinningsroes van '54, een zo 
sterke antiklerikale politiek bedreven, dat hun doorbraakpogin
gen in het Vlaamse volk praktisch geen resultaat opleverden. 
Dit hangt samen met het feit, dat de Belgische socialisten onder 
de Europese socialisten tot de meest doktrinaire behoren. 

In het algemeen ontstond er een stemming onder de kiezers, 
die duidelijk gekant was tegen de door de socialisten gepropa
geerde en gedeeltelijk ingevoerde en toenemende staatsinvloed, 
verhoging van de belastingdruk, de staatsuitgaven enz. Er mag 
in dit verband nog wel aan herinnerd worden, dat de christen
demokratische partijen in de afgelopen twee jaren in verschil-
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lende landen als sterkste partij uit de verkiezingen kwamen ~ 
mei 1956: Oostenrijk, september 1957: West-Duitsland, maart 
en mei 1958: Nederland, eind mei 1958: Italië en juni 1958: 
België. 

DE TRAGEDIE VAN DE VIERDE REPUBLIEK. 

Reeds jaren geleden liet zich een vooraanstaand Franse poli
ticus in deze woorden over de toestand van Frankrijk uit: "De 
Vierde Republiek gaat ten onder - ze wordt opgevolgd door de 
Derde Republiek". Zelden is de hachelijke politieke toestand van 
het naoorlogse Frankrijk cynischer en daarbij treffender tot uit
drukking gebracht. Sinds lang wisten de Fransen zelf, dat het 
parlementaire stelsel en het gezag zelf door interne moeilijk
heden, zowel in de struktuur van de Vierde Republiek als in de 
wijze, waarop de politieke partijen en hun representanten het 
demokratische spel opvatten, ernstig was aangetast en er ont
braken in de laatste jaren nooit waarschuwende stemmen, die 
een fundamentele hervorming eisten, anders leek hun een fatale 
afloop onvermijdelijk. Toen men in het jaar 1945 en 1946 de 
nieuwe konstitutie van de Vierde Republiek ging opstellen, wilde 
men bewust de fouten van de Derde vermijden. Dit is niet gelukt 
en zienderogen gleed de politieke toestand van Frankrijk af: de 
regeringen wisselden in steeds vlugger wordend ritme, de groe
pering van de partijen, die de regering steunden, en van de par
tijen, die de oppositie vormden, kwam tot stand en viel uit elkaar 
op grond van motieven, die voor buitenstaanders en tenslotte ook 
voor de gewone Fransman niet meer begrijpelijk waren. Pas toen 
de nood het hoogst gestegen was, na de Suez-krisis en de toe
nemende militaire en ekonomische moeilijkheden, verkregen het 
kabinet Guy Mollet en Félix Gaillard een zekere stabiliteit, een 
paradoxale stabiliteit, die de partijen klaarblijkelijk aanleiding 
werd tot nieuwe illusies en tot de voortzetting van het lugubere 
spel. Toen Antoine Pinay, de leider van de konservatieve Onaf
hankelijke Boeren tesamen met de voormalige radikale Edgar 
Faure in 1956 een oproep richtte tot de socialisten om een natio
nale regering te vormen, weigerden dezen, uit zuiver partijpoli
tieke overwegingen, daarbij de ernst van de situatie volkomen 
onderschattend. Hetzelfde herhaalde zich, toen Pflimlin in mei 
1957 tot formateur benoemd werd en met een opvallende nadruk 
de partijen bijna bezwoer, een nationaal kabinet met medewer
king van alle demokratische en konstruktieve partijen te vormen. 
Ook toen lieten hem de socialisten in de steek. 

Dit is des te verwonderlijker, omdat pflimlin en anderen de 
partijen en het Franse publiek over hun bezorgdheid niet in het 
onzekere lieten. Dat Pflimlin de toestand in Frankrijk van de 
zomer 1957 vergeleek met juli 1940, met de dagen van de Franse 
nederlaag, moest voor iedereen een bewijs zijn, dat het sein op 
rood stond. Er was echter nog meer nodig, om geheel Frankrijk 
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ervan te overtuigen. Het kabinet Gaillard werd ten val gebracht 
op een ogenblik, waarop de eenheid van Frankrijk en de stabili
teit van de regering meer dan ooit vereist was. De moeilijkheden 
in Algerije en de daaruit voortvloeiende internationale spannin
gen ook in de relaties met de angelsaksische bondgenoten (naar 
aanleiding van de mislukte missie van goede diensten van Robert 
Murphy en de Engels-Amerikaanse wapenleveranties aan Tune
sië) brachten de voorstanders van een harde politiek in Noord
afrika, vooraan George Bidault en Jacques Soustelle, nu in open 
oppositie tegen de tot nu toe gevolgde regeringspolitiek, die hun 
te voorzichtig leek. De eenheid en ondeelbaarheid van de Franse 
republiek moest volgens deze heethoofden in Noordafrika met 
krachtige hand verdedigd worden en Soustelle ging zelfs zover, 
dat hij de met grote zorg uitgewerkte nieuwe kaderwet voor 
Algerije, die de kern voor een blijvende pacificatie tussen Fran
sen en Algerijnen moest worden, openlijk verwierp als een te 
grote tegemoetkoming. 

Er zullen slechts weinigen geweest zijn onder de pessimistische 
beoordelaars van de Franse situatie, die zo ver gingen, dat zij 
in deze toenemende aktiviteit van de nationalistische kringen de 
symptomen voor een akute en levensgevaarlijke krisis van de 
Vierde Republiek onderkenden. Deze krisis brak uit, toen Pflim
lin zijn oorspronkelijk plan van een nationale regering aan het 
verwezenlijken was, maar te laat. Nu weten wij, dat de grote 
openbare aktiviteit, die Soustelle en de zijnen in de laatste 
maanden hadden ontwikkeld, en de misschien nog grotere onder
grondse aktiviteit, die de bekwame intrigent en bijna-fascis
tische nationalist Delbecque in de gaullistische kringen en onder 
de "colons" in Algerije had gevoerd de geest van de extremisten 
rijp gemaakt heeft. Misschien zou deze beweging toch nooit tot 
een grotere uitbarsting geleid hebben, indien deze vrij geïso
leerde politieke stroming niet juist op het terrein van Algerije 
zich verenigde met een van huis uit andere groep van ontevre
denen die in enkele fundamentele punten echter dezelfde grieven 
tegen het "systeem" koesterden, namelijk de officieren. Het 
leger beschouwde zich sinds de ongelukkige afloop van de oorlog 
in Indochina als de grote verliezer, als in de steek gelaten en 
zelfs als verraden door de partijen, door het parlement, door de 
metropole. In Parijs zaten de kommunisten, de linksintellektue
len, de pacifisten en profiteurs, die de mensen aan het front niet 
voldoende steunden. De beruchte processen tegen de hoge func
tionarissen, die militaire geheimen over en uit Indochina meteen 
doorgaven aan de kommunisten, maakten op de leidende officie
ren een noodlottige indruk. Hoe meer zich de toestand nu in 
Algerije toespitste, hoe meer zij een algeheel falen van de rege
ring in Parijs gingen vrezen. Toen Bidault een regering van de 
onwankelbare nationalisten wilde vormen, koesterden zij opnieuw 
hoop, en waren des te meer teleurgesteld, toen de MRP hun 
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oprichter, en eerste voorzitter in de steek liet. Toen ontstond 
een fataal bondgenootschap tussen de rechtse politici en de 
teleurgestelde generaals, die nu in de nieuwe premier pflimlin 
de vertegenwoordiger van de chronische parlementaire ziekte 
zagen - overigens zeer ten onrechte, omdat juist de MRP en 
juist Pflimlin voortdurend op de herziening van de grondwet 
hadden aangedrongen - en dit bondgenootschap leidde tot een 
open rebellie en tot de roep naar de GaulIe. 

De GaulIe kwam en overwon - zo leek het, de waarheid is 
anders: hij werd geroepen en maakte allereerst enkele niet onbe
langrijke koncessies. Misschien zal men later Coty en de oud
president Vincent Auriol het meest dankbaar zijn voor het feit, 
dat zij enerzijds een open burgeroorlog hielpen voorkomen, door 
de partijen ertoe te bewegen, de Gaulle te aanvaarden, omdat 
hij de enige man in Frankrijk was, het leger tot de orde te roepen, 
en ten tweede de GaulIe ertoe bewogen, over zijn diepzittend 
wantrouwen tegen de partijen heen te stappen en een regering 
te vormen, waarin waarachtig de konservatieve Pinay, de 
katholieke volksrepublikein Pflimlin en de socialist Guy Mollet 
zitting namen, waarin echter noch Bidault noch een vertegen
woordiger van de Algerijnse rebellie een plaats vonden. Meer 
nog, de Gaulle bracht een bezoek aan Algerije en wond er geen 
doekjes om he een, dat de comités van openbaar welzijn geen 
taak hadden op het gebied van het burgerlijke gezag. 

Terwijl dit bericht ter perse gaat, is nog niet uit te maken, 
of de 'heren Soustelle, Delbecque c.s. deze orde zullen opvolgen. 
Zij publiceerden een verklaring, die geen twijfel liet over hun 
teleurstelling en over hun anti-demokratische gevoelens, maar 
de Gaulle werd in zijn telegram aan Salan nog duidelijker. Het 
is voorlopig nog niet uit te maken, of daarmee het nationalis
tische en laat-totalitaire verzet van deze onvolgroeide avontu
riers gebroken is. Indien het de GaulIe niet lukt, dan is hiertoe 
niemand in Frankrijk in staat. En dit zou voor Frankrijk en ook 
voor Europa een katastrophe zijn. Als de GaulIe echter in staat 
zal blijken te zijn, de orde te herstellen, het leger tot rust en tot 
de erkenning van het wettelijk gezag te bewegen en tesamen 
met de partijen een nieuwe struktuur van de Vier-en-halfde 
Republiek op te bouwen, dan heeft hij een grote taak verricht 
- die echter pas bekroond wordt, indien hij de overgang weet te 
vinden tot een normaal en gezond demokratisch bestel, Frank
rijks rol in het kader van de europese eenwording niet beknot 
en ook binnen de atlantische gemeenschap geen nieuwe of eigen 
Franse koers probeert te bepalen. Telt men daartoe als het 
belangrijkste probleem nog de oplossing van het Algerijnse 
vraagstuk, dan zal men wel moeten toegeven, dat de grijze gene
raal een schier bovenmenselijke taak op zich heeft genomen. Het 
zal meer tijd vereisen, dit werk te volbrengen, dan hij oorspron
kelijk wel zelf gedacht heeft. 
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Boekbespreking 

Emanuel Berl: "La France irré
elle". Grasset, Parijs. 
Jacques Fauvet: "La France 
déchirée." Arthème Fayard, 
Parijs. 

De vrienden van Frankrijk, in 
Europa en in de overige wereld, 
hebben zich al lang bezorgd ge
maakt over de politieke toestand 
van Frankrijk na de laatste 
wereldoorlog en deze bezorgd
heid vindt in de boeken van de 
Zwitser Herbert Lüthy, van de 
Engelsman Alexander Werth en 
van de Amerikaan David 
Schoenbrun haar uitdrukking, 
in even welwillende als kritische 
analyses van de politieke ont
wikkeling van de Franse demc
kratie na 1945. De Algerijnse 
oorlog, als een beslissende fa~e 
van de strijd van Frankrijk om 
zijn positie in de gebieden ov€r
zee, heeft in toenemende mlte 
ook de Fransen zelf in beroer'ng 
gebracht en achter de felle nis
kussies, die zich rond de boe.{en 
van Servan-Schreiber, Jacçues 
Soustelle, Raymond Aron e.a. 
over Algerije afspeelt, verrergt 
zich onmiskenbaar een grofÏend 
gevoel van onbehagen Va.l de 
Fransen zelf: zij vervolger met 
groot scepticisme de pogingen 
van het Franse parlemert, tot 
een wijziging van de kons;itutie 
te komen, die tot doel heat, aan 
het demokratische en par.emen
taire systeem een grote'e sta
biliteit te geven, zij helPen in
middels alle hoop opgegEVen, dat 
de herhaalde toezeggirgen van 
de Franse generale .;taf ten 
aanzien van een spoedge likwi
datie van de Algerijn1e opstand 
waarheid zullen wIr den, zij 

kunnen zich gemakkelijk uit
rekenen, hoe zwaar deze oorlog 
in Noordafrika op de Franse 
ekonomie en financiën rust, en 
zij voelen het al lang, dat hun 
rol als grote mogendheid ten
minste voor eenbelangrij k deel 
is uitgespeeld en dat de afhan
kelijkheid van ,de ,atlantische 
vrienden met de dag groter 
wordt. Zowel de pijnlijke over
Winning van het Poujadisme 
aan het begin van 1956 als het 
opkomen van een onberedeneerd 
en soms zelfs fanatisch neo
nationalisme na het débacle van 
de Suez-aktie dwingt velen in 
Frankrijk zich af te vragen, in 
hoeverre Frankrijk werkelijk de 
zieke man is, die voor een groot 
gedeelte zelf verantwoordelijk 
is voor deze noodlottige ontwik
keling van zijn politiek. Daarom 
heeft het bekende maandblad 
"Esprit" van de progressieve 
katholieken van Frankrijk, dat 
op gezette tijden een heel num
mer aan een bepaald land of 
probleem wijdt (b.V. Afrika, 
Spanje, Duitsland, het socia
lisme, de missie, het atoom etc.) 
het nummer van december j.l. 
geheel gewijd aan Frankrijk! 
Onder de titel "La France des 
Français" bevat dit nummer 
een aantal zeer instruktieve 
artikelen, die de donkere en 
hoopgevende zijden van het 
Franse politieke, ekonomische 
en ook kulturele leven belichten 
- maar de inleiding, geschreven 
door de hoofdredakteur van 
"Témoignage Chrétien", Georges 
Suffert, verrast zeker iedere 
buitenlandse lezer door de som
bere tonen, waarin zij over het 
hedendaagse Frankrijk spreekt. 
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Men krijgt daardoor de indruk, 
dat Frankrijk een overgangs
toestand doormaakt, die alle 
kentekenen van een zware krisis 
vertoont. 

Wil men deze krisis beter be
grijpen, dan is het aan te raden, 
twee naar verhouding niet om
vangrijke boeken te konsul
teren, die verleden jaar ver
sch!lnen, beide overigens gebruik 
makend van titels, die duidelijk 
maken, dat "La France s'inter
roge" - dat de Fransen grondig 
over zich zelf en hun volk be
ginnen na te denken, dieper 
verontrust als in vroegere jaren: 
"La France irréelle" van Ema
nuel Berl overdrijft zeker op vele 
punten, zijn aanvallen op het 
gebrek aan discipline, het indi
vidualisme, de zucht naar illu
sies, waardoor men zich laat 
bedwelmen, het geloof aan de 
magische kracht van de formule, 
zijn soms te scherp toegespitst, 
_ maar men zal getroffen zijn 
door tal van verrassende juiste 
observaties. Jacques Fauvet van 
de staf van "Le Monde" analy
seert zijn volk op een meer be
zonken manier, ook systema
tischer, en zijn opmerkingen 
zijn verhelderend, hopelijk niet 
alleen voor de niet-Franse lezer. 
Hij baseert zijn analyse op een 

aantal fundamentele tegenstel
lingen: de Fransen zijn volgens 
Fauvet revolutionair en konser
vatief tegelijk, zij zijn sinds de 
Franse revolutie verdeeld in 
links en rechts, katholiek en 
laïcistisch, waarbij het laïcisme 
een dogmatische stroming werd 
zoals een eigen kerk. Daarbij 
komt het konflikt tussen de 
intellektuelen en de overige 
burgerlijke of provinciale maat
schappij. Al deze tegenstellingen 
doorkruisen elkaar en hebben 
tot resultaat een verscheurd 
Frankrijk, een lij dend en daar
om ook op beslissende ogen
blikken van binnen uit verzwakt 
Frankrijk. Deze beide boeken 
zijn hier slechts vermeld, als 
voorbeeld voor de wijze waarop 
men zich in Frankrijk begint 
te bezinnen. Het zijn geen vol
ledige en omvattende analyses, 
ze maken echter een buiten
staander vele moeilijkheden en 
spanningen in het Franse poli
tieke leven begrijpelijk en zij 
~)ewijzen, dat de Fransen zelf 
naar de oorzaken en daarmee 
naar een genezing van deze ver
ontrustende faktoren zoeken. 
Men mag daarom in dergelijke 
publikaties zeker een positief 
el,ment zien, het begin van een 
bezinning, die tot een innerlijke 
stabilisering kan leiden. 
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Bezitsvorming en 
Jeugd-spaarregeling 

T 
door Th. w. J. M. Koersen 

er gelegenheid van de behandeling van het wetsontwerp 
"Regeling ter bevordering van het sparen door jeugdige 
personen (Jeugdspaarwet)" is in de Tweede Kamer op 
11, 12 en 17 juni tevens uitvoerig gesproken over de 

bezitsvorming in het algemeen, omdat toen ook werd beraad
slaagd over de daarop betrekking hebbende afdeling van Hoofd
stuk V der Rijksbegroting. 

In zijn antwoord bij deze discussies heeft Minister Struycken in 
de Kamer geconstateerd, dat er een verheugende mate van over
eenstemming over de bezitsvorming bleek te bestaan en Staats
secretaris Schmelzer zeide dat er weinig verschil van mening is 
met betrekking tot de opvatting dat er alle aanleiding is te komen 
tot een extra versterking van de persoonlijke verantwoordelijk
heid en dat er reden is aan te nemen dat de bezitsvorming daarbij 
een belangrijk hulpmiddel kan zijn. Er is terecht geconstateerd
zo zeide hij - dat het in het kader van de technologische en eco
nomische ontwikkeling, die in de toekomst te verwachten valt, 
van belang is - dit in verband met een economisch en sociaal 
evenwichtige ontwikkeling - een hoog niveau van welvaart te 
verwezenlijken en het daarbij mogelijk te maken, dat brede lagen 
van ons volk mede duurzaam bezit van produktiemiddelen kunnen 
verwerven. 

De uitvoerige discussies in de Kamer, waarbij door de woord
voerders der verschillende fracties velerlei facetten werden ge
toond, hebben inderdaad - en tot onze grote vreugde - het 
trekken van bovenstaande conclusies door de beide bewindslieden 
mogelijk gemaakt. 

De toenadering van standpunten heeft ongetwijfeld de basis 
voor verdere vruchtbare besprekingen in de toekomst aanzienlijk 
versterkt en geen onduidelijkheid meer gelaten over de vraag of 
de Regering - zij het dan niet op de allereerste plaats - hierbij 
een positieve taak te vervullen heeft; positief in die zin dat zij 
belemmeringen heeft weg te nemen, een goed klimaat dient te 

165 



scheppen en, waar nodig, steun aan maatschappelijke activiteiten 
heeft te verlenen om mede door de bezitsvorming de noodzakelijke 
structuur-wijziging der samenleving te bereiken. 

De woordvoerder de A.R. noemde de politiek van bezitsvorming 
een hoogst urgente zaak, omdat deze de enige weg biedt om het 
essentiële in onze economische orde te behouden. Een orde die zich 
kenmerkt door ondernemingsgewijze productie met in beginsel 
vrijheid van arbeidskeuze en vrijheid van inkomstenbesteding ; 
een economische orde die nu moet worden uitgewerkt en in stand 
gehouden in een bepaalde situatie, n.l. in een situatie voor ons 
land van een min of meer gedwongen economische expansie, nood
zakelijk onder invloed van de snelle groei van onze beroepsbevol
king en de opvallend snelle technische ontwikkeling. 

Of wij de bestaande economische orde in stand zullen kunnen 
houden hangt, naar zijn mening, af van de vraag of wij er in 
zullen slagen brede lagen van ons volk te betrekken bij de enorme 
investeringstaak, welke ons wacht, m.a.w. of wij met onze politiek 
van bezitsvorming zullen slagen. 

De C.H.-spreker ziet aan de bezitsvorming een tweetal aspecten, 
het persoonlijke en het maatschappelijke. Hij wil niet zeggen dat 
degene, die geen bezit heeft, geen mens kan zijn, maar hij gelooft 
wel, dat het bezit mede een voorwaarde vormt om echt mens in 
deze wereld te kunnen zijn. Door de verscheidenheid onder de 
mensen zal de een meer, de ander minder kunnen beheren. Een 
maatschappelijke structuur die met deze verscheidenheid geen 
rekening houdt, is niet juist. Het is de vraag of men voor de loon
arbeider niet een regeling kan vinden in onze maatschappelijke 
structuur waardoor hem niet alleen een loon wordt betaald, om
ringd met bepaalde zekerheden, maar waarbij men hem ook weer 
kan herstellen als bezitter van welk klein gedeelte dan ook van 
het geheel van goederen, met name vooral van de productiemid
delen in onze samenleving. Zelfs de werktuigen, waarmede hij elke 
dag werkt, soms zeer eenvoudige werktuigen, zijn niet meer in zijn 
bezit. Zij zijn niet meer zijn eigendom. Hij beheert niets meer van 
de schepping. 

De woordvoerder van de V.V.D., de vraag stellende, wie de 
taak moet vervullen van de kapitaalvorming en wie de eigendom 
moet hebben van de kapitaalgoederen, meent dat men zich in 
practisch denken nu eenmaal heeft aan te sluiten bij het historisch 
gegroeide en dat men moet overwegen naar welke zijde de groei 
moet worden bevorderd. Hij constateert dat de tijd dat de econo
mische ontwikkeling met zich bracht, dat de taak van de kapitaal
vorming door weinigen moest en kon worden volbracht, voorbij is. 
In de discussie van heden gaat het in de eerste plaats om de bezits
vorming vanuit het standpunt van het individu, al kan daarbij niet 
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voorbij worden gezien, dat de kapitaalvorming vanuit het stand
punt van de gemeenschap een zaak van het hoogste gewicht is. 

Zowel uit het oogpunt van het belang van het individu als dat 
van de maatschappelijke ontwikkeling, is hij vóór de vorming van 
gespreid bezit. Zijn ambities gaan daarbij uit naar de vorming 
van individueel in brede spreiding gevormd productief vermogen, 
dat zoveel mogelijk in eigen beheer en beschikkingsmacht blijft, 
waarmee kapitaalgoederen worden gefinancierd en waaruit men 
inkomen wil trekken. 

De spreker van de P.v.d.A. meent dat er niet gesproken kan 
worden over grote meningsverschillen omtrent de doelstellingen 
die met bezitsvorming zouden moeten worden nagestreefd als: de 
mede-eigendom van de werknemers; het kweken van een reserve
bezit, het bevorderen van sparen. Wel ziet hij nog verschillen in 
de motieven van waaruit de bezitsvorming zou moeten worden 
bevorderd en in de methoden die daarbij zouden dienen te worden 
gehanteerd. 

Hij wil met nadruk zeggen dat zijn fractie elk voorstel nu en 
in de toekomst ten aanzien van subsidiëring en fiscale faciliteiten 
zal afwegen aan deze norm: is dit de meest doelmatige besteding 
van de gelden, die daarmede gemoeid zijn, ten behoeve van de 
laagstbetaalden van de bevolking, die bezitloos zijn en die, omdat 
zij niet over spaarcapaciteit beschikken, niet zullen toekomen aan 
de premie, die uit overheidsgeld beschikbaar wordt gesteld. 

Als ik spreek over het sparen van productief vermogen, aldus 
deze spreker, dat wil zeggen vermogen, dat niet geconsumeerd 
mag worden, dat uitsluitend, althans over kortere termijn gezien, 
in de productieve sfeer nog worden aangewend, dan heb ik be
paalde bedenkingen. Ik maak n.l. bezwaar tegen betogen, welke 
in onze huidige situatie besparingen propageren uit lopend inko
men van de werknemers voor productief vermogen, voor vermo
gen dat zij dus, op kortere termijn gezien, niet mogen aanraken, 
dat nadrukkelijk een onderdeel vormt van het kapitaalgoederen
fonds in onze maatschappij, dat intact moet blijven. 

Wij kunnen voor de herverdeling van het nationale vermogen 
bij het verschaffen aan de werknemers van aanspraken op het 
industrieel vermogen niet uit de weg gaan. Wij wensen een bezits
spreiding die zoden aan de dijk zet. Een bezitsspreiding die het 
mogelijk maakt, dat binnm afzienbare tijd de werknemers aan
spraak krijgen op de opbrengsten van het productieve vermogen, 
waardoor de mogelijkheid wordt geopend van een herverdeling 
van het inkomen uit bedrijfsvermogen. 

Van K.V.P.-zijdewerd een historisch overzicht gegegen over de 
ontwikkeling, welke het denkbeeld van de bezitsvorming sinds 
1952 in de Kamer heeft doorgemaakt. 

Stelde de Regering reeds toen voorop de bezit en bezitsvorming 
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een persoonlijk karakter moeten dragen en dat zij winstdelings
regelingen wilde stimuleren door bestaande regelingen eniger
mate te verruimen, van P.v.d.A.-zijde werd toen betoogd, dat het 
persoonlijk karakter hun te ver ging en dat zij wel een rechts
grond zagen voor collectieve winstdeling. 

In 1954 kwam een tweede belangrijk verschilpunt naar voren. 
De KV.P. pleitte toen voor belastingfaciliteiten; de P.v.d.A. ver
wachtte meer van belastingheffing. 

In 1955, het jaar waarin het rapport "Bezitsvorming door spa
ren" verscheen, meende de P.v.d.A. de bezwaren van de minder
heid zwaarder te moeten laten wegen dan de Regering deed, maar 
toen klonk toch ook het eerste optimistische geluid dat men zich 
tegen een experiment, in casu het jeugdsparen, niet zou verzetten 
en zelfs een Overheidspremie daarbij zou toejuichen. Dat een 
fractie-genoot van de P.v.d.A.-spreker een A.R.-spreker, die enige 
bezwaren tegen Overheidspremie opperde, toen interrumpeerde 
dat Overheidspremie of belastingfaciliteit slechts een kwestie van 
vorm is, maakte het voor de P.v.d.A. niet gemakkelijker zich tegen 
het KV.P.-standpunt te blijven verzetten. 

In 1956 - ondanks de moeilijkheden over dit punt bij de k.abi
netsformatie - blijkt bij de begrotingsbehandeling een verder 
gewijzigde houding bij de tegenstanders. Bevordering van 
bezitsvorming wordt daar tot de belangrijkste doelstellingen van 
het Regeringsbeleid gerekend. Vorming van een gezinsbezit (in 
de persoonlijke sfeer dus) in de orde van grootte van een jaar
inkomen zou tot een sociaal minimumvermogen moeten worden 
gerekend en fiscale faciliteiten worden niet zonder meer afge
wezen, doch men houdt daartegenoxer een grote reserve. 

Verder werd door de KV.P.-woordvoerder het hoofdstuk 
"Bezitsvorming" uit de "Ideeënbus" (Enquête van de P.v.d.A.) 
geanaliseerd, waaruit de analise kon worden getrokken dat -
zelfs bij de beperkte probleemsteling welke daarbij plaats had -
de grote meerderheid der ondervraagden zich vóór bezitsvorming 
in de persoonlijke sfeer uitsprak. 

Met grote nadruk werd nogmaals door de KV.P. onderstreept 
dat de bezitsvorming, evenals de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie, beoogt de structuur van de maatschappij te beïnvloeden, 
om te voorkomen dat de maatschappelijke ontwikkeling, die tot 
grotere eenheden en tot grotere collectiviteiten voert - wat tot 
op zekere hoogte onvermijdelijk is - tot gevolg zal hebben, dat 
de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en vrijheid 
teveel in het gedrang zou komen. 

Uitvoerig werd stilgestaan bij de mededeling van de Regering 
over wetsontwerp 4273, houdende voorzieningen met betrekking 
tot werkgeversbijdragen aan bouwspaarfondsen. De Regering 
stelde dat de vraag, in welke mate een bevordering van de spaar
zin en v:an de kapitaalvorming, afgewogen tegen andere belangen, 
in concrete fiscale overheidsmaatregelen haar beslag moet heb-
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ben het eerst aan de orde komen bij de uitbreiding van genoemd 
wetsontwerp, ook tot andere spaarfondsen. 

De K.V.P. meende hieruit te moeten concluderen dat er over
eenstemming bestaat in de Regering dat het moet gebeuren en 
dat het dus nog alleen de vraag is in welke mate fiscale overheids
maatregelen aan de orde zullen komen. De grote aandrang op de 
Regering uitgeoefend om spoedig met de M.v.A. inzake dit wet
ontwerp te komen, heeft de toezegging uitgelokt dat dit zo vroeg 
mogelijk in het komende parlementaire jaar zal geschieden. 

Staatssecretaris Schmelzer heeft op uitstekende wijze uiteen
gezet op welke wijze de Regering haar taak tot bevordering der 
bezitsvorming denkt uit te voeren. Gestreefd wordt naar een 
samengaan van het sociaal en het economisch aspect. Het sociale 
aspect dat hij ziet als de wijde verbreiding van het duurzaam bezit, 
het daaraan deelhebben door talloze burgers in alle geledingen. 
Als economisch aspect ziet hij de bijdrage van de bezitsvorming 
tot een evenwichtige economische expansie. Bij haar beleid streeft 
de Regering er naar, dat een zodanig klimaat nooit geschapen en 
dat zodanige maatregelen worden genomen, dat de maatschappe
lijke organisaties, zoals die van werkgevers en van werknemers, 
van de jeugd, enz., en in de maatschappij gewortelde instituten, 
zoals spaarbanken, bereid worden gevonden mede te werken aan 
de zaak van de bezitsvorming. Enerzijds streeft de Regering er
naar bezitsvorming te bevorderen door een daarvoor geschikt 
algemeen sociaal-economisch en financieel beleid, anderzijds 
streeft zij daarnaar door het verschaffen van specifiek op bezits
vorming gerichte prikkels. Zonder algemeen vertrouwen echter 
acht zij het vrijwel onmogelijk prikkels te bedenken die voldoende 
sterk zijn om de mensen te brengen tot datgene, wat wij met be
zitsvormingsbeleid willen bereiken, n.l. de vorming van duurzaam 
bezit en het afzien van een overmatig niveau van directe con
sumptie. Over het zeer complexe vraagstuk van de mede-eigen
dom van werknemers in de productie-middelen, zeide de Regering 
dat men bepaaldelijk moet vermijden rozige illusies over een op
lossing daarvan op korte termijn bij ons volk te wekken. Wel ziet 
zij alle aanleiding om op gerede wijze, daar waar zij invloed kan 
uitoefenen voor dit doel, een zekere stimulans te geven. Zij meent 
dat in dit verband - al is het misschien bescheiden - in het 
kader van spaarregelingen en winstdelingsregelingen reeds kan
sen tot een positieve aanzet in die richting aanwezig zijn. Het is 
niet een probleem waar de Regering met een grote, sterke hand 
van bovenaf kan ingrijpen om een nieuwe verdeling in de natio
nale economie tot stand te brengen. Het is een probleem dat in 
allereerste instantie de werkgevers en de werknemers in het 
maatschappelijk leven zelf aangaat. Duidelijk is ook gesteld dat, 
in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken, de ge
premieerde spaarregelingen en winstdelingsregelingen niet vol
gens dezelfde spelregels worden behandeld als normale loonrege-
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lingen en dat ten aanzien daarvan veel meer vrijheid bestaat en 
ook zal blijven bestaan. Stilstaan in de loonsector behoeft derhalve 
niet schadelijk te zijn voor de bezitsvorming van de werknemers, 
maar het kan juist kansen doen ontstaan om de bezitsvorming bij 
loontrekkenden te stimuleren. 

Wat de jeugdspaarregeling betreft, hierover bestond bij de 
Kamer een verheugende mate van overeenstemming. Hoewel deze 
regeling niet speciaal gericht is op bepaalde vormen van duur
zaam bezit, werd het grote belang hiervan voornamelijk gezien in 
de persoonlijkheidsvorming, het aankweken van verantwoorde
lijkheid en de bevordering en juiste ontplooiing van de spaarzin. 

De verschillende woordvoerders bespr,aken daarbij nog een 
aantal wijzigingen, die, hoezeer ook uit een sympathieke gedach
tengang voortkomend, tot een groot aantal administratief-tech
nische complicaties zouden leiden en om deze reden door de Re
gering werden ontraden. De gehele opzet is zo eenvoudig mogelijk 
gehouden, waardoor het mogelijk is geworden bij de uitvoering 
de bestaande spaarinstellingen in te schakelen. 

Wel werden nog enkele amendementen aangenomen. 

Een van de KV.P. om de mogelijkheid te openen ook andere 
spaarinstelling dan de Rijkspostspaarbank en die, ingeschreven 
in de afd. II en wel IV van het Register der Kredietsinstellingen, 
te kunnen inschakelen. 

Een van de A.R. om het percentage van de premie in de wet op 
te nemen. 

Een van de P.v.d.A. om het mogelijk te maken bij overlijden van 
één der ouders binnen de minimum-termijn het spaargeld met be
houd v:an premie te kunnen opnemen. 

Een van de KV.P. waarin de maximum-termijn van verlenging 
voor militairen wordt gesteld op 1 jaar. 

Ten slotte werden nog enkele opmerkingen gemaakt over de in 
voorbereiding zijnde ambtenaren-spaarregeling. 

Door de KV.P. en A.R. werd critiek geoefend op de door de 
Regering voorgestelde coördinatie tussen de Rijksspaarregeling 
en die van de lagere openbare lichamen. De Regering interpre
teert deze coördinatie n.l. zodanig dat alleen een afwijking naar 
beneden geoorloofd is. Na enige discussie heeft de Regering toe
gezegd dat dit niet betekent dat men de rijksregeling onverkort 
dient over te nemen. Wijkt men af op niet essentiële punten en 
bestaan die afwijkingen op goede gronden, dan zal men geen moei
lijkheden ondervinden, mits met het in totaal ermede gemoeide 
bedrag niet teveel wordt afgeweken. Ook bij deze regeling werd, 
evenals bij de Jeugdspaarwet gepleit voor inschakeling en over
leg, ook van andere spaarinstituten dan alleen de Spaarbanken, 
aan welke wens de Regering tegemoet is gekomen. 
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Als men bedenkt dat bij de replieken op positieve vragen van 
de K.V.P., door de P.v.d.A. werd geantwoord dat men een collec
tief winstdelingsstelsel als bepleit in "De weg naar vrijheid" aller
minst ideaal vindt en ten aanzien daarvan bereid is alle mogelijke 
correcties te aanvaarden. Als op een vraag over de ontwikkeling 
van de maatschappij en het kapitaal daarin, thans wordt geant
woord dat dit een zaak zal zijn van de Overheid, bedrijven en par
ticulieren en die kring van particulieren dan uitgebreid tot allen; 
dan is er toch wel veel verdwenen van het vroegere verzet tegen 
de bevordering van bezitsvorming in de particuliere sfeer, waar
over wij ons slechts kunnen verheugen. 

De Regering bezint zich thans op twee terreinen, om de resul
taten daarvan t.z.t. aan de Kamer over te leggen. 

Het eerste is de samenhang tussen het gehele loonbeleid en 
het bezitvormingsbeleid. 

Het tweede is de vraag in hoeverre de fiscale politiek dienst
baar kan worden gemaakt aan de bevordering van het sparen en 
de bezitsvorming. 

Het is te hopen dat ook deze punten een grote meerderheid in 
de Kamer mogen vinden, omdat de zaak van de bezitsvorming een 
nationaal belang is van de eerste orde, dat gedragen moet worden 
door een zo groot mogelijk deel van ons volk. 
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De Algemene 

KIN DER B IJ SLA G VER Z E K ER I N G 
door Dr. W. L. P. M. de Kort 

A
fgezien van politieke obstakels kan de Algemene Kinder
bijslagwet vóór 1 juli in het staatsblad verschijnen. Het 
tijdschema louter technisch bezien wettigt de verwach
ting, dat de Memorie van Antwoord zal verschijnen in 

september-oktober. Gegeven de verzekeringstechnische conse
quenties van sommige desiderata in de Tweede Kamer naar voren 
gebracht is het amper reëel de Regering minder tijd voor studie 
en binnenkomen v:an deskundig advies te gunnen dan 4 tot 5 
maanden. In die tijd moet zij het echter ook kunnen doen. Het 
wetsontwerp maakt dan een goede kans vóór 1 januari 1959 in de 
Tweede Kamer te zijn behandeld. Maakt de Regering het de Ka
mer gemakkelijk, hetzij door tegemoetkomingen, hetzij door over
tuigende bestrijding van geuite verlangens, dan zou het wel een 
maand eerder gebeurd kunnen zijn, méér tijdwinst zit er echter 
niet in. Daarna volgt de behandeling in de Eerste Kamer, die een 
maand of drie zal vragen. Een tijdschema op zuiver technische 
mérites wijst dus 1 juli 1959 aan als de datum voor welke het 
wetsontwerp in het staatsblad kan worden gepubliceerd. Aange
nomen, dat zich geen politieke obstakels voor doen, rijst dan nog 
de vraag of de wet ook op die datum in werking zal treden. Wij 
willen daar straks nader op in gaan. 

Er staat nog een tweede sociale verzekeringswet op stapel en 
ook die zal een volksverzekering inhouden. Het is de Algemene 
Pensioenwet voor Weduwen en Wezen. Deze wet zal worden in
gebouwd in de Algemene Ouderdomswet. Hoever de voorberei
dingen precies zijn gevorderd kan ik uiteraard niet zeggen, doch 
ook hier zou - zij het met enkele dubia - een tijdschema te ont
werpen zijn. Danig rekening houdende met uitlatingen van rege
ringszijde, die -ongewild overigens - niet altijd even objectief 
betrouwbaar zijn, lijkt het waarschijnlijk, dat dit wetsontwerp kan 
worden ingediend rond de tijd, dat de Memorie van Antwoord op 
de Algemene Kinderbijslagwet verschijnt. Indien wij ons dit reali
seren, dan dringt zich een merkwaardige mogelijkheid op. Die 
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mogelijkheid is, dat èn de Algemene Kinderbijslagwet èn de Alge
mene Pensioenwet voor Weduwen en Wezen (dus de wijziging van 
de Algemene Ouderdomswet) vóór 1 juli 1959 in het staatsblad 
komen. Immers de regeling van de algemene kinderbijslag wordt 
beheerst door scherpe politieke tegenstellingen en - althans in 
theorie - de mogelijkheid van verschil in technische uitwerking. 
Bij het algemeen weduwen- en wezenpensioen doen zich die diver
genties niet voor. De behandeling van dit laatste wetsontwerp zal 
dan ook veeleer beheerst worden door de toetsing van de regeling 
op de verzekeringstechnische mérites. Na de grondige voorberei
ding, die de regeling heeft gekend mag men verwachten, dat de 
deskundigen van de Kamer in vrij korte tijd hun bevindingen zul
len hebben vastgelegd. Het is redelijk te veronderstellen, dat de 
tijd van behandeling in verhouding tot de tijd van behandeling van 
de Algemene Kinderbijslagwet kort zal zijn. 

In beginsel lijkt het dus mogelijk beide wetten in te voeren op 
eenzelfde datum. De K.V.P., die - zoals algemeen bekend kan 
zijn - van beide wetten de initiatiefneemster was en die steeds 
de verwerkelijking van deze beide wetten met ik mag wel zeggen 
een gelijke ambitie nastreefde, heeft meerdere malen verklaard 
met de invoering van welke van deze twee wetten ook geen dag 
langer te willen wachten dan strikt noodzakelijk is. Dit houdt in, 
dat bij een tijdschema als boven geschetst de houding der K.V.P. 
ten aanzien van de invoering practisch gedetermineerd is. Deze 
gebondenheid zou kunnen worden doorbroken doordat ofwel mijn 
tijdschatting niet juist blijkt, ofwel doordat de economisch toe
stand in den lande zich tegen een gelijktijdige invoering verzet. 

Indien de economische toestand zich tegen gelijktijdige invoe
ring verzet, moet dit wel altijd ten nadele van de invoering der 
Algemene Pensioenwet voor Weduwen en Wezen het geval zijn. 
Immers van de invoering der Algemene Kinderbijslagwet verklaart 
de Regering zelve, en m.i. terecht, geen economische repercussies 
van enige omvang te verwachten. Terecht, want de Algemene 
Kinderbijslagregeling betekent economisch slechts een verschui
ving van inkomen, zij het een verschuiving met in zijn directe 
uitwerking een pro-consumptieve inslag. Ik zeg in zijn directe uit
werking, want in zijn verdere roulering is dat reeds niet meer 
waar. Wel moet hieraan nog worden toegevoegd, dat voorzienin
gen in kinderbijslag (zoals voor invaliditeitsrentetrekkers) , die 
enige tientallen millioenen belopen, instede van uit de algemene 
middelen te komen (zoals thans) straks op het bedrijfsleven zuI
len drukken. In het algemeen genomen is echter de genoemde 
verklaring van de Regering terecht. Er is dus geen reden de in
voering der Algemene Kinderbijslagwet langer uit te stellen dan 
om technische redenen noodzakelijk is. Dit lijkt mij moeilijk an
ders te zien. 

Met de Algemene Pensioenwet voor Weduwen en Wezen is het 

173 



anders. Hier komt een nieuwe last voor het bedrijfsleven zich aan
dienen. Zware tegenslagen daargelaten wijst echter de ontwikke
ling van ons nationaal inkomen er op, dat ook deze last tegen de 
geraamde termijn genomen kan worden. Volgens het jongste 
Verslag van de Nederlandse Bank was de index van het nationale 
inkomen in 1955 132, in 1956 135, terwijl voor 1957 weer een toe
name van 7 ro werd verwacht (tegen een contante waarde der 
prijzen van 1949 = 100). Wat straks 1958 te zien zal geven is 
uiteraard niet bekend en zeer moeilijk te ramen. Toch lijkt het er 
op, dat het begeerde ingewilligd kan worden. En als het kàn, 
dan zal het ook moeten. Zo denkt welhaast iedereen in Nederland 
erover. De tijd, die is verstreken nà de publicatie van het aan
vankelijk door het Vrije Volk zo gesmade initiatief der KV.P. 
heeft de ogen doen opengaan. Het initiatief der KV.P. heeft ZIch 
ongetwijfeld vastgemetseld in het rechtsbewustzijn van het Ne
derlandse volk. Hier komt nog bij, dat het ontbreken van een 
algemene pensioenregeling voor weduwen en wezen een dermate 
manco in de rechtvaardige verdeling van het volks inkomen be
tekent, dat de vraag moet worden gesteld of - met danwel zonder 
bevredigende ,aanwas van het nationale inkomen - de knoop in 
ieder geval niet moet worden doorgehakt. Persoonlijk neig ik er 
toe die vraag bevestigend te beantwoorden. Eenzelfde vraag kan 
overigens worden gesteld ten aanzien van de herziening der arbei
ders invaliditeitsverzekering, een herziening, waarvoor onderge
tekende reeds vanaf 1948 in de Tweede Kamer heeft gepleit. Ook 
in dit geval lijkt mij aan een bevestigende beantwoording der 
vraag niet te ontkomen. Bij de behandeling der begroting van 
sociale zaken over het dienstjaar 1958 heeft de KV.P. - in over
eenstemming hiermede - doen weten, dat zij de drie hier ge
noemde wetsontwerpen beschouwt als behorende tot de noodzeke
lijkheden, die slechts in het uiterste geval door de bestedingsbe
perkingmogen worden getroffen. De besprekingen in de algelopen 
week over de industrialisatienota tonen wel aan, dat van die 
uiterste noodzaak moeilijk gesproken kan worden. 

De kansen van het wetsontwerp Algemene Kinderbijslagverze
kering om tot wet te worden verheven zijn niet slecht. De V.V.D. 
is verbeten tegen, de K.V.P. is voor en over het algemeen genomen 
is de P.v.d.A. voor. De C.H.U. zou - naar valt op te maken uit 
het Voorlopig Verslag - nog wel verdeeld kunnen stemmen, zelfs 
is bij een overtuigende Memorie van Antwoord eensgezind vóór
stemmen niet onmogelijk, toch lijkt eensgezinde afwijzing waar
schijnlijker. De houding door de Antirevolutionaire Partij in het 
Voorlopig Verslag aangenomen is een twijfelende. Men zou haar 
kunnen omschrijven als: geen bewondering voor het ingediende 
wetsontwerp naast de overtuiging, dat er iets gebeuren moet en 
het gebrek aan de mogelijkheid om iets beters te bieden. In het 
ongunstigste geval zou dus de aanneming van het wetsontwerp 
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steunen op de meerderheidsbeslissing van de K.V.P. en de P.v.d.A. 
Het is derhalve nuttig het meest belangrijke bezwaar van de 
P.v.d.A. te signaleren. Dat meest belangrijke bezwaar ontmoet 
men in paragraaf 7, op blz. 19 van het Voorlopig Verslag. 

De last van de kinderbijslagpremie wordt geringer naarmate 
men méér inkomen en minder kinderen heeft, zo merkt men van 
die zijde op. De reden daarvan ligt in de aftrekbaarheid van de 
premielast op het belastingplichtig inkomen. Via en ten nadele 
der algemene middelen wordt dus de premiedruk voor de hogere 
inkomentrekkers met weinig kinderen verlicht. Indien men de 
premie geheel ten laste zou brengen van de algemene middelen 
zou hiervan geen sprake zijn, aldus de P.v.d.A. Deze vele leden 
eisen dit echter niet. Waarschijnlijk en terecht willen zij de 
synthese in dit opzicht bij de Algemene Ouderdomswet tot stand
gebracht niet doorbreken. Wel zeggen zij echter, dat het voor hen 
van overwegend belang is, dat het door hen gemaakte bezwaar 
wordt opgeheven. Het door de P.v.d.A. opgemerkte is naar zijn 
feitelijkheid juist. De vraag of het als een bezwaar moet worden 
gezien is echter in de beantwoording afhankelijk van de vraag in 
hoeverre men de solidariteit tussen hogere en lagere inkomens in 
het wetsontwerp wenst uit te werken. Men moet die solidariteit 
harmonisch uitwerken, zegt de K.V.P., dus niet te veel en niet te 
weinig. Of het juiste midden gekozen is beoordeelt de K.V.P. in 
het Voorlopig Verslag niet positief. Het is practisch moeilijk te 
zeggen, doch men is geneigd het regeringsvoorstel op dit stuk 
niet als evident onjuist te beschouwen, eerder neigt men over naar 
het tegendeel. Hoe tenslotte de P.v.d.A. zal oordelen is uiteraard 
mede afhankelijk van de feitelijke druk op de algemene middelen 
van de bedoelde verlichting. Over die feitelijke druk zal de Rege
ring ons nog moeten voorlichten. Dat de omvang van die feitelijke 
druk ook het uiteindelijke oordeel der K.V.P. nog kan beinvloeden 
is, zo menen wij, eveneens duidelijk. Zij immers demonstreert 
nader de omvang van de solidariteitsbijdrage der hogere inkomen
trekkers, die de K.V.P. niet overtrokken, doch evenmin onder
gepresteerd wil zien. 

In dit verband speelt uiteraard ook de toekenning van het recht 
op kinderbijslag vanaf het derde kind voor de nietloontrekkenden. 
Onder dit opzicht lijkt mij het bezwaar der P.v.d.A. hout te snijden 
zonder bedenking. In het Voorlopig Verslag erkent en signaleert 
de K.V.P. dit bezwaar dan ook elders in het Voorlopig Verslag. 
K.V.P. en P.v.d.A. zouden elkaar, gezien de inhoud van het Voor
lopig Verslag, kunnen vinden in een wijziging, die de kinderbijslag 
vanaf het eerste kind over de gehele linie zou bevorderen. Het valt 
echter te verwachten, dat de Regering dit van het goede teveel 
acht om "ineens" te verstrekken. De argumentatie van de Rege
ring zal op dit punt moeten worden afgewacht. 

Als belangrijke verlangens van een zeer grote Kamermeerder-
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heid vallen in het Voorlopig Verslag te lezen een automatische 
welvaartsregulatie der uitkeringsbedragen, een behoud van de 
premieplicht bij de werkgevers voor wat de premielast van de 
loontrekkenden aangaat en het onderbrengen van de incassotaàk 
óók voor de resterende kinderbijsl.agregeling van loontrekkenden 
(eerste en tweede kind) bij de dienst der rijksbelastingen. Voor 
de twee laatste desiderata spelen de argumenten van de techni
sche uitvoeringsmogelijkheid en de coördinatie met de Algemene 
Ouderdomswet een belangrijke, welhaast beslissende rol. Het is 
de toetsing der technische uitvoeringsmogelijkheid en der coördi
natie, die van de Regering studie vraagt en ongetwijfeld oorzaak 
is, dat de Memorie van Antwoord nog niet kon verschijnen. In deze 
twee zeer belangrijke zaken zal ieder Kamerlid met een zeker 
ongeduld de resultaten van de oriëntatie en documentatie van de 
Regering tegemoet zien. Het eerst genoemde desideratum is meer 
van politieke en economische strekking. Gegeven de situatie op 
dit punt in de Algemene Ouderdomswet, gegeven de verwachting, 
t.a.v. de Algemene Pensioenwet voor Weduwen en Wezen, die 
immers ingepast wordt in de Algemene Ouderdomswet, lijkt mij, 
dat dit verlangen der Kamer bij de Regering gehoor zal kunnen 
vinden. 
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Enkele gedachten bij de 

Zesde Industrialisatienota 
H. Moonen. 

1. BeZangrijk stuk werk. 

lHl 
et behoeft wel geen betoog, dat handhaving van de 

bestaande werkgelegenheid voor een bevolking, die 
jaarlijks belangrijk in aantal toeneemt, geen voldoende 
kompas biedt, om de welvaart van dat volk zeker te 

stellen, hoewel het stellen van en het streven naar dit doel reeds 
zorgen genoeg kan vragen. Wij kunnen immers niet stellen, dat 
er voor de overheden en particulieren op het stuk van handhaving 
van de werkgelegenheid geen taak zou zijn, indien de bevolking 
praktisch stationair zou zijn, integendeel. 

Als dit laatste min of meer vanzelfsprekend is, dan valt het ook 
te begrijpen, dat het geen sinecure is, de werkgelegenheid van een 
in omvang groeiende bevolking als de Nederlandse, veilig te 
stellen. 

Maar niet alleen dat de taak van overheden en particulieren om 
de werkgelegenheid van een in belangrijke mate broeiende bevol
king overeenkomstig deze groei uit te breiden, geen sinecure is, 
ze is ook daarom zo belangrijk, omdat iedereen bij de werkgelegen 
heid ten nauwste is betrokken. In zekere zin staat de werkgelegen
heid immers aan de basis van ieders welvaart. 

Wanneer dan bovendien nog het niveau van de welvaart, waar
op de economie van een land is gericht, hoog is, dan moet een 
nota, die zich met de werkgelegenheid bezighoudt, een belangrijk 
stuk worden genoemd. Belangrijk ook daarom, omdat de omvang 
van de werkgelegenheid in ons land gepaard gaat, hier het onder
werp zijn geweest van een studie van meerdere specialisten niet 
alleen, maar ook en vooral, omdat deze deskundigheidsstudie 
basis werd voor een beleidsnota van de Minister, onder wiens 
verantwoordelijkheid de werkgelegenheid ressorteert en niet in 
de laatste plaats, omdat de beleidsnota over dit belangrijke en in 
economische zin fundamentele onderwerp basis zal zijn voor een 
discussie in het parlement, op grond waarvan het werkgelegen
heidsbeleid voor jaren inhoud en richting zal krijgen. 

Wat voor ministeriële beleidsnota's in het algemeen geldt en 
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wat deze nota's daarom zo belangrijk doet zijn, geldt ook voor 
deze industrialisatienota, m.n. dat ieder, die bij de verdere in
dustrialisatie van ons land betrokken is en daarin een rol heeft 
te vervullen, door deze nota in staat is een gecoördineerd beleid 
te voeren. Door de publicatie van deze beleidsnota, door de open
bare behandeling en tenslotte door haar aanvaarding kan "een
stemmigheid" over doel en middelen worden bereikt, die niet 
anders dan de bereiking van het gestelde doel kan bevorderen. 
Voorkomen wordt daarmede niet alleen, dat ieder zijn "eigen 
kijk" op deze materie heeft, maar ook, dat op grond van deze 
"eigen kijk", ieder tot zijn eigen, in de ware zin des woords, ver
schillende maatregelen komt, die het bereiken van het gestelde 
doel op zijn minst vertragen. Ook hier geldt, dat eendracht macht 
maakt, hetgeen overigens en gelukkig niet behoeft te betekenen, 
dat bij uitvoering en overleg het beginsel der subsidiariteit geen 
recht zou moeten worden gedaan, noch dat de verschillende over
heden en particulieren ieder op hun terrein geen zeggingschap en 
geen verantwoordelijkheid zouden hebben. 

2. Enkele verschillen met voorgaande industrialisatienota's. 
Deze zesde nota over de industrialisatie onderscheidt zich van 

haar voorgangers o.m. hierdoor, dat de spreiding van de indu
striële werkgelegenheid bewust en gewild als één der doeleinden 
van het industrialisatiebeleid wordt gesteld. 

Had het regionale industrialisatiebeleid tot nu toe tot doel 
het tot ontwikkeling brengen van "achtergebleven gebieden" en 
had deze stimulering wel een zekere spreiding van de industriële 
bedrijvigheid over het grondgebied van het land als geheel tot 
gevolg, ze was niet gericht op deze spreiding als doel. 

Thans meent de Minister de tijd aangebroken om zich uit te 
spreken over het bestaan van andere vraagstukken, - zoals het 
in de Nota wordt genoemd - die bij het regionale spreidingsbeleid 
zouden kunnen worden betrokken. 

Bij de uitwerking van dit standpunt, stelt de nota o.m., dat het 
te voeren regionale industrialisatiebeleid zal moeten blijven be
staan in een stimulering van gebieden met een structureel tekort 
aan werkgelegenheid, maar, zo voegt de Nota eraan toe: "Daarbij 
"zal men zich overigens niet moeten beperken tot die gebieden, 
"waar zich het bovenvermelde euvel reeds thans manifesteert in 
"acute werkloosheid en/of eenzijdig gerichte migratie, maar het 
"beleid zal zich ook moeten uitstrekken tot die gebieden, waar 
"vorenbedoelde ongewenste situatie in de toekomst dreigt te ont
"staan. Een dergelijk beleid zal naast het bereiken van deze doel
"stellingen, tevens de spreiding van de industrie bevorderen en 
"bovendien een ontlasting kunnen betekenen voor de sterke con
"centratie van economische bedrijvigheid in het Westen des 
"lands." 
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De Nota verschilt daarmede in twee opzichten van haar voor
gangers. Enerzijds wordt hier uitdrukkelijk gezegd, dat niet al
leen, zoals in overige nota's, slechts een bestaand structureel 
werkgelegenheidstekort in een gebied reden kan zijn voor het 
in het beleid betrekken van dit gebied, maar dat ook de dreiging 
van dit tekort, een op redelijke gronden in de toekomst te ver
wachten tekort aan werkgelegenheid in een gebied, tot het op
nemen in het reigionale industrialisatiebeleid kan voeren. 

Anderzijds wordt thans om meerdere redenen het streven naar 
spreiding van de economische bedrijvigheid over het grondgebied 
van het land uitdrukkelijk aan het regionaal industrialisatiebeleid 
ten doel gesteld. 

3. Het spreidingsbeleid. 
Het spreidingsbeleid, zoals dit in de industrialisatienota wordt 

,I voorgestaan, vindt zijn motivering in twee doeleinden, t.w. in het 
'I veilig stellen van de belangrijke functie, die de Randstad in de 

I economie van ons land heeft, anderzijds in het voorkomen van het 
ontstaan van gebieden, die als "noodgebieden" in de samenleving 
onaanvaardbaar zijn. 

Het moet als een zeer belangrijk winstpunt worden gezien, dat 
het probleem van de ruimtelijke ordening in deze nota officieel 
onderkend wordt en een plaats heeft gekregen in de uitmuntende 
analyse en even knappe synthese, die deze nota, die meer om de 
grote beginselen dan om allerlei detailleringen handelt, geeft. 

4. Het Westen des lands. 
Als vestigingsgebied voor economische activiteiten van velerlei 

soort heeft het Westen des land stellig niet alleen een belangrijke 
voorsprong op andere gebieden, maar het neemt ook in onze 
economie een belangrijke en overheersende plaats in. 

Zijn grote betekenis dankt dit gebied aan zijn gunstige ligging 
aan diep vaarwater met goede en grootse verbindingen langs 
water, spoor en weg met het achterland. 

Hier is door van de natuur gegeven factoren enerzijds, ander
zijds door een met deskundigheid en vasthoudendheid voort
bouwen van de mens op dit van nature aanwezige gegeven, een 
vestigingsgebied ontstaan, dat een grote aantrekkingskracht op 
vele industriële initiatieven heeft uitgeoefend en nog uitoefent. 

Door het met het treffen van grootse voorzieningen regel
matig tijdig voorafgaan aan de behoeften daaromtrent, groeit 
hier een gebied, dat niet alleen uniek is in den lande, maar wellicht 
als vestigingsgebied voor industriële en commerciële activiteiten 
als één van de gunstigste van West-Europa kan worden gezien. 

Voor de totale economie van ons land in het algemeen en voor 
de industriële werkgelegenheid in het bijzonder is dit gebied dan 
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ook van uitzonderlijke betekenis, een betekenis, die ertoe leidt te 
verwachten, dat in de loop der jaren het aantal vestigingen nog 
zeer belangrijk zal toenemen. 

Men behoeft niet over veel voorstellingsvermogen te beschik
ken, om zich te kunnen indenken, dat realiseringen van plannen 
als Europoort en Haringvliet in dit gebied tot nieuwe en grote 
vestigingen o.m. op het gebied der industriële werkgelegenheid 
zullen leiden. 

In het kader zowel van een Europese integratie als in dat van 
een steeds verdergaande technische ontwikkeling op het stuk van 
het verwerken van grondstoffen, zal het gebied als het ware een 
steeds aantrekkelijker economische ligging krijgen, zullen steeds 
meer industriële initiatieven daar hun realisering vinden. 

Zelfs rekening houdende met nog grote uitbreidingsmogelijk
heden in de toekomst, moet men echter de zowel in absolute als in 
relatieve zin beperkte hoeveelheid industrieterreinen van dit ge
bied, niet uit het oog verliezen. 

De betrekkelijke schaarste dezer terreinen, de enorme ontwik
kelingen, die de laatste jaren in terrein behoefte zijn waar te 
nemen geweest zowel als de unieke betekenis, die deze terreinen 
voor 's lands economie hebben en de vele jaren, die het zal vragen 
elders een enigszins gelijkwaardig gebied te creëeren, leiden ertoe 
"zuinig" te zijn met deze terreinen, "zuinig" in die zin, dat men 
ze reserveert voor vestigingen, die de hoge kwaliteiten van dit 
gebied typisch behoeven, hetgeen inhoudt, dat aan nieuwe in
dustriële ondernemingen, die hier niet noodzakelijk gevestigd 
moeten zijn, elders een aequivalente gelegenheid moet worden 
geboden. 

Het is op dit punt, dat de zorg voor en het veilig stellenvan de 
specifieke en unieke functie van het Westen des lands, de helpende 
hand biedt, althans kan bieden aan de problematiek van de ge
bieden, waar een structureel tekort aan werkgelegenheid heerst 
of in de toekomst te verwachten is. 

Het is ook hier, dat een harmonie van belangen ontstaat tussen 
het Westen en Overig Nederland. Het belang van Overig N eder
land, ligt immers evenzeer in de verdere ontplooiing en ontwik
keling van het Westen als het belang van het Westen ligt in de 
verdere ontplooiing van Overig Nederland. 

5. Overig Nederland. 
Wanneer de unieke ligging van het Westen des lands een 

belangrijk element vormt in de ontwikkeling van onze nationale 
economie en door de grote behoeften aan industrieterreinen het 
einde van de mogelijkheden in de traditionele vestigingsgebieden 
in zicht is, dan is het - ook al kan men in de tijd gezien dit einde 
enigszins verschuiven door nieuwe vestigingen, aie niet typisch 
dit complex van vestigingsfactoren behoeven, te trachten elders 
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onder te brengen - vanzelfsprekend, dat wordt uitgezien naar 
nieuwe mogelijkheden voor aan het zeeverkeer gebonden in
dustrieën. 

In dit verband noemt de Nota het gebied van Delfzijl en het 
Westerscheldebekken. 

Waar het in gereedheid brengen van deze gebieden jaren zullen 
vergen en de praktijk leert, dat bij aanwezigheid van de vereiste 
voorzieningen het jaren duurt voor het eerste "schaap" over de 
brug is, is het een nationaal belang v,an de eerste orde, dat een 
onderzoek naar de mogelijkheden in deze gebieden zo spoedig 
mogelijk plaats heeft. Zulks is nog meer gemotiveerd, omdat het 
zeer de vraag is of de afleiding naar elders van de vestigings
ambities van de bedrijven, die niet typisch de vestigingsdata van 
het Westen behoeven, wel voldoende soulaas zal bieden voor het 
Westen des lands. Industrialisatie immers van nieuwe gebieden 
is een moeizaam en meestal langzaam bedrijf. 

Een versnelling van het onderzoek naar "Nieuwe Waterweg"
mogelijkheden elders in den lande is ook daarom gewenst, omdat 
juist in deze tijd van West-Europese integratie en van de wor
dende Euromarkt meer dan anders de industriële vestigingen 
mag doen verwachten, die eisen van het "Nieuwe Waterweg"
kaliber stellen. 

6. Besluit. 
Wij mogen deze korte beschouwingen over het regionale in

dustrialisatiebeleid besluiten met het vertrouwen, dat, op grond 
van de uitmuntende wijze van ontleding van de beginselen van het 
regionale industrialisatievraagstuk in de zesde industrialisatie
nota, in nauw overleg en in nauwe samenwerking tussen daarbij 
betrokken overheden, organisaties en particulieren en in groot 
onderling vertrouwen, een harmonieuze ontwikkeling van de ver
schillende gewesten van ons land, de woon- en werkgebieden van 
ons groeiend volk tot ware eigen haarden maakt van menselijk 
geluk. 
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Parlementaire kroniek 
POLITIEKE BESCHOUWINGEN 
NA DE LAATSTE 
VERKIEZINGEN. 

De Partij van de Arbeid leed bij 
de verkiezingen voor de Provinciale 
staten een zware nederlaag. Bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen, twee 
maanden later, werd haar verlies 
nog groter. Aan welke oorzaken is 
dat verlies te wijten? 

Pacifisme. 

Er kwam een nieuwe socialisti
sche splinterpartij naar voren: De 
Pacifistisch Socialistische Partij. 
De PSP bleek, met haar leuze "so
cialisme zonder atoombom", trek
kracht te hebben bij de socialisti
sche kiezers. Wat voor soort kiezers 
waren dat? Wellicht komen zij voor 
een deel voort uit de jongere kie
zersgeneratie. Het gaat dan om 
jonge mensen, die - uit humani
taire en christelijke overwegingen 
- tot een protest tegen het ge
bruik van kernwapens wilden ko
men. De aanhang van de nieuwe 
PSP zal men echter toch wel voor 
het grootste deel bij de oudere 
socialistische kiezers moeten zoe
ken. De vooroorlogse SDAP wilde 
eenzijdige ontwapening, haar leden 
droegen het "gebroken geweertje" 
en zo laat zich verstaan, dat de Pa
cifistische Socialistische Partij als
nog bij dergelijke opvattingen kon 
aanknopen. 

Daarnaast heeft de PSP pogen 
duidelijk te maken, dat zij niet 
enkel een pacifistische partij is, 
maar ook het socialisme wil bele
ven op een manier, die weer meer 
bij de opvattingen van de oude 
SDAP aansluit. Dat die behoefte 
binnen de PvdA aanwezig is, bleek 
uit de oprichting van het Sociaal 
Democratisch Centrum. Zo zou men 
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tot de conclusie kunnen komen, dat 
het onbehagen tegen een gematig
de koers, zoals de PvdA die in de 
na-oorlogse jaren volgde, zich even
eens een uitweg zocht door op de 
nieuwe socialistische splinterpartij 
te stemmen. 

Andere koers? 

Wat kan dit voor de verdere po
litieke ontwikkeling betekenen? 
Het behaalde succes stimuleert de 
PSP om door te gaan. Zou zij haar 
aanhang kunnen vasthouden dan 
houdt dit in, dat de PSP in '66 ook 
enkele Kamerzetels krijgt ten koste 
van de PvdA en waardoor dus de 
positie van de PvdA, binnen de po
litieke verhoudingen, zou worden 
verzwakt. 

Op langere termijn valt er wat de 
nieuwe socialistische splinterpartij 
betreft nog weinig te voorspellen. 
Uit het orgaan van de PSP blijkt, 
dat daar al de vraag gesteld wordt 
of op het pacifisme dan wel op het 
socialisme de nadruk moet vallen. 
Een dergelijke vraag zou een tegen
stelling kunnen inluiden tussen 
pacifisten, die zich nog weinig re
kenschap gaven van de andere 
doelstellingen en hen, die van de 
PSP vooral een sterk links gerichte 
socialistische partij willen maken. 
Voor een herlevend marxistisch so
cialisme is er weinig perspectief. 
Zolang de SDAP zich op die manier 
aandiende isoleerde zij zich zelf. De 
PSP zal, ook als zij nog verdere 
trekkracht heeft, ondervinden, dat 
het hier om overleefde "vormen en 
gedachten" gaat. 

Onderwijl kan het bestaan van 
de nieuwe socialistische partij van 
invloed zijn op de gedragingen van 
de PvdA. Dat bleek al voor de ge
meenteraadsverkiezingen toen de 
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PvdA haar eigen pacifist, het 
Tweede Kamerlid Fedde Schurer, 
verlof gaf om zich met een "eigen" 
open brief tot de socialistische kie
zers te richten. In die brief werd de 
indruk gewekt alsof de PvdA, wat 
de defensievraagstukken betreft, 
vatbaar werd voor een andere 
koers, hoewel de heer Vermeer, de 
partijvoorzitter van de PvdA, tege
lijkertijd in polemieken met pacifis
ten toch vasthield aan de leus "lie
ver dood dan slaaf". Het gaat er 
dus om of de PvdA, ondanks het 
bestaan van de PSP, toch onver
kort steun blijft bieden aan de tot
nutoe gevoerde defensiepolitiek. In 
het andere geval zou dat ingrijpen
de gevolgen moeten hebben voor de 
politieke verhoudingen. 

"Feller van zich afbijten". 

Het bestaan van de PSP kan er 
ook toe leiden, dat binnen ..:} PvdA 
meer rekening wordt gehouden met 
de behoefte aan een linkse koers. 
Merkwaardig in dat verband was 
al, dat het Sociaal-Democratisch 
Centrum, totdantoe door de partij
leiding van de PvdA zorgvuldig ge
negeerd, ineens een officiële erken
ning kreeg door de aanwezigheid 
van ir. Vos, tweede voorzitter van 
de PvdA, op een bijeenkomst van 
het Sociaal Democratisch Centrum. 
In het socialistisch dagblad "Pa
rool" verschenen groot opgemaakte 
artikelen van een oud-SDAPer met 
de waarschuwing aan de PvdA om, 
- nu de nieuwe aanhang weer af
viel, toch vooral zorg te hebben 
voor het behoud van de oude socia
listische garde. Tegelijkertijd wordt 
hier en daar in socialistische kring 
gezegd, dat de PvdA zich afvraagt 
of zij in de naaste toekomst niet 
"feller van zich zal moeten afbij
ten". Naarmate de Kamerverkie
zingen van '66 meer in het zicht 
komen zal wellicht duidelijker wor
den in welke richting de PvdA het 
wil zoeken. 

Conjunctuur-kiezers. 

De PvdA verloor niet enkel aan 
de PSP, maar ook aan de VVD. Het 
laat zich verstaan, dat de PvdA 
juist dat verlies verbijsterd heeft. 
De al meermalen gegeven verkla-

ring voor deze wonderlijke over
gang is, dat het hier om kiezers 
gaat, die in de goede jaren alle heil 
van de PvdA verwachtten en die 
zich nu, in een wat moeilijker tijd, 
weer vatbaar tonen voor de critiek 
van prof. Oud. De PvdA vleit zich 
met de hoop, dat deze kiezers bij 
een betere conjunctuur weer zullen 
terugkomen. Of dat zo zal lopen 
moet worden afgewacht. Onmoge
lijk is het niet. Wel is belangrijk, 
dat op die manier "de doorbraak" 
in een heel ander licht komt te 
staan. De "doorbraak", zoals die 
vanuit socialistische kring werd ge
propageerd, erkende - althans 
theoretisch - een verbondenheid 
van politiek en levensovertuiging. 
Juist die levensovertuiging zou de 
behoefte oproepen om met de eigen 
beginselen naar anderen door te 
breken. Zolang de PvdA een perio
de van groei doormaakte konden de 
voorstanders van "de doorbraak" 
menen, dat die groei een gevolg 
was van de inzichten, zoals zij die 
koesterden. Nu een groot deel van 
de nieuwe aanhang van de PvdA 
bij twee verkiezingen ineens naar 
de VVD overliep, lijkt het moeilijk 
om nog langer aan die illusie vast 
te houden. Men wordt als katholiek 
of protestant niet vandaag door zijn 
beginselen naar het socialisme en 
morgen naar het liberalisme gedre
ven. Het moet om kiezers zijn ge
gaan, die van hun beginselen los
raakten of die hieraan geen enkele 
waarde meer toekennen als het om 
een politieke keuze gaat. 

Vragen voor de VVD. 

Hoe moet de VVD in dat licht 
haar indrukwekkende winst waar
deren? Er zijn libera'le commen
taren geweest, waarin de verkie
zingsuitslagen werden gewaardeerd 
als een massale bekering tot het 
liberalisme. Andere lieberale com
mentaren waren vezel voorzichti
ger. Daarin werd in de nieuwe aan
hang vooralsnog enkel een schare 
ontevredenen gezien. Ontevreden 
kiezers, die het nodig maken, dat d" 
VVD mogelijkheden vindt om hen 
vast te houden. 

Maar hoe? Vanuit de kring van 
de jonge liberalen werd onlangs op
nieuw voor een geheel andere opzet 
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van de liberale partij gepleit. In 
navolging van de PvdA zou ook de 
VVD "bezinningscentra" moeten 
hebben. De bedoeling is duidelijk. 
Deze liberale jongeren willen een 
vonn vinden, die de VVD ook be
woonbaar zou kunnen maken voor 
katholieken en protestanten. Een 
dergelijke structuur zou lan echter 
ook gewichtige consequenties heb
ben voor het klimaat en de doelstel
lingen van de VVD. Nu is het een 
uitgesproken vrijzinnige partij, die 
geen rekening behoeft te houden 
met christelijke opvattingen; als 
"doorbraak"-partij zou zij die op
vattingen minder moeten ontzien 
en zou zij naar compromissen op 
het principiële vlak moeten zoeken. 
Prof. Oud, die dergelijke "door
braak"-compromissen van de 
PvdA altijd graaf in zijn critiek 
betrok, heeft zich ook eerder al fel 
verzet tegen een VVD-opzet, zoals 
sommige liberale jongeren zich die 
zouden wensen. In elk geval kun
nen "bez!nningscentra" niet het 
middel zijn om die nieuwe aanhang 
vast te houden. Die nieuwe aan
hang heeft zich immers niet door 
beginselen maar enkel door onte
vredenheid laten leiden. 

"Progressief liberalisme". 

Een theoretische mogelijkheid is 
wel, dat de ontevredenen, bij een 
nadere confrontatie, ook wezenlijk 
door het liberalisme bekoord wor
den. Maar op welke wijze moet de 
VVD haar liberalisme dan concre
tiseren? Er is in liberale kring na 
de verkiezingen gezegd, dat de 
VVD nu moet tonen wat een "mo
dern progressief liberalisme" in
houdt. Het laat zich verstaan, dat 
ook buitenstaanders voor een der
gelijke demonstratie belangstelling 
hebben. Voor andere partijen, en 
dat gold met name ook voor de 
KVP, is totnutoe de grote moeilijk
heid, dat niet duidelijk werd in wel
ke richting de VVD wil koersen. 
Zou dit alsnog duidelijker worden 
dan kan ook dat van belang zijn bij 
de verdere ontwikkeling van de po
litieke verhoudingen. 

Vooralsnog is het echter de 
vraag hoe de VVD in de richting 
van een modern "progressief" libe
ralisme kan koersen, zonder tegelij-
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kertijd haar conservatieve aan
hang, die zelfs tot in de kringen 
van "Burgerrecht" reikt, van zich 
te vervreemden. 

Ook lijkt ons nog niet direct van
zelfsprekend, dat de nieuwe aan
hang van ontevredenen nu juist 
door een "progressief" liberalisme 
zou worden vastgehouden. Deze on
tevredenen zijn tot nu toe waar
schijnlijk vooral bekoord door een 
liberale critiek, die niet gehinderd 
werd door enigerlei verantwoorde
lijkheid. Als regeringspartij zou de 
VVD echter beduidend minder 
ruimte hebben voor "stoere" taal. 

Nieuwe waarde. 

Tussen een verliezende PvdA en 
een winnende VVD, maar met deze 
overeenkomst, dat zij beiden ken
nelijk sterk afhankelijk zijn van de 
conjunctuurschommelingen, wordt 
het binnen onze politieke verhou
dingen nog belangrijker dat er ook 
partijen zijn, die op de zoveel vas
tere basis van de eigen levensbe
schouwing steunen. Jammer ge
noeg kan ook na de laatste verkie
zingen nog niet gezegd worden, dat 
deze omstandigheden de trekkracht 
van de protestantse partijen ver
hoogt. De AR liep nog verder te
rug, de eH schommelt, bij de meest 
gunstige waardering, om een nieuw 
evenwicht. 

Er zijn er in het protestantse 
kamp, die met spanning hebben af
gewacht of de gemeenschappelijke 
lijsten in verschillende gemeenten 
niet zouden bewijzen, dat het pro
testantse volksdeel op de ène grote 
protestantse partij wacht. Die ver
wachting is niet uitgekomen. Hier
bij kunnen oorzaken hebben ge
speeld, die het niet onmogelijk ma
ken om in die richting verder te 
werken. Toch kan niet ontkend 
worden, dat de mislukking van de 
gemeenschappelijke lijsten de ge
dachte van èèn protestantse partij 
weer meer naar de achtergrond 
drong. Bij de eH was toch al een 
grote groep ervan overtuigd, dat 
een samengaan met de AR meer 
kwaad dan goed zou doen. Die 
overtuiging is daar nu nog ver
sterkt. Binnen de eH leeft ook al
tijd nog de hoop, dat - naannate 
de AR afbrokkelt - de eH sterker 
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zou kunnen worden en binnen ons 
politieke bestel de positie zou kun
nen krijgen van christelijke cen
trumpartij. Men hoopt dan uiter
aard ook, dat een dergelijke partij 
een belangrijke rol zou kunnen spe
len tussen PvdA en KVP. Intussen 
blijft er het feit, dat de VVD -
zoals het nu ligt - de protestantse 
partijen al is voorbij gestreefd door 
naar de derde plaats op te klimmen. 

Positie versterkt. 

Van het katholieke volksdeel kan 
wel gezegd worden, dat het meer 
dan ooit waarde hecht aan de op 
eigen levensbeschouwing steunende 
partij. De KVP, dat werd trouwens 
ook bij vroegere verkiezingen al 
duidelijk, neemt ook de jonge ka
tholieke kiezersgeneratie in zich 
op. Daarnaast won zij het aan de 
PvdA verloren terrein geheel terug. 
Er kan niet wOl'den vastgesteld 
welk'e motieven katholieke kiezers 
eerder bewogen om tijdelijk hun 
stem aan de PvdA te geven. Speel
den hierbij wezenlijke "doorbraak"
motieven een rol, dan hebben deze 
katholieke kiezers daarin toch ken
nelijk geen blijvende bevrediging 
gevonden. Lieten deze kiezers een 
ogenblik de eigen beginselen buiten 
beschouwing dan blijkt uit de te
rugkeer tot de KVP toch wel, dat 
de KVP de mogelijkheid behoudt 
om deze katholieke kiezers met 
vrucht te benaderen. 

Een en ander had tot gevolg, dat 
de positie van de KVP na de laat
ste verkiezingen nog aanmerkelijk 
sterker werd. Zouden de verhoudin
gen zich niet wijzigen dan is de 
KVP, na de verkiezingen van '60, 
zeer duidelijk de grootste partij met 
de verplichting om, nog meer dan 
voorheen, een leidende rol te spelen. 
Hoe de politieke verhoudingen dan 
zullen liggen kan nu nog niet wor
den overzien. 

Geen animo. 

Vooralsnog ligt het niet voor de 
hand, dat zich nog voor '60 wezen
lijke veranderingen zullen voor
doen. De VVD, die in de uitslag van 
de jongste verkiezingen een uit
spraak van de kiezers zou kunnen 
zien, dat zij in de regering moet 

wOl'den opgenomen, toont zich 
allerminst belust om zich nu al met 
die verantwoordelijkheid te belas
ten. Het orgaan van de VVD, en 
prof. Oud zelf in "Elseviers Week
blad", maakten duidelijk, dat het 
voorlopig de grootste zorg van de 
VVD is om de nu behaalde winst in 
'60 ook in Kamerzetels om te zet
ten. Dat hiervoor in de opposotie 
de beste mogelijkheden liggen laat 
zich wel verstaan. Wat de protes
tantse partijen betreft is de CH van 
meetaf van mening geweest, dat de 
huidige constellatie de beste is, al 
geeft de CH zich in de praktijk 
niet altijd evenredige moeite om 
die constellatie ook in stand te 
houden. 

De AR maakte eerder wel eens 
de indruk, dat het haar moeite zou 
kosten om het huidige kabinet -
zij het indirect - tot '60 te blijven 
steunen. Dergelijke geluiden wer
den de laatste tijd echter eerder 
zwakker dan sterker. Wel heeft de 
partijvoorzitter van de AR nog eens 
de stelling opgezet, dat de nadruk 
op de strijd tegen overmatige staat
bemoeiing zou moeten vallen, een 
strijd waaraan de PvdA dan geen 
deel zal kunnen hebben, maar deze 
stelling heeft in AR-kring, voor 
zover de regeringsverantwoorde
lijkheid daar een rol speelt, merk
waardig weinig commentaar ge
kregen. 

KVP en PvdA. 

Wat de politieke verhoudingen 
voor nu en straks betreft hangt 
veel af van de vraag of vooral de 
twee grootste partijen, KVP en 
PvdA, op het regeringsvlak niet al 
te ver uit elkaar zullen raken. Een 
gevaarlijk actueel strijdpunt, de 
vraag of de investeringsaftrek her
steld zou moeten worden, is inmid
dels uit de weg geruimd. De inves
teringsaftrek is hersteld en ook de 
PvdA heeft zich daar bij neerge
legd. Inmiddels is al duidelijk ge
worden, dat het opstellen van de 
nieuwe begroting dit keer bijzon
dere zorgen geeft. Ook over de mid
delen, die de regering in dat ver
band nodig acht, zou straks na de 
derde dinsdag in september nog 
verschil van inzicht kunnen rijzen. 

Daarnaast gaat het echter voor-
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alom dieper liggende kwesties, zo
als het vraagstuk van de bezitsvor
ming. Het kabinet is wat dit be
treft bezig zijn program af te wer
ken. Daarnaast beraad het kabinet 
zich over de mogelijkheid om de 
bezitsvorming ook in te passen bij 
de belastingwetgeving en bij de 
loonvorming. Zou het zover komen 
dan is dat een bevredigend begin. 
Intussen is dat nog niet zeker. Bij 
het debat over de Jeugdspaarwet 
bleek, dat de PvdA nog altijd niet 
over haar klassieke afkeer van uit
breiding van particulier bezit heen 
is en nog bij voorkeur aan collec
tieve bezitsvormen denkt, hoewel 
zij zich kennelijk tegelijk bewust is, 

dat deze socialistische denkwijze 
correcties behoeft. 

Zo komt tenslotte als totaalbeeld 
naar voren, dat bij de laatste ver
kiezingen nieuwe factoren in het 
politieke spel zijn gekomen, zonder 
dat al direct duidelijk is in hoever 
zij de komende verhoudingen zullen 
beinvloeden. Ook voor de verschui
vingen geldt, dat zij nog te vers en 
te grililg zijn om daarop reeds nu 
conclusies te bouwen. De nog res
tende anderhals jaar kunnen vooral 
belangrijk zijn om na te gaan hoe 
de partijen zich zelf zien en hoe zij 
zich hun verhouding tot anderen 
denken. 

Î Buitenlands Panorama I 
~---------------------------~ 
STRIJD IN HET MIDDEN-OOSTEN 

G
eruime tijd nu al richt zich de belangstelling van de 
wereld op het kleine bergachtige Libanon, waar een r groot aantal rebellen strijd voert tegen de regerings
troepen van president Sjamoen. 

Een van de opstandelingenleiders verklaarde onlangs, dat de 
gevechten reeds het leven hadden gekost van 10.000 mensen, maár 
men acht deze berichten overdreven. Hoe het ook zij, in het explo
sieve Midden-Oosten is opnieuw een gevaarlijke situatie ontstaan 
en juist in dit gebied speelt zich voor een belangrijk gedeelte de 
koude oorlog tussen Oost en West af. 

Het konfessioneel verdeelde Libanon - de 1,4 miljoen zielen 
tellende bevolking behoort voor de helft tot verschillende christe
lijke kerken en het overige gedeelte tot de Islamieten - werd 
eerst na de tweede wereldoorlog onafhankelijk. De opstand begon 
op 9 mei jl., toen in de havenstad Tripoli de vermoorde oppositie
leider en hoofdredakteur van een pro-Egyptisch dagblad, Nassib 
Matni, begraven werd. Hij was een fel tegenstander van Sjamoen 
en diens buitenlandse pro-westelijke politiek. Reeds tevoren 
waren hevige spanningen merkbaar, vooral toen het voornemen 
bekend werd dat Sjamoen zich bij de komende presidentsverkie
zingen in het najaar herkiesbaar zou stellen. De president, die tot 
de Maronieten behoort, het christelijke kamp, heeft met zijn poli-
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tiek ook niet de volledige instemming kunnen verwerven van de 
invloedrijke patriarch van de Maronieten, die vóór samenwerking 
met Egypte en Syrië is. Bovendien - en dat bleek al bij de 
oprichting van de Verenigde Arabische Republiek - zijn er heel 
wat Mohammedanen in Libanon, die voor een rechtstreekse aan
sluiting zijn bij de V.A.R. Sjamoen, die vorig jaar de Eisenhower
doktrine aanvaardde, hield zich steeds neutraal, zowel tegenover 
de V.A.R. als tegenover de Jordaans-Iraakse Federatie. 

De onlusten, die in Tripoli uitbraken, groeiden weldra uit tot 
een ware burgeroorlog. De Verenigde Staten oznden wapens en 
de Amerikaanse z·esde vloot, die ook in het Suez-avontuur een 
grote rol speelde, kruiste in de wateren bij Libanon. Ook de 
Sovjet-Unie mengde zich weldra openlijk in het konflikt, althans 
in zoverre, dat de Russen er weer eens voor waarschuwden, dat 
elke poging tot buitenlandse interventie in de Libanon ernstige 
gevolgen zou kunnen hebben voor de vrede in het Midden-Oosten. 
Daarop volgde een officieel protest van Libanese zijde tegen in
menging van Syrisch-Egyptische kant, waarop uiteraard een 
tegenbeschuldiging van N asser kwam. 

Een van de voornaamste grieven van de ex-premier Saeb 
Salem, thans een van de rebellenleiders, tegen Sjamoen is, dat zijn 
regering korrupt zou zijn. Hijzelf verklaarde zich evenals Sjamoen 
pro-Westers en ontkende, dat de rebellen alleen maar kommu
nisten zouden zijn. 

Gedurende de maand mei namen de gevechten in hevigheid toe, 
de Libanese regering zette vliegtuigen in. De volgende tegenzet 
van de kant van Sjamoen, die ook met onzekerheid en verwarring 
in de eigen gelederen te kampen had, was het verzoek van Liba
non om een buitengewone zitting van de Raad van de Arabische 
Liga om zo spoedig mogelijk "de onvriendelijke bemoeizucht van 
de Verenigde Arabische Republiek met de binnenlandse aange
legenheden van de Libanon te bespreken. 

Kort daarop verzocht Dr. Azkoel, de permanente vertegenwoor
diger van de Libanon bij de Verenigde Naties, om een spoedzitting 
van de Veiligheidsraad ter behandeling van een klacht van zijn 
regering over inmenging van de Verenigde Arabische Republiek 
in de binnenlandse aangelegenheden van zijn land. Inmiddels 
kwam de onzekerheid in de regering Sjamoen aan het licht door 
de ontslagaanvrage van de Minister van Defensie, die van mening 
was dat de Veiligheidsraad te vroeg was ingeschakeld; ook de 
minister van Verkeer trad af. Beiden zouden voorstanders zijn 
van een door de opperbevelhebbers van het leger, generaal Sjehab, 
te vormen nieuwe regering. 

Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, ver
klaarde in diezelfde maand op een persconferentie, dat de Eisen
howerdoktrine voor het Midden-Oosten Amerika mandaat geeft 
als de vrede en veiligheid in gevaar zijn. In de Eisenhowerdoktrine 
wordt immers gezegd, dat de onafhankelijkheid van de landen in 
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het Midden-Oosten van vitaal belang is voor de Verenigde Staten. 
Wel merkte Dulles nog op, dat in de huidige omstandigheden geen 
gewapende aanval van enig land, dat onder kommunistische kon
trole staat, te verwachten is. 

Om de Arabische Liga gelegenheid te geven een poging tot be
middeling te ondernemen, besloot de Veiligheidsraad het debat 
over de Syrische inmenging in de Libanese aangelegenheden uit 
te stellen. De Liga slaagde echter niet in haar verzoeningspogin
gen. In de resolutie, aangenomen aan het slot van de zitting te 
Benghazi, deed de Liga een beroep op Libanon haar klacht bij de 
Veiligheidsraad in te trekken en waarin een beroep werd gedaan 
op de verschillende gemeenschappen in het land om de opstand te 
staken en langs konstitutionele weg tot oplossing van het konflikt 
te komen. Een delegatie van de Liga zou moeten trachten in de 
Libanon de gemoederen weer te kalmeren. 

Irak, Jordanië, Libië, Soedan stelden zich achter deze resolutie, 
maar zij werd door de V.A.R. verworpen. Zij wees de Libanese 
beschuldigingen zonder meer van de hand en wenste een wijziging 
in de resolutie in dier voege, dat alle Arabische staten van het 
wederzijds respekt voor elkaar moeten laten blijken. 

Dit alles bracht de Arabische Liga in groot gevaar, want er 
dreigde nu een impasse, waarvoor Libië en Soedan ernstig waar
schuwden. Irak en Soedan verklaarden zelfs, dat zij hun regerin
gen in overweging zouden geven uit de Liga te treden, als deze 
er niet in zou slagen het geschil spoedig te regelen. Van haar kant 
eiste de Libanon, dat het gedrag van de V.A.R. zou worden afge
keurd, waarmee Irak zich eens verklaarde. 

Op 6 juni kwam de Veiligheidsraad dan toch eindelijk bijeen. 
Malik, minister van Buitenlandse Zaken van de Libanon, en Omar 
Zoef ti van de V.A.R. traden hier tegen elkaar in het strijdperk. 

De situatie in de Libanon spitste zich inmiddels toe. De Veilig
heidsraad besloot op voorstel van Zweden waarnemers, onder wie 
een aantal Nederlanders, naar de Libanon te zenden met de op
dracht "te verzekeren, dat geen personen of wapens of ander 
materiaal de grenzen passeren". Het voorstel werd met algemene 
stemmen aangenomen, de S.U. onthield zich van stemming. 

Ook Hammerkjöld begaf zich naar de Libanon en sprak daar 
met Sjamoen. Hoewel de sekretaris-generaal van de UNO zich 
niet al te duidelijk uitliet over het verloop van de besprekingen, 
bleek toch wel, dat hij tegen buitenlandse militaire inmenging was. 

(Dit artikel werd geschreven vóór de omwenteling in Irak, 
waardoor de situatie in het Midden-Oosten een grondige wijziging 
onderging. Het heeft er thans ,alle schijn van, dat de door Moskou 
voorgestelde topkonferentie zal doorgaan. De V.S. zijn hiermee 
in een onprettige situatie terecht gekomen, aangezien Eisenhower 
niet veel voor een dergelijke bijeenkomst voelt. Een oordeel over 
de situatie in het Midden-Oosten hangt thans dus in hoge mate af 
van deze bijeenkomst.) 
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REDACTIE: ME)UFFR. MR ). F. M. BOSCH, MAG. OR S. STOKMAN O.F.M., ORS ). M. AARDEN, 
Dil L. A. H. ALBERING, OR K. ). HAHN, ORS A. W. H. ), QUAEOVLIEG, W. M. PERQUIN. 

JAARGANG 12 AUGUSTUS/SEPTEMBER NUMMER 6/7 

VOOftVVOOftD 
VAN DE REDACTIE 

De groeiende betekenis van het onderwijs voor ons volksbe
staan, de algemene belangstelling voor deze sector van het maat
schappelijk leven en de actualiteit van de onderwijsproblematiek 
in verband met de aangekondiede wet op het voortgezet onderwijs, 
hebben de redactie van dit maandschrift ertoe geleid een dubbel
nummer aan het onderwijs te wijden. De uitgave daarvan mag 
tevens gezien worden als een voorbereiding en een stimulering 
van de meningsvorming met het oog op een te houden onderwijs
congres van de K.V.P. 

Tussen de schrijvers der artikelen is geen overleg gepleegd over 
de concrete inhoud hunner bijdragen; elk hunner blijft dan ook 
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn suggesties. De redactie 
heeft evenwel de onderwerpen en de schrijvers zodanig gekozen, 
dat het geheel een indruk geeft van de omvang en de betekenis 
van de thans aan de orde zijnde problemen en van de richting, 
waarin een aantalleden van de K.V.P. de oplossing daarvan me
nen te moeten zoeken. De polemiek is daarbij zoveel mogelijk 
vermeden ten einde alle nadruk te kunnen leggen op het positieve 
en het constructieve. 

De redactie is er zich van bewust, dat deze serie artikelen nog 
aan vele andere onderwijsproblemen voorbijgaat en op tal van 
punten, die wel werden behandeld, tot meningsverschil of tegen
spraak aanleiding zal geven. Zij vleit zich met de hoop, dat uit de 
botsing der meningen de juiste oplossing zal voortkomen en zal 
zich gelukkig achten, als dit onderwijsnummer daartoe mede de 
weg zal hebben geëffend. 
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het onderwijs 

in zijn betel~enis voor 

mens en maatschappij 

door Prof. Dr. Jos. J. Gielen 

1. Het is tegenwoordig zonder meer duidelijk, dat het onderwijs 
nimmer de twee betekenissen, in de titelopdracht genoemd, mag 
scheiden. Waar het geprobeerd werd (en het gebeurt soms nog) 
ziet men zich een desintegratieproces voltrekken, dat van de leer
lingen weet-automaatjes maakt en, nog erger, eigenwijze veel
weters die zichzelf en anderen tot last, en "de maatschappij" be
slist niet tot zegen zijn! Terecht heeft Foerster gewezen op de 
grote gevaren voor het karakter die van dit intellectualisme het 
onvermijdelijk gevolg moeten zijn. Het zou bovendien de reeds om 
andere redenen bestaande kwaal der desintegratie tot in het kata
strofale vergroten. Afgezien echter van dit fatale gevolg, is de 
scheiding niet konsekwent denkbaar: zij kan tot zekere grenzen 
worden voortgezet, maar school noch leven kunnen mens en 
maatschappij geheel scheiden. Er is slechts onderscheiding moge
lijk, teneinde programma's en methoden te helpen bepalen. Al zou 
dus, oppervlakkig gezien, de titelopdracht als "vanzelf" tot een 
behandeling kunnen leiden, die éerst de betekenis van het onder
wijs voor de mens, daarna voor de maatschappij en tenslotte het 
onderling verband in het licht stelde: wij doen dit niet, omdat de 
gevaren van een op deze wijze gesplitst in- en uitzicht op de be
handelde problematiek, de bestaande desintegratie nog zou kun
nen vergroten en de positie der school, in haar verhouding tot de 
huidige maatschappij, nog aanmerkelijk zou kunnen verzwakken. 
De verwarringen zouden nog toenemen; wij hebben er waarlijk 
al genoeg. 

Want het is welhaast gebruikelijk, dat er van drieërlei verwar
ring plus een ernstig tekort sprake is, als gesproken of geschre
ven wordt over de verhouding van onderwijs tot mens en maat
schappij: 
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maatschappij en staat worden als gelijken behandeld; 
maatschappij en gemeenschap worden hetzelfde geacht; 
maatschappij en bedrijfsleven over één kam geschoren! 

En het tekort: een vrijwel volledige verwaarlozing van de zg. 
maatschappelijke factoren! Om één voorbeeld van de laatste te 
noemen: de invloed van onze technische maatschappij op de 
moderne mens (zoals die door Prof. Van den Berg in verschillende 
publikatiesis geschetst, of door Karen Horney, of door kultuur
filosofen en -sociologen van verschillende richtingen) is zó diep
gaand, dat geen enkele opvoeding nog kansen op redelijk succes 
heeft als zij daarmede niet ernstig rekening houdt. In hoeverre 
kán de moderne mens, met het oog op deze maatschappelijke fac
toren (nervositeit, mass media, angst, sociale onzekerheid enz.), 
nog vrij en dus verantwoordelijk zijn? Wat moet de opvoeding 
doen om deze factoren deels te elimineren, deels te neutraliseren 
en kompenseren? En anderzijds: hoe kan de opvoeding ertoe bij
dragen om de middelen dezer technische maatschappij aan te 
wenden tot verrijking van de persoonlijkheid? Zo zijn er nog tal 
van vragen i.v.m. deze maatschappelijke factoren te stellen ... en 
te beantwoorden.~) En om tenslotte nog één sprekend voorbeeld 
van verwarring op dit gebied te noemen: wij allen hebben talloze 
malen "maatschappelijke vorming" in spreekbeurten en geschrif
ten behandeld gezien! Nergens is, bij mijn weten, ook maar een 
poging gedaan om dit gewichtige begrip eens te analyseren! Het 
gevolg is dan ook, dat het bij voortduring met gemeenschaps
voeding, sociaal aspect e.d. wordt verward. 

2. Het voorgaande zou meer kunnen ontmoedigen dan bemoe
digen. Maar is het niet juist van een bijzondere aantrekkelijkheid 
te mogen trachten opheldering te brengen in verwarde zaken? 
Een poging dus tot verheldering: meer kán het op dit ogenblik 
nog niet zijn. 

Wij stellen dan voorop, dat de school altijd in ontwikkeling was, 
maar dat deze in de laatste decennia sneller gaat dan ooit. Terwijl 
vroeger werd aangenomen (althans er werd naar gehandeld), dat 
de leermeester de centrale plaats moest innemen in het onderwijs, 
kwam tegen 1920 de child-centered pedagogiek op de voorgrond. 
Thans echter doet de child-and-culture centered education haar 
intrede. Harold Rugg, aan wie ik deze laatste terminologie ont
leen, heeft in een korte schets de ontwikkeling tussen 1920 en 
1950 uitstekend aangegeven: a curriculum of separate subjects 
in the 1920's, general education in the 1950's; rebellion and im
provisation in the 1920's, critica! design based on theory in the 
1950's; the probleem of teaching method, and the teacher's 

1) Wij achtten dit zo belangrijk voor het onderwijs, dat wij in het Leerboek 
der Opvoedkunde (L. C. G. Malmberg N.V.) een apart hoofdstuk daaraan 
hebben gewijd. Daar vindt men ook een eerste aanwijzing van literatuur. 

191 



I 

intuitive understanding in the 1920's, scientific bio-social-psy
chology in teaching in the 1950's.1 ) Met andere woorden: het in
tuïtieve verzet en het zuiver reaktieve karakter van de hervor
mingen rond 1920 gaan vervangen worden door de wetenschap
pelijk gefundeerde en verantwoorde van nu. Harold Rugg vergeet 
daarbij m.i. nog teveel de eis van een perspectivische vernieuwing, 
die zowel de beginselen als de feiten in haar overwegingen zal 
moeten betrekken. Dat geldt niet alleen voorzover het onderwijs 
rechtstreeks en diepgaand de wordende persoonlijkheid beïn
vloedt, maar nóg meer zijn verhouding tot de maatschappij. Dat 
de school dus een "levenswerkplaats" voor het kind moet zijn, 
zoals men een halve eeuw geleden begon te propageren, wordt 
thans nog nauwelijks geloofd: Dewey moge groot zijn, de feiten 
zijn sterker dan hij. "Education pour la vie et par la vie" mag het 
als leuze aardig doen, temeer daar zij van een belangrijk hervor
mer als Ovide Decroly afkomstig is: wij zijn nuchter genoeg ge
worden om te durven ontkennen dat het onmogelijk kán, zelfs niet 
mág "par la vie". En het "pour la vie" is dan nog alleen aanvaard
baar als wij uitvoerig van gedachten hebben gewisseld over de 
concrete betekenis daarvan! Het is onzinnig de school en het 
leven te vermengen: in dat geval zou men het kind beter in het 
gezin en op straat kunnen laten. Het is bovendien noodwendig, 
dat het kinderlijk denken wordt ontwikkeld in aansluiting aan 
de kinderlijke ervaringen: de niet-intentionele kennis, uit de 
kinderwereld bijeengegaard, is dus voor de school van meer we
zenlijk belang, dan wat de volwassene in zijn wereld heeft ontdekt. 
Trouwens, als men "par la vie" wil werken, dan zal reeds de 
omvang en de aard daarvan tot een keuze dwingen, tot herhaal
delijk en verantwoord kiezen. En komt men dan weer niet vanzelf 
bij de principen en methodische oriëntatiepunten terecht? 

Zijn wij dus het romantische geloof in "de scheppende krachten 
van de kinderziel" bijna teboven, wij zitten nog midden in de ge
vaarlijke bekoring van wat "maatschappelijk leven" wordt ge
noemd. Om de gesignaleerde verwarringen te voorkomen, dienen 
wij dus vooraf aan te geven, wat wij onder de gebruikte termino
logie zullen verstaan. Welnu: onder "gemeenschap" begrijpen wij 
groepen waarvan de leden gezamenlijke doeleinden nastreven met 
gezamenlijke middelen. Wat hiervoor aan innerlijke kracht en 
uiterlijke vaardigheid nodig is, brengen wij onder de term 
"sociale pedagogiek"! Het gaat daarbij om het onderlinge samen
leven (samen-werken daaronder begrepen), en dus over de ware 
zin van het "sociale", dat bestaat in het mede-menselijke. Het is 
duidelijk, dat in de orde van tijd deze opvoeding pas aan 
de orde komt in een latere periode: bij de baby is er nog 
geen sprake van, bij de kleuter nauwelijks, bij het school
kind openen zich mogelijkheden, maar eerst volop kan dat 

1) The New Era in Home and School vol. 37 no. 2 1956. 
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gebeuren in puberteit en adolescentie 1 ), Wat aan de laatste 
twee voorafgaat is de zorg voor het "sociaal aspekt", d.w.z. 
het helpen om het mede-menszijn te beleven en te reali
seren. Het gezin speelt daarin de voornaamste rol. En hier 
liggen, zowel in eerste aanleg als later (hoofdzakelijk) de vraag
stukken van de menselijke verhoudingen. Geheel ten onrechte 
worden deze soms tot het bedrijfsleven beperkt. Dit moge ver
klaarbaar zijn uit de oorsprong van het begrip, juist in de mo
derne maatschappij vormen zij een uitermate gewichtige factor 
waardoor het onderling verkeer geslaagd of mislukt moet heten: 
wellevendheid, hulpvaardigheid, baldadigheid, vooroordeel, on
derling begrip en wanbegrip, verdraagzaamheid, sportiviteit enz. 
liggen in dit vlak en vinden in een goede verzorging van het 
"sociaal aspekt" hun basis. Weliswaar is dit laatste ook het 
geval voor de gemeenschapsopvoeding, maar in deze is er alleen 
sprake van een intensivering van bepaalde eigenschappen ten be
hoeve van het werk en het leven in deze groep, terwijl in human 
relations vaak slechts schijnbaar van een gemeenschap sprake is 
en zij overigens ook in het interpersoonlijk verkeer een levens
kwestie zijn. De daarvoor nodige eigenschappen liggen derhalve 
in iedere normale opvoedingstaak van eerstaf besloten, en zij 
behoren in álle omstandigheden en tot de dood werkzaam te 
blijven. 

V oor wat de staat betreft kunnen wij kort zijn: als bevorderaar 
van het tijdelijk algemeen welzijn (met inachtneming van de ver
schuiving tot kultuurstaat die zich aan het voltrekken schijnt!) 
is zij een aparte gemeenschap en brengen wij dus het staatsbur
gerlijke aspekt der opvoeding onder de "sociale pedagogiek". 

En nu de maatschappij. Sociologen stellen een onderscheid vast 
tussen "het sociale" en "het maatschappelijke" 2 ). Nu kan het ons 
niet geheel onverschillig zijn wat de sociologen als het onder
scheid zien en vooral niet: of zij dit in alle duidelijkheid kunnen 
vaststellen. Belangrijker is echter, dát het onderscheid bestaat: 
er is een apart verschijnsel binnen het opvoedkundige, dat zich 
als "maatschappelijk" laat kwalificeren. Niet tegen, maar wel 
naast het "sociale" (de "gemeenschapsopvoeding") en naast het 
"sociaal aspekt". In het maatschappelijke beleeft de mens de 
mede-mensheid. Maatschappij is dan een vaag collectivum, 
waarin ook de individuele mens, ook de groepen, ook de gemeen-

1) Wij zonderen het gezin dus uit, omdat dit, als gemeenschap, letterlijk 
uniek is. 

2 ) Kortheidshalve verwijzen wij naar Enige opmerkingen over "sociale 
pedagogiek" in het Ned. Ts. voor Opvoedkunde III 1957-58. Wij hopen in 
de volgende jaargang deze studie te vervolgen met een bijdrage over het 
Terwante onderwerp der "maatschappelijke vorming". In genoemd artikel 
hebben wij nog van "pedagogische sociologie" gesproken. In besprekingen is 
ons duidelijk geworden, dat deze term beter "sociologische pedagogiek" kan 
luiden. 
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schappen, ook de staat leven en werken, dat echter letterlijk uniek 
is en bovendien een krachtenveld vormt, waarin de mens be
schermd, maar van waaruit hij ook bedreigd kan worden. Hier 
ligt het terrein van een "sociologische pedagogiek". Zij zal, in 
nauwe samenwerking met de sociologie, haar vraagstukken moe
ten oplossen; in het onderzoek der feiten zal deze een onontbeer
lijke hulpwetenschap blijken, maar zal ze de pedagogiek vanuit 
haar eigen gezichtspunt hebben te beoordelen en in de bepaling 
van haar middelen en doeleinden autonoom moeten blijven. 

In die maatschappij, door vaagheid even sterk gekenmerkt als 
de gemeenschappen door exaktheid (behoudens de grensgevallen 
natuurlijk), krijgt de opgroeiende mens geleidelijk zijn plaats: 
Jonge kinderen zijn welleden van gemeenschappen, en zijn met na
me lid van het gezin, maar nog niet geplaatst in de maatschappij 
Deze stelling van Ottaway is in haar algemeenheid zeker juist_!) 
In de omgangstaal drukt men dit uit door te zeggen, dat een 
kind zich "een plaats in de maatschappij zal moeten verwerven", 
of men spreekt van "het beklimmen van de maatschappelijke lad
der". Als alle metaforen bijzonder geschikt om in discussies de 
werkelijkheid te verhullen, bestaat er toch wel een vrij nauw
keurige voorstelling van de inhoud dezer omgangstermen. Verder 
komt men echter zelden: wij herinneren aan het in de aanvang 
gesignaleerde tekort! Want behalve voor een "loopbaan", die 
eventueel na verloop van tijd zich als ,,carrière" kan gaan afteke
nen, leeft de mens in een vaag collectivum dat hem normen op
dringt waaraan hij zich meestal conformeert, wordt hij ook be
dreigd door allerlei "hidden persuaders", krijgt hij middelen ge
presenteerd om het leven te veraangenamen en te verrijken. Deze 
summiere aanduiding houdt reeds in, dat de maatschappelijke 
invloed zowel negatief als positief kan zijn, en dus ook, dat "maat
schappelijke vorming" weliswaar de voorbereiding op een levens
taak impliceert, maar niet minder het verwerven van de nodige 
weerstandskracht tegen verkeerde invloeden, het aankweken van 
de bereidheid en geschiktheid om de toevallende of verworven 
maatschappelijke taken naar behoren te vervullen en zijn leven 
gestalte te geven. "Naar behoren" houdt dan óók in: ter verwer
ving en bevestiging van eigen (betrekkelijk) aards geluk, van de 
mogelijkheid tot het bereiken van een gelukkig hiernamaals, en, 
voorzover de vervulling dezer taken daartoe de mogelijkheid 
biedt: ook van dit tweevoudige geluk der medemensen! Hier is 
één der raakpunten met de "gemeenschapsopvoeding" en dus, 
wetenschappelijk gezien, met de sociale pedagogiek. "Maatschap
pelijke vorming" mag dus noch met gemeenschapsopvoeding noch 
met voorbereiding tot de latere loopbaan vereenzelvigd worden. 

3. Om de eigen taken vast te stellen heeft men altijd de moei
lijkheid te overwinnen, dat men zijn eigen tijd en eigen land slecht 

1) A. K. C. Ottaway, Education and Society. 3e dr. 1957, London. 
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' kent. Uit de aard der zaak moet men zich dan de distantie "schep
pen", die het zakelijk en zuiver oordelen mogelijk moeten maken. 
Als wij dat doen ter zake van de verhouding van school en maat
schappij (want daarheen moeten en kunnen wij nu onze aandacht 
gaan richten), dan bemerken wij op de eerste plaats dat "onder
wijzen" in de zin van "kennis aanbrengen" of "kennis helpen ver
werven", vroeger een andere inhoud had dan nu. Dat ligt niet 
alleen aan de gewijzigde taak die het "maatschappelijk hulp
instituut" der school toeviel door de grondige wijzigingen in 
sociologisch opzicht, maar ook in het kultureel-maatschappelijke 
perspektief. Ik neem met opzet de kennis, omdat die altijd is 
gebleven en zal moeten blijven: het hoofdelement in het onderwijs. 
Met Herbart zou men inderdaad kunnen zeggen: dat onderwijs 
het voornaamste opvoedingsmiddel is (in de school, voegen wij 
er aan toe!). Welnu, het karakter dezer kennis was in de middel
eeuwen dat van een Heils- of Erlösungswissen, in de renaissance 
van een Bildungswissen en thans van een Leistungswissen. Deze 
onderscheiding van Max Scheler, ofschoon vijfendertig jaren oud, 
blijft juist en vruchtbaar. Zij werd kortelings trouwens in andere 
termen bevestigd door Ernst Lichtenstein (Die Schule im Wandel 
der Gesellsohaft): de school heeft een sakrale, een profane en een 
humanistische wortel! Vandaaruit geeft Lichtenstein de school 
een Traditionsmotiv, een Bildungsmotiv, en een "rational Motiv". 
Voor Nederland herinner ik er aan, dat wijlen Mag. Doodkorte in 
een Tijd-artikel rond 1930 als voornaamste taak voor het katho
lieke onderwijs zag: het outliberaliseren van de kennis! Kort ge
leden schreef prof. Bouman in Wending een soortgelijke gedachte 
in soortgelijke bewoordingen neer. Ik herinner verder aan de 
sociale mythe van het 19de eeuwse scientisme en positivisme 
(maatschappelijk gezien bij Lange na niet uitgestorven) en van 
de opmerking van prof. Buytendijk over het verminderen van het 
uitzonderlijke van wat de middelbare school aan kennis biedt: de 
popularisering der wetenschap langs allerlei wegen is daarvan één 
oorzaak. Hier heeft men dus te doen met maatschappelijke in
vloeden waarop de vernieuwingsdrift zich het eerst zou moeten 
richten. Hij doet dit nochtans niet en alvorens wij de vernieuwers 
daarover kapittelen, moeten we bedenken hoe ongelofelijk moei
lijkt 't herkennen van deze "liberalisering" der kennis is, en hoe, 
in onze tijd, de onderscheidingen van Scheler en Lichtenstein niet 
zouden mógen leiden tot een óf ...... óf, maar tot een én ...... én: 
men kan stellig menen, dat Henswissen en Bildungswissen, dat de 
sakarale en de humanistische wortel in de scholen soms verdonke
remaand zijn geraakt, om toch tijdig te bedenken, dat het Lei
stungswissen, juist om de maatschappelijke vorming die wij na
streven, onmisbaar is geworden. Aan de andere kant kunnen wij 
ons bemoedigd weten door de uitspraken die ik aangehaald vond 

1) A Henn Verlag Ratingen. Rhld 1957. 
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in Edward Fitzpatrick, H ow to educate hu man beings (Milwaukee 
1950): van de American Federation of Labor: "not so much 
training for industry, as training for life in an industrial 
society"; en van de National Association of Manufacturers: 
"vocational education is not teaching for an accupation only, it is 
the making of men and wamen". Voor de praktijk betekenen deze 
kennissociologische opmerkingen, dat men zal moeten beginnen 
met het toestaan van een veel grotere interne vrijheid. Daarmede 
is stellig niet gewaarborgd, dat dan een ont-liberalisering van het 
onderwijs wordt bereikt, maar wel is daarmede een voorwaarde 
voor verwezenlijking van dit ideaal vervuld. Het is dan verder 
van de opleiding der leerkrachten en van de schoolleiding afhan
kelijk of de verworven vrijheid ook voor dit doel wordt gebruikt. 

Na dit voorbeeld vanuit historisch perspectief, een eigentijds 
van de noodzakelijke vernieuwing in maatschappelijk opzicht, 
namelijk dat van de opvoeding tot verrijkende en ontspannende 
vrije-tijdsbesteding. Wij staan, sinds 1920, nóg aan het begin der 
oplossing van dit probleem. Hier wreekt zich het tekort aan 
perspectivische vernieuwing, al geldt ter disculpatie, dat deze 
eigenlijk eerst met het ontstaan van een pedagogische weten
schap, gesteund door psychologie, sociologie en moraaltheologie, 
recht mogelijk is geworden. Tot deze opvoeding voor een ver
rijkende en ontspannende vrije-tijdsbesteding behoren bijvoor
beeld: vaardigheden (handenarbeid), expressielust en -vaardig
heid, een kultureelgericht aardrijkskunde- en geschiedenisonder
wijs, een op de levende natuur gericht biologie-onderwijs, weer
baarmaking tegen demagogie en "verborgen verleiders" door ont
wikkeling van het leren denken, persoonlijkheidsvorming in de 
moderne zin van het woord e.d.m. Het is uiteraard niet mogelijk 
al deze zaken in het bestek van dit artikel te behandelen, maar 
wel kan men er misschien een ruimer overzicht en dieper inzicht 
mee verwerven van de verhouding van school en maatschappij 
vanuit de moderne wenselijk- en noodzakelijkheden. Om dezelfde 
reden noem ik nu zonder veel commentaar een aantal problemen 
die theoretisch en praktisch een oplossing behoeven, willen wij 
ooit tot een modern-verantwoorde verhouding van school en 
maatschappij komen: 

het vraagstuk der algemene vorming vóór en náást de speciale 
beroepsvorming: van de bijna gebruikelijke tegenstelling zullen 
wij tot een gezonde antinomie moeten geraken; -

hoe kan men voorbereiden op het maatschappelijk leven der 
toekomst? Daarbij doemen vraagstukken van differentiatie en 
intergratie op, vooral bij het voortgezet onderwijs ; -

hoe zal men de toekomstige volwassenen kunnen leren om van 
de mogelijkheden van onze technische tijd gebruik te maken? Ik 
noemde hierboven al enige zaken i.v.m. de vrije-tijdsbesteding; -
bovendien dient overwogen te worden in hoeverre technische 
middelen als schoolfilm en -strip aanbevelenswaardig zijn: de 
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populaire mening als zouden deze per se vruchtbaar zijn, wordt 
natuurlijk niet gesteund door de wetenschap, integendeel! -; 
de herziening der leerplans, o.a. in verband met gewijzigde op
vattingen en houdingen ten aanzien van de gewenste en mogelijke 
"parate kennis" ; -

hoe kan men o.a. door maatschappelijke invloeden ontstane 
kwalen voorkomen c.q. genezen, bijv. de verminderde aandachts
concentratie n.b. in een tijd waarin bijv. het verkeer en de hoog
ontwikkelde techniek dikwijls een vermeerderde concentratie 
eisen;-

de opvoeding tot het leven in een democratische staat en maat
schappij; daarbij denk ik niet alleen aan politiek, maar aan al die 
eigenschappen zonder welke een waarachtige democratie onbe
staanbaar is: respect voor de overheid bij een opwekking tot een 
critisch volgen van politici en staatkunde, eerbied voor elkaars 
overtuiging bij een aansporing tot bestrijding van verkeerde op
vattingen, opvoeding tot een juist gebruik van rechten en een 
stipt vervullen van plichten, waarbij de over-accentuering van de 
eerste bijzondere moeilijkheden schept voor de laatste ("wij doen 
graag iets minder dan wij moeten en iets meer dan wij 
mogen");-

een opvoeding i.v.m. de bijzondere kwetsbaarheid van demo
derne maatschappij: niet alleen technisch maar ook menselijk; -
als bijzondere problemen noemen wij bijv. de wellevendheid, de 
baldadigheid en de jeugdcriminaliteit; 1

) 

de human relations voorzover die maatschappelijk zijn: het 
voorkomen en bestrijden van vooroordelen, het bevorderen van 
onderlinge waardering der sociale groeperingen en van de naties; 
de overschrijding van grenzen van ras en het scheppen van een 
bevruchtend klimaat voor hulp aan missie, zending en minder
ontwikkelde gebieden; -

hoe kán men voorbereiden op een (deels onbekende) maat
schappij in een z.g. prospektieve pedagogiek en in perspektivische 
vernieuwing? -
hoe kan de school de geestelijke volksgezondheid bevorderen en 
schade daaraan voorkomen, waarbij vraagstukken van examens, 
overlading, opleiding der leerkrachten, differentiatie en selectie 
aan de orde zullen komen; -

hoe kan men een socio-kulturele vertraging voorkomen en 
socio-kulturele versnelling bevorderen? -

hoe voorkomt of elimineert men neurotiserende factoren? In
fantilisme of puerilisme? -

hoe leert men een goed en verantwoord gebruik der mass 
media?-; 

hoe aktiveert men op verantwoorde wijze de talenten? 

1) Het maandblad OPVOEDING wijdde zijn juni-nummer geheel aan de 
jeugdbaldadigheid. Pax Den Haag. 
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De reeks zou nog wel aangevuld kunnen worden, maar, behalve 
een indruk van de verreikende betekenis van een sociologische 
pedagogiek, hoop ik er ook de rechtvaardiging mee gegeven te 
hebben, waarom een behandeling van het gehele vraagstuk dat 
ons bezighoudt, hier volstrekt onmogelijk is. 

4. Toch willen wij nog graag een nadere maatschappelijke 
plaatsbepaling der school beproeven. Hoe is die in feite? Is die 
juist met het oog op de pedagogisch-didaktische opdracht die de 
school te vervullen heeft in deze tijd? Welke invloeden hebben 
die plaatsbepaling eventueel onjuist gemáákt en wat kan men 
doen om de fouten te herstellen? Heeft de wetgever in dit opzicht 
een taak? Waarin kan die bestaan? 

Het rijtje vragen zou nog te verlengen zijn. Maar het wordt tijd 
dat wij verder alleen nog denken aan staatkundige wenselijkheden 
en mogelijkheden. 

Op onze weg door verleden en heden zullen wij dan herhaaldelijk 
de befaamde en beruchte "maatschappelijke eisen" ontmoeten. Het 
was in 1801, 1803 en 1806 inderdaad een "maatschappelijke eis", 
dat het volksonderwijs wettelijk werd geregeld en dat ook werd 
aangegeven welke vakken onderwezen moesten worden. Zelfs 
brachten deze wetten de kern van het huidige art. 42 der l.o.-wet 
met de "opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke deug
den" (thans in andere volgorde in de wet te vinden). Het was ook 
de voldoening aan een maatschappelijke eis, dat de Iatijnse scho
len een ander programma kregen. Een commissie had dat reeds 
in 1809 verlangd, en een opvolgster sloot zich in 1814 hierbij aan: 
de wet van 2 aug. 1815 schreef dan ook voor, dat de leerlingen, 
naast Iatijn en grieks, "tevens andere voor hen onmisbare kun
digheden" moesten opdoen, nl. aardrijkskunde, wiskunde, geschie
denis en fabelkunde. Voor het l.o. weerspiegelde de wet van 1857 
opnieuw de "maatschappelijke eisen" in een aanzienlijke uitbrei
ding van het aantal vakken, de mogelijkheid van ULO en MULO 
en de uitwerking der grondwettelijke waarborgen van deugdelijk
heid. Geheel overeenkomstig "de geest des tijds" werd het kennis
element zwaar beklemtoond: het intellectualisme wordt op de 
troon gezet als het maatschapplijk hoogst gewaardeerde en, toen
tertijd, stellig ook het meest nodige. Ook Thorbeckes wet van 
1863 was weer in overeenstemming met de "maatschappelijke 
eisen": de minister dacht bepaaldelijk aan "de vorming van die 
talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te boven, naar alge
mene kennis, beschaving, en voorbereiding voor de onderschei
dene bedrijven der nijvere maatschappij tracht. De "nijvere 
maatschappij", niet enkel in hare inrigting op landbouw, fabriek
vlijt of handel, maar in den meest uitgebreiden zin genomen, is 
het daarbij blijkbaar om kennis der tegenwoordige wereld en om 
toepassing op economische en technische diensten te doen!" Na
drukkelijk onderscheidt Thorbecke hiervan "de geleerde vor-
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ming" : "Ieder onderscheidt ook de diensten, waartoe deze vor
ming in staat moet stellen, van diegene, welke de burgerlijke 
samenleving op economisch en technisch gebied vraagt". 

Het is ondoenlijk, en in het kader van dit artikel ook onnodig, 
deze summiere schets van de historie der "maatschappelijke 
eisen" uit te breiden. Voldoende lijkt het ons, dat vaststaat, dat 
zij doorlopend hun invloed hebben doen gelden, zowel op de pro
gramma's, op de opleiding der leerkrachten en op het ontstaan 
van schooltypen. In al deze gevallen heeft de wetgever er vorm 
aan gegeven. 

En op dit ogenblik? De school wordt overstroomd met "maat
schappelijke eisen". Dat gebeurt in de vorm van negatieve ver
wijten, als zij van alles de schuld krijgt (onvoldoende algemene 
ontwikkeling, ernstige taal- en spelfouten, baldadigheid, onwel
levendheid enz.) en in de vorm van positieve verlangens (het ver
keer, sport, volksgezondheid, scheep. en luchtvaart, Rode Kruis, 
bedrijfsleven, leger en vloot, film, toneel enz. enz.) . In al die 
gevallen heeft de autonome school, die verantwoording schuldig 
is aan het gezin (en kerk en staat) voor de aan haar gedelegeerde 
opvoedingsrechten, de plicht af te wegen welke eisen voor inwilli
ging vatbaar zijn en in welke vorm. Zij komt daarmede onder 
spanningen te leven, waarvan men zich moet afvragen of de leer
krachten daartegen bestand zijn indien dezen niet hebben geleerd 
in welke verhouding school en maatschappij in deze tijd behóren 
te staan: onder volledige erkenning van haar karakter als maat
schappelijk hulpinstituut, dient zij primair de leerlingen voor te 
bereiden, weerbaar en geschikt te maken om in deze maatschappij 
en die der naaste toekomst te leven! Korter gezegd: levensge
schiktheid is primair. De spanning tussen de primaire rechten 
van de menselijke persoon en de billijke eisen der maatschappij 
vergt thans bijzonder veel van de school, en de wetgver moet haar 
daarin zowel beschermen en uitrusten als vrij laten. Beschermen 
o.a. door vanuit de taak van de staat t.a.v. het tijdelijk algemeen 
welzijn algemene voorschriften te geven, waarbinnen de ruimte 
blijft tot eigen vormgeving in didaktisch en pedagogisch opzicht. 
Uitrusten o.a. door de opleiding van een leerkrachtencorps dat op 
de hoogte is van deze tijd: de nieuwe kweekschoolwet is, mits zij 
blijft uitgevoerd volgens haar opzet en bedoeling (de laatste wij
zigingen achten wij dus niet alle gelukkig!), een belangrijke stap in 
de goede richting; de aanvang van de lerarenopleiding, hoe be
scheiden ook, stemt hoopvol, al wachten wij met spanning op de 
uitvoering der plannen van de Commissie-Langeveld. Bescher
men, uitrusten en vrij laten waar dat mogelijk en verantwoord is: 
reeds de ontwikkeling der didaktiek die de vakkenscheiding wil 
loslaten en klassediscussies belangrijk acht, dwingt hiertoe, maar 
ook het leerplan en de rooster dienen een vrije ruimte te bevatten, 
zoals die bescheiden haar intrede deed overeenkomstig het mi
nisterieel besluit t.a.v. de MMSen in 1947. 
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Typerend is nu, welke eisen wél en welke niet door "de maat
schappij" worden gesteld: allerlei kleinigheden (naast belangrijke 
zaken!) zoals het adopteren van schepen worden onder de aan
dacht gebracht, maar tegen de schadelijke utilitaristische tendens 
der kennis, tegen de massificatie, voor meer denkkracht en voor 
een verrijkende vrije-tijdsbesteding verheft de maatschappij niet 
of nauwelijks haar stem. En toch liggen hier de beslissende pro
blemen waarvan de al of niet oplossing zal uitmaken of de school 
voor de moderne maatschappij levensgeschikte mensen heeft ge
maakt ... voorzover dit tot de schooltaak behoort. 

Wel heeft de maatschappij gelukkig oog voor de noodzaak van 
een verantwoord b.l.o. en voor de uitrusting tot het beroep, maar 
zij ziet deze schooltypen vooral vanuit het nuttigheidsstandpunt, 
al worden de laatste jaren wel enige concessies gedaan in de rich
ting van een "algemene ontwikkeling". Daarbij heeft de maat
schappij te weinig oog voor de reusachtige verschuivingen tussen 
de primaire werkzaamheden (land- en tuinbouw, veeteelt, bos
bouw, visserij), de secundaire (industrie en bouwnijverheid) en 
de tertiaire (de overige). Voor de U.S.A. zijn de cijfers bekend 
en typerend: tussen 1910 en (de voorspelde toestand in) 1960 
liepen de primaire terug van 31,9 tot 16,4, de secondaire van 31 
tot 26,5, en stegen de tertiaire van 37,1 tot 57,1. Voor Nederland 
zien wij een soortgelijke ontwikkeling: de toename van onze be
volking tussen 1900 en 1930 met drie miljoen ging voor 50 % 
beroepsmatig naar de industrie, voor 30 o/o in de handel en voor 
5% naar de landbouw. En toch bleef ons onderwijs op het com
merciële leven van ... onze voorouders en op het "Gelehrtenun
terricht" ingesteld. Vanzelfsprekend bepleiten wij niet een ver
drijving van deze twee, reeds historisch werkzame factoren, maar 
wel een aanpassing. 

Voor PBO en al wat met de ordening der moderne maatschappij 
in verband staat, is de verhouding van school en maatschappij 
een levenskwestie. Immers, deze nieuwe en door ons terecht be
pleite maatschappelijke vormen, zijn niet zonder meer gewaar
borgd in hun succes. Dat hangt in hoge mate af van de opvoeding 
der toekomstige deelnemers zowel van werkgevers- als van werk
nemerszijde. Zij eisen, behalve een bepaalde mate van verscherpt 
inzicht in sociale en economische problematieken, ook bepaalde 
karaktereigenschappen van saamhorigheid, sportiviteit en ge
meenschapszin. De school mag niet door overladen en nauwkeurig 
gedetailleerde programma's gehinderd worden om tot de voorbe
reiding van die gewichtige werkzaamheden mede te werken. Het 
is niet moeilijk om uit officiële en betrouwbare verslagen feiten 
aan te halen die er op wijzen, dat wij bepaald nog niet aan een 
voldoende niveau in dit opzicht toe zijn. Ik noem slechts het 
rapport-Banning (van de Commissie-Cramer) over de Ontwikke
lingsmogelijkheden van de ongeschoolde jonge arbeider in het 
bedrijfsleven. Daarin wordt vastgesteld, dat deze een onvoldoende 
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praktische kennis bezit; onvermogen tot begrijpen van, resp. tot 
luisteren naar een eenvoudige opdracht; onvermogen om zich 
mondeling en vooral schriftelijk uit te drukken (ook niet van 
eenvoudige gedachten) ; onvermogen tot het uitschrijven van een 
bon, het invullen van eenvoudige formulieren; slordigheid en 
denkluiheid; verantwoordelijkheidsgevoel en karaktervastheid 
ontbreken te vaak en teveel, en het algemene levensgedrag blijft 
beneden het gewenste; men vermag de bijgebrachte kennis niet te 
hanteren; het samenwerken in groepsverband wordt niet alleen 
niet aangemoedigd, maar zelfs tegengegaan. Nu zouden wij we
derom in de fatale vicieuse cirkel geraken als wij dit alles gingen 
bijschrijven op het lijstje der "maatschappelijke eisen": praktijk 
en wetenschap zullen hier elkaar de hand moeten reiken om in 
deze verontrustende situatie verbetering te brengen ... en de 
wetgever zal deze niet onmogelijk moeten maken door een ge
detailleerde beschrijving van verplichtingen gedurende de hele 
schooltijd. 

De laatste jaren dreigt een nieuwe vertroebeling van de juiste 
verhouding tussen school en maatschappij. Zij treedt naar voren 
in de leuze "recrutering van intellect". Wij stellen gaarne voorop, 
dat zij, die de leuze aanheffen, van nobele bedoelingen zijn be
zield; zij hebben haar echter weinig gelukkig geformuleerd. Met 
de diepere strekking gaan wij overtuigd accoord: zij wil immers 
talenten aktiveren en daarin zien ook wij , behalve een maatschap
pelijk levensbelang, een stuk sociale rechtvaardigheid. Hiermede 
hebben wij onzerzijds dan de bovenbedoelde dreiging aangegeven: 
voor ons staat immers de persoonlijkheid voorop en zal het maat
schappelijk belang hierop nooit inbreuk mogen maken. Het lijkt 
ons echter een sociologisme toe, als men deze "recrutering" alleen 
motiveert als dienende "ten behoeve van de hogere maatschappe
lijke funkties" of "teneinde er voor te zorgen dat geen voor de 
gemeenschap waardevolle krachten verloren gaan". Deze argu
menten zouden slechts dán door ons aanvaard kunnen worden, 
indien zij de primaire rechten van de menselijke persoon in begin
sel én in feite in hun waarde zouden laten. Juist omdat dit laatste 
niet duidelijk wordt gesteld, is dit pleidooi voor "recrutering van 
het intellect" in zijn eenzijdigheid niet zonder gevaar.1

) 

Tenslotte wijzen wij op een aspekt van de besproken verhouding 
waarop de duitsesocioloog Schelsky in zijn betreffende boekje na
drukkelijk de aandacht vestigt.2

) De gelaagdheid der oude maat
schappij correspondeerde met die van het oude scholensysteem: 
onderlaag: volksschool- bovenlaag: geleerdenschooL De school-

1) Ik heb hier o.a. het oog op twee artikelen in Soc. en Dem. van 1950. 
Behoudens wat deze argumentatie voor "recrutering van het intellect" be
treft, kunnen wij ons echter zogoed als geheel met het eerste artikel (dat 
van Mr. A. de Roos) en ten dele ook met het tweede (van F. Hartog) ver
enigen. 

'l) Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft, Würzburg 1957. 
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keuze was kongruent met de sociale laag waaruit de leerling 
voortkwam; aldus was die keuze een bevestiging en ondersteu
ning van de sociale status. Een door het verloop der schoolstudie 
bepaalde daling in maatschappelijk opzicht kwam zelden voor: 
tenslotte werden ook de ongeschikten "meegesleept", ev. door 
privaatlessen en kostbare internaten tot een "goed" einde ge
bracht. Daarentegen was de stijging in vrije beroepen en bedrijven 
veel minder door schoolse opleiding bepaald dan nu. Datzelfde 
gold in vrij sterke mate voor ambtenarencorps en weermacht. 
Aktivering van talenten kwam slechts bij hoge uitzondering voor. 
Eerst als de middelbare, ulo- en vakscholen ontstaan gaat de 
school een rol spelen in de stijging (en later ook de daling) op de 
maatschappelijke ladder. Met deze ontwikkeling ging een minder 
gelukkige gepaard: in de klassenmaatschappij had de school een 
grote vrijheid, omdat zij los stond van OJlze "maatschappelijke 
eisen". Thans echter raakt zij daaraan verbonden, omdat de toe
lating van onbemiddelde jongelui als redelijk stelde dat men 
"waar voor zijn geld" kreeg! Ook voor Nederland kan deze ont
wikkeling aan de hand van wetgevende maatregelen nauwkeurig 
worden aangegeven: preciese eisen van programma's en van toe
lating tot voortgezette studies zijn de uitdrukking van deze 
evolutie. 

Wij moeten de bijzonderheden van deze historie thans laten 
rusten, en stellen vast, dat de universele behoefte aan stijging in 
maatschappelijk opzicht en aan sociale zekerheid, de school aan
gegrepen heeft als middel om alle kansen te benutten. Ofschoon 
het waar is, dat deze wensen naar een maatschappelijke carrière 
nog sterk georiënteerd zijn op oude prestige-overwegingen en 
klasse-voorstellingen, hebben zij toch een nieuwe verhouding van 
school en maatschappij opgeroepen: de schoolkeuze staat vaak 
gelijk met een beroepskeuze, althans wat de richting daarvan 
aangaat! Men wenst een ontwikkeling en dus een onderwijs, waar
door binnen één generatie zich een sociale stijging voltrekt. 
Schelsky noemt dat de centrale Dirigierungsstelle van de school. 
Die dirigeerkracht wordt sterker naar gelang een school bepaalde 
stijgingsmogelijkheden zogoed als uitsluit. En aangezien de be
slissing hieromtrent soms reeds op twaalfjarige en in ieder geval 
op zestienjarige leeftijd valt, betekent dit een invloed van de 
school die vér uitgaat boven die van de oude. 

Wij kunnen in het kader van dit artikel deze situatie voor Ne
derland niet verder ontwikkelen, maar wensen wel enige gevolg
trekkingen te maken: 1. als het waar is, dat de materiële sociale 
eisen, aan de school gesteld, haar formele vrijheidseisen illusoir 
doen worden, dan is het een eerste vereiste, dat de school van 
deze maatschappelijke druk wordt bevrijd; 2. dan dient die vrij
heid ook aan de top hersteld te worden en de verantwoordelijkheid 
voor verdere studie gelaten aan de ouders, d.w.z. er is goede reden 
faculteit of afdeling van universiteit en hogeschool zu zullen gaan 

202 



om aan de toekomstige studenten de beslissing te laten in welke 
studeren (mits deze inrichtingen voor hoger onderwijs worden 
uitgerust om de aanvullende taken te verrichten die haar daar
mede zouden toevallen ... hetgeen tenslotte slechts de voortzet
ting zou zijn van een ontwikkeling die in Delft, Wageningen, Til
burg en Rotterdam reeds aan de gang is!) ; 3. dan dient de be
roepenvoorlichting zich primair te richten tot de ouders (wie 
helpt ons eindelijk aan een verantwoorde studie over de beroeps
keuze? !) en dienen dezen trouwens veel meer dan thans bij de 
school te worden betrokken! Op deze wijze kan op den duur ook 
bereikt worden dat de ouders, meer dan thans, zich laten leiden 
door het werkelijk belang, de reële mogelijkheden én de verlan
gens van hun kinderen ten aanzien van school- en beroepskeuze. 

De feitelijke ontwikkeling is dus deze, dat de school een meer 
zelfstandige plaats heeft gekregen tussen gezin en maatschappij 
dan vroeger; dat haar feitelijke macht sterk gestegen is voor
zover het de toekomstige plaats van haar leerlingen in de maat
schappij betreft; dat zij nog niet voldoende is uitgerust om die 
taken te vervullen; dat zij enerzijds te veel een gewillige ont
vankelijkheid heeft getoond tegenover "maatschappelijke eisen", 
anderzijds de grote problemen van het huidige maatschappelijke 
leven onvoldoende heeft onderkend, omdat zij hierop zelfstandig 
was aangewezen; dat de wetgever te ver is meegegaan in dezelfde 
richting en dat het dus een staatkundig werk bij uitstek is om de 
school van een belasting te bevrijden die haar werk veel vrucht
baarder zou maken. Die bevrijding kan langs wetgevende weg 
slechts ten dele voltrokken worden: maatschappelijke organen, 
mits goed opgezet en gegroeid uit werkelijke belangstelling van 
de zijde der ouders, zijn onmisbaar. 

Wellicht krijgen wij binnenkort gelegenheid om het ontwerp
Cals aan onze verwachtingen te toetsen. Wij zijn ons ondertussen 
zeer bewust van de onvoldedigheid en onvolkomenheid van onze 
bijdrage, maar achten het voldoende als de verhouding school en 
maatschappij voortaan ruimer wordt gezien dan meestal het geval 
blijkt te zijn. 
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de opbouw van het 
onderwijsbestelI) 

door E. Pe/osi SJ. 

D e opbouw van een organisch onderwijsbestel is voor ons 
land al sinds decennia een voorwerp van studie en over
denking. Het imposante rapport van de z.g. Ineenschake
lingscomissie 2), geheel afgestemd op de maatschappe

lijke behoeften v,an zijn tijd, zag zijn actualiteit verdrongen door 
het toentertijd steeds brandender wordende vraagstuk van de 
financiële gelijkstelling en heeft zodoende zijn voorstellen nooit 
tot werkelijkheid gebracht zien worden. Zonder dat de gedachten 
rond het thema tot stilstand kwamen kan men zeggen, dat eerst 
de z.g. Nota Rutten 3) het weer zijn volle actualiteit heeft terug
gegeven. Het voornemen van Minister Cals (die in grote lijn de 
gedachten van zijn voorganger overnam) om alle voortgezet on
derwijs in één wet samen te vatten en te regelen, heeft deze actua
liteit nog verhoogd en is een uitnodiging voor iedereen, die zich 
op breder vlak met het onderwijs bezig houdt, om zich op de 
structuur van onze onderwijsvoorzieningen te bezinnen. De hier 
volgende beschouwingen vormen de neerslag van een dergelijke 
bezinning, die er toe moge bijdragen om de gedachten rond het 
thema te verhelderen. De lezer moge bedenken, dat het artikel 
zich slechts wil bezig houden met de structuur van het onderwijs
stelsel. Het is natuurlijk onvermijdelijk, dat hierbij vraagstukken 
worden aangeraakt die ook en wel dringend om paedagogische 
en didactische uitwerking vragen. Dat deze uitwerking niet ge
geven wordt betekent niet, dat wij ons van deze noodzaak niet 
bewust zijn of over dit aspect van de materie niet hebben nage-

1) In het hiervolgende artikel is in ruime mate gebruik gemaakt van de 
resultaten van een aantal besprekingen binnen de Onderwijscommissie van 
de K.V.P. 

2) Rapport van de Staatscommissie voor de Reorganisatie van het On
derwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1903, no. 49, 2 delen. 
1910. 

3) Onderwijsplan-Rutten. 's-Gravenhage 1951 (uitg. in brochurevorm). 
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dacht. Uitwerking ervan valt echter niet binnen het beoogde 
kader van deze bijdrage en zou ook in dit maandblad minder op 
zijn plaats zijn. 

J. Leerplichtverlenging 
Wij zijn van mening, dat er aan verlenging van de leerplicht niet 

te ontkomen valt. Redenen van maatschappelijke aard en redenen, 
die de persoonlijke vorming van onze jeugd betreffen, dringen 
hiertoe. Veelal grijpen de beide aspecten onverbrekelijk ineen. 
Op grond van de economische en technische ontwikkeling groeit 
in de samenleving nog steeds de behoefte aan geschoolde krach
ten; de sector van werkzaamheden, waarvoor geen of slechts 
minimale scholing nodig is, krimpt in. Uit dien hoofde mag niets 
nagelaten worden wat er redelijkerwijze toe kan bijdragen om de 
potentialiteiten van onze jeugd ook tot ontplooiing te brengen. 
Omgekeerd is het voor haarzelf van groot belang er zorg voor te 
dragen, het tempo van dit proces bij te houden en door een ver
hoogd ontwikkelingsniveau de kansen, haar door de maatschap
pelijke omstandigheden geboden, te benutten. Waar bovendien 
ten onzent de gedachte begint door te breken dat de jeugdige mens 
op verantwoorde wijze pas op een later tijdstip dan tot nog toe 
gebruikelijk was, zijn intrede in het arbeidsproces kan maken, 
en in die zin ook reeds veranderingen in de arbeidswetgeving heb
ben plaats gevonden, dient hiertegenover een adaequate voor
ziening in paedagogisch opzicht gesteld te worden. De aldus "leeg 
komende" levenstijd dient een zinvolle inhoud te krijgen. In het 
algemeen kan gezegd worden dat deze zinvolle inhoud, niet alleen 
als" vulling" maar omwille van de persoon zelf en met het oog op 
het hierop volgende stadium, dat de jeugdige in het arbeidsproces 
is opgenomen, van het grootste belang is. Slechts op twee dingen 
willen wij in dit verband wijzen. Op de eerste plaats kan, in het 
algemeen gesproken, de "geestelijke weerbaarheid" van de jonge 
mens nooit genoeg opgevoerd worden in een periode als waarin 
wij leven, die zich onderscheidt door complexiteit, hoog opge
voerde technische en economische ontwikkeling, sociale mobili
teit, geestelijke onzekerheid. Vervolgens, naarmate met name de 
technische ontwikkeling voert tot verkorting van werktijd en 
daarna uitbreiding van de "vrije tijd" wordt de noodzaak te drin
gender om ervoor te zorgen, dat de jeugd, dan volwassen, van die 
vrije tijd een goed en verantwoord gebruik zal weten te maken. 
Misschien blijkt wel nergens zozeer wat een mens ,als mens waard 
is dan door de wijze, waarop hij zijn "vrije tijd" weet te besteden: 
hier pas in volle mate - waar eigen verantwoordelijkheid het 
sterkste spreekt - blijkt, of hij over een werkelijke levensstijl 
beschikt. Met het oog op de hier summier aangeduide situatie 
menen wij, dat verlenging van leerplicht een onontkoombare eis 
is, gezien de rol die onderwijs in het vormingsproces van de jonge 
mens speelt. Niet dat wij die rol willen overschatten. Wij zijn er 
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ons van bewust dat .andere en belangrijker factoren van morele 
en godsdienstige aard hierbij van nog meer gewicht zijn. Wij wil
len de betekenis van het onderwijs echter evenmin onderschatten 
- mits het op een juiste en aangepaste wijze gegeven wordt. Met 
dit laatste willen wij al is 't maar een ogenblik aanduiden, dat met 
de verlenging van de leerplicht zeer grote paedagogische proble
men gemoeid zijn en dat zij bepaald averechts zou werken als deze 
problemen niet tevens met kundigheid en voortvarendheid ter 
hand worden genomen. Doch zoals reeds gezegd, uitwerking hier
van valt buiten het kader van deze beschouwing. 

Wij denken ons dan een verlenging van leerplicht tot en met het 
16de levensjaar, zodat zij in het geheel tien full-time leerjaren 
gaat omvatten. Daarna zou nog twee j.aar verplicht part-time 
onderwijs moeten volgen. 

Uiteraard zal een dergelijke ingrijpende maatregel slechts ge
leidelijk aan verwerkelijkt kunnen worden, alleen reeds vanwege 
de noodzakelijke materiële voorzieningen en vanwege de vorming 
van onderwijzend personeel, die ermee gemoeid is. 

Ook kunnen wij er begrip voor hebben dat er zich in bepaalde 
maatschappelijke sectoren praktische omstandigheden kunnen 
voordoen, die aanvankelijk voor de doorvoering van een 10de full
time leerjaar bezwaren opleveren. Met name denken wij hier aan 
de situatie van het agrarisch onderwijs. Zonder aan de principiële 
opzet te kort te willen doen, zouden wij voor een dergelijke situatie 
de mogelijkheid gelaten willen zien een bijzondere regeling te 
treffen zo, dat het 10de jaar bij wijze van overgangsmaatregel 
voorlopig als part-time onderwijs zou worden gegeven. 

'Wat het bovenstaande tweejarige part-time onderwijs betreft, 
zouden wij nog de volgende opmerking willen maken. Als richt
punt nemen wij, dat minstens één dag of twee halve dagen per 
week algemeen vormend onderwijs wordt gegeven. Uitdrukkelijk 
wensen wij hiervan uit te sluiten theoretisch-technische vorming. 
Het gaat dus om werkelijk "levensonderwijs" , om een term te ge
bruiken, die aan bepaalde reeds bestaande experimenten herin
nert. Wij zijn er ons van bewust, dat met de doorvoering van dit 
algemeen vormend part-time onderwijs moeilijkheden gepaard 
gaan van o.a. economische aard (doorbetaling van loon e.d.), die 
nadere bestudering behoeven en die het wellicht nodig zullen 
maken, voorlopige overgangsvormen te scheppen. 

Uit de term "levensonderwijs" die wij gebruikten, blijkt wel 
reeds voldoende, dat in onze opvatting dit onderwijs op levens
beschouwelijke grondslag behoort te staan. Dit punt zal op grote 
practische moeilijkheden stuiten in verband met de bedrijfsscho
len. Wij mogen immers aannemen dat door een verlenging van 
leerplicht bij de bedrijven wel zeker de neiging zal toenemen om 
het werk van deze leerlingen "productief" te maken. Wij zijn ech
ter nadrukkelijk van mening, dat dit algemeen vormend onderwijs 
buiten de bedrijven gehouden moet worden en achten het daarom 
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ten zeerste gewenst dat de initiatieven, die thans reeds op dit 
gebied vanuit de maatschappij komen, zo krachtig mogelijk door 
de Overheid gestimuleerd en gesteund worden: dit zou er in be
langrijke mate toe kunnen bijdragen, om aan deze vormen van 
onderwijs een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijke positie te 
verzekeren. 

11. Het op de Gewone Lagere School aansluitend Voortgezet 
Onderwijs, exclusief U.L.O. en V.H.M.O. 

Met name sinds het verschijnen van de Nota Rutten is er over 
gediscussieerd of de Lagere School vijf- of zesjarig dient te zijn. 
In deze controverse willen wij ons hier niet begeven. Vast staat 
dat in deze materie wetenschappelijk gezien nog verschillende 
onopgeloste vragen liggen. Alleen al hierom lijkt het ons niet 
raadzaam, om politieke redenen een bepaalde oplossing te anti
ciperen. Op grond hiervan en omdat bovendien om praktische 
redenen de zesjarige school voorlopig toch nog gehandhaafd zal 
moeten blijven, gaan wij bij hetgeen volgt uit van een zesjarige 
Lagere School. 

Wat betreft de structuur van deze school zijn wij van mening 
(en m.m. kan hetzelfde gezegd worden van de schooltypen van 
het voortgezet onderwijs) dat voor de hoogbegaafde leerlingen 
geen aparte klassen en nog minder aparte scholen moeten worden 
ingericht, alleen op grond van deze begaafdheid. Het komt ons 
voor, dat dit op grote paedagogische bezwaren stuit. Veeleer zijn 
wij van oordeel, dat aan de ontplooiing van de begaafdheden van 
deze leerlingen mogelijkheden geboden moeten worden door een 
aangepaste differentiëring van het onderwijs binnen éénzelfde 
klas of groep. 

Zevende en verdere leerjaren moeten o.i. niet aan een Lagere 
School verbonden worden. De ervaring heeft voldoende geleerd, 
dat deze binding paedagogisch te grote nadelen heeft dan dat ze 
op niet-paedagogische gronden gecontinueerd zou mogen worden. 

Op vele lagere scholen vindt men een aantal leerlingen, die op 
grond van hun begaafdheid niet binnen een normaal te achten tijd 
de zesde klas kunnen halen. Wij zouden ervoor willen pleiten, op 
paedagogische gronden voor deze kinderen de mogelijkheid te 
scheppen om na zes schooljaren toch de algemene vorming deel
achtig te worden van het voortgezet onderwijs, met beklemtoning 
van de algemene handvaardigheid. Het spreekt vanzelf, dat het 
voortgezet onderwijs dan voor deze kinderen naar speciale diffe
rentiatiemogelijkheden zou moeten zoeken. 

Als konsekwentie van het in § I ingenomen standpunt, dat er 
voor alle kinderen na de Lagere School nog vier full-time leer
jaren gaan komen, achten wij het noodzakelijk, dat er een nieuw 
schooltype ingevoerd wordt na de Lagere School, dat vier leer
jaren omvat. Tenminste de twee eerste leerjaren daarvan zouden 
algemeen vormend onderwijs moeten geven. Naar zijn inhoud zou 
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men dit kunnen vergelijken met het huidige Voortgezet Gewoon 
Lager Onderwijs (V.G.L.O., jongens en meisjes), met de voor
bereidende klas bij het Nijverheidsonderwijs en het Land- en 
Tuinbouwonderwijs, en met het primair huishoudonderwijs. 

Aansluitend op dit algemeen vormend onderwijs brengen de 
twee volgende jaren verschillende differentiaties: technisch, 
handels-, administratief enz. onderwijs. Vanzelfsprekend dient 
hierbij rekening gehouden te worden met de behoeften zowel van 
de leerlingen uit gezien als vanuit de plaatselijke of regionale 
situatie. 

In het belang van de verschillende soorten onderwijs, die binnen 
het kader van deze school gegeven kunnen worden, is het nood
zakelijk, dat er zoveel mogelijk gelijkmatige regelingen geschapen 
worden met betrekking tot oprichtingsmogelijkheden, financie
ring, bevoegdheden, rechten, doorstroming naar partieel onder
wijs en naar beroepsopleidingen. Het komt ons voor, dat dit alles 
het best gerealiseerd kan worden, wanneer al het betreffende 
voortgezet onderwijs binnen één wet behandeld wordt. 

Tot zover de algemene opzet van dit deel van het voortgezet 
onderwijs. Enige toelichting, mede in verband met de thans be
staande toestand, moge hier volgen. 

De boven ontvouwde opzet zien wij als uiteindelijk te bereiken 
situatie. Uit de aard van de zaak zal deze slechts geleidelijk be
reikt kunnen worden en zolang ze nog niet bereikt is blijft, zij het 
in afnemende mate, de huidige toestand nog voortduren. Ten 
aanzien van deze huidige toestand, in het bijzonder wat betreft 
de verhouding tussen het V.G.L.O., het primair huishoudonder
wijs en de voorbereidende klasse met name bij het nijverheids
onderwijs zouden wij, gezien de veelvuldige en niet zelden senti
mentvolle discussies hieromtrent, het volgende willen opmerken: 

a. Meisjes 
Een vergelijking van de leerprogramma's van meisjes-V.G.L.O. 

en primair huishoudonderwijs wijst uit, dat er inhoudelijk tussen 
beide schooltypen praktisch een vrij grote overeenkomst bestaat. 
Een doorsLaande reden om een van de twee bij de wet op te heffen, 
valt er o.i. dan ook niet aan te wijzen. Wel het volgende: de wet
gever geve aan beide gelijke oprichtingskansen, gelijke rechten en 
doorstromingsmogelijkheden (hierbij inbegrepen de mogelijkheid 
om aan V.G.L.O.-scholen partiële opleidingen te verbinden); dit 
brengt natuurlijk mee, dat aan beide schooltypen het personeel 
dan ook evenwaardige bevoegdheden dient te bezitten. Verder 
late men de maatschappij zelf beslissen, aan welke van beide 
vormen zij de voorkeur wenst te geven. 

b. Jongens 
Wij kunnen er genoegen mee nemen, dat in het huidige stadium 

de wetgever er zich van onthoudt, door zijn ingrijpen één bepaalde 
vorm van onderwijs (V.G.L.O., voorbereidende klas) te begunsti-
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gen of exclusief te stellen. Wel zouden wij er sterk voor willen 
pleiten, dat zo spoedig mogelijk door de wetgever het algemeen 
vormend karakter van de twee jaren onderwijs, volgend op de 
Lagere School, gewaarborgd wordt, waardoor de toespitsing op 
de eigenlijke beroepsopleiding eerst na deze twee jaar zal mogen 
beginnen. 

Voor de tijd, dat de huidige toestand nog zal moeten voort
duren, ware het wenselijk, dat door de Overheid voor al de hier 
bedoelde vormen van onderwijs (V.G.L.O., primair huishoudon
derwijs, voorbereidende klas) een regeling getroffen zou worden, 
waardoor zij groepsgewijs, jongens en meisjes, gelijkwaardig zou
den zijn ten aanzien van onderwijsniveau, rechten enz., welke 
regeling ook noodzakelijk de gelijkwaardigheid der bevoegdheden 
zou moeten garanderen. 

Ten aanzien ~an het voortduren van de huidige situatie en de 
kwantitatieve uitbreiding daarvan door de groei van het aantal 
scholen, alsook in verband met de realisering van het boven voor
gestelde nieuwe vierjarige schooltype met zijn differentiaties in 
de twee hoogste leerjaren, zouden wij willen wijzen op de moge
lijkheden, die gelegen zouden kunnen zijn in de z.g. "comprehen
sive school" (verstaan in de zin van "algemene school_ of scholen
gemeenschap" 1), omdat wij menen dat in een dergelijk geheel 
een aantal moeilijkheden wellicht gemakkelijker tot een oplossing 
kunnen worden gebracht. Met name denken wij hierbij ook aan 
het scheppen van vlotter overstapmogelijkheden. Het komt ons 
wenselijk voor, dat de wettelijke mogelijkheid geschapen wordt 
om in deze richting bezonnen experimenten te nemen, die bij 
gebleken resultaat voor uitbouw vatbaar zijn. Aan de leiding van 
een dergelijke school- of scholengemeenschap dienen bijzondere 
eisen gesteld te worden van paedagogische en organisatorische 
aard. Indien het over een schoolgemeenschap gaat zouden de ver
schillende afdelingen een eigen leiding moeten hebben met eigen 
verantwoordelijkheid, hoewel in ondergeschiktheid aan de top
leiding. 

Zolang de huidige toestand nog bestaat, d.w.z. zolang het 
bovenbedoelde nieuwe vierjarige schooltype nog niet is doorge
voerd en zolang de gedachte van de "comprehensive school" in 
ons land nog geen concrete vormen heeft aangenomen, zal het 
onderwijs (V.G.L.O., primair huishoudonderwijs, voorbereidende 
klas) dus gegeven blijven worden aan scholen die ofwel een zelf
standig bestaan leiden (de zelfstandige V.G.L.O.-scholen, primair 

"l) Schoolgemeenschap: binnen één school onder één leiding worden al de 
hier bedoelde soorten onderwijs of althans meerderen daarvan gegeven. 
Scholengemeenschap: elke soort onderwijs heeft zijn eigen school onder eigen 
leiding, maar de diverse scholen (schoolleidingen) brengen een samenwer
king tot stand, die min of meer diep kan gaan, inzake leerstof-programma's, 
overstapmogelijkheden, gebruik van elkanders outillage enz. 
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huishoudonderwijs) ofwel organisatorisch verbonden zijn aan 
vakscholen (de voorbereidende klassen). De zelfstandig bestaan
de scholen zouden desgewenst een symbiose kunnen aangaan met 
vakscholen, - hiermede zouden tevens bepaalde mogelijkheden 
van de "comprehensive school" kunnen worden afgetast, resp. 
kunnen worden voorbereid en gerealiseerd. 

m. Aansluiting tussen G.L.O. en V.D.M.O. 

a. Voorbereidende klas 
In een nog vrij recent verleden 1) is een duidelijke tendens aan 

de dag getreden om "voorbereidende klassen" te verbinden aan 
V.H.M.O.-scholen, d.w.z. een 6de klas Lagere School, losgemaakt 
uit L.G.-verband en binnen één schoolverband toegevoegd aan een 
V.H.M.O.-school. Ofschoon de allerlaatste tijd men hier niet veel 
meer over hoort, kan het wellicht toch zijn nut hebben onze op
vatting in deze uiteen te zetten, aangezien art. 3 van de L.O.-wet 
nog steeds de mogelijkheid van een dergelijke voorbereidende klas 
toelaat en men links en rechts nog steeds wel voorstanders van 
deze schoolvorm aantreft. De bedoeling ervan is duidelijk: door 
een variant op de normale school-organisatievormen voor een 
aantal kinderen van de Lagere School de overgang naar het 
V.H.M.O. zoveel mogelijk te verzekeren. 

Naar onze overtuiging kan de afdoende oplossing voor de 
moeilijkheden, waarover het bij dit aansluitingsvraagstuk gaat, 
slechts gevonden worden in de methodische en didactische ver
betering van het onderwijzen zelf en niet in een veranderde uit
wendige organisatievorm, in casu het inschuiven van een voor
bereidende klas. Deze verbetering zou tot stand moeten komen 
zowel in het Lager Onderwijs als in het V.H.M.O. via een grotere 
differentiatie binnen klasverband. 
Voor het V.H.M.O. mag bijzonder nog gewezen worden ten eerste 
op de mogelijkheid om meerdere bevoegdheden in één hand te 
leggen op de eerste en wellicht nog op de tweede klas (de N ota
Rutten spreekt hierover, en ook de wetsontwerpen Rutten voor 
het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs) en ten tweede 
het op ruime schaal gebruik maken van de zgn. taakuren, waar
door een niet onaanzienlijk aantal uren beschikbaar zou kunnen 
komen om de nieuw aangekomen V.H.M.O.-Ieerlingen te leren 
studeren. Beide punten liggen binnen het bereik der mogelijkhe
den en zouden op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, al 
zal de tweede suggestie in verband met het huidige lerarentekort 
op praktische moeilijkheden kunnen stuiten. Het lijkt ons evenwel 
buiten twijfel te staan, dat van de taakuren een ruimer gebruik 
gemaakt zou kunnen worden dan thans, indien van de zijde van 
het departement een vlottere medewerking verleend werd. 

t) Zie m. n. de begrotingen O.K.W. 1955 en 1956. 
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In het .algemeen genomen zijn wij dus bepaald tegen het ver
lenen van de vergunning, op grond van art. 3 L.O.-wet, tot het 
inrichten van een voorbereidende klas. Niet dan met de grootste 
terughoudendheid zou deze vergunning verleend moeten worden 
en alleen in die gevallen, waarin op grond van plaatselijke om
standigheden een werkelijke momentele noodzaak aanwezig ge
acht moet worden; dan nog zouden wij uitdrukkelijk toegevoegd 
willen zien, dat het slechts een tijdelijke vergunning is. De hier 
bedoelde uitzonderlijke situatie is b.v. denkbaar in sommige 
plaUelandstreken, waar geen voldoende gelegenheid bestaat, de 
aspirantleerlingen van het V.H.M.O. op het passende niveau voor 
te bereiden. 

b. Brugklas 

In verband met de aansluiting tussen a.L.O. en V.H.M.O. past 
ook een enkel woord over de z.g. brugklas (de éénjarige gemeen
schappelijke onderbouw, zoals die aan vele lycea bestaat), temeer 
waar het dit jaar verschenen z.g. Bilderbergrapport 1) deze voor
stelt als de enige en algemeen in te voeren overgangsvorm tussen 
het L.O. en het gehele V.H.M.O. Over de brugklas is de laatste 
jaren al zeer veel geschreven en gediscussieerd. De hoofdredenen, 
waarom ook thans weer het bedoelde rapport haar met grote 
stelligheid postuleert, is gelegen in het opschuiven naar een wat 
latere leeftijd van de definitieve schoolkeuze, die daardoor op 
meer verantwoorde wijze zou kunnen plaats vinden, en daarmee 
samenhangend in de betere mogelijkheden die men ervan ver
wacht t.a.v. een schoolverloop met minder doubleurs en minder 
uiteindelijke mislukkingen dan thans bij het V.H.M.O. te consta
teren vallen. Wij zijn niet ongevoelig voor de argumenten-pro, die 
worden aangevoerd, maar willen toch twee bedenkingen daar
tegen in brengen, die o.i. niet onderschat mogen worden. 

Ten eerste is er nog altijd een heel behoorlijk percentage leer
lingen ook op het V.H.O., dat de cursus vlot doorloopt ook aan 
scholen zonder brugklas (onderbouw) ; klaarblijkelijk hebben deze 
leerlingen van meet af aan een goede schoolkeuze gedaan. Is het 
verantwoord om voor deze jongelieden (hier worden voornamelijk 
de gymnasiasten bedoeld) de opbouw van de cursus op zo ingrij
pende wijze te wijzigen ten behoeve van hun minder begaafde 
medeleerlingen? Dit is een echte en geen rhetorische vraag. 
Misschien zou het algemeen belang uiteindelijk toch met bedoelde 
wijziging gebaat zijn, maar men ga niet te licht over deze vraag 
heen, en zorge in ieder geval er dan tevens voor, dat ook bij ver
andering van de structuur met de meerdere begaafdheid van deze 
leerlingengroep rekening gehouden wordt en zij niet het slacht
offer worden van een nivellering naar beneden. 

1) Rapport van een werkgroep uit het Rijksschooltoezicht over de in
richting van het voortgezet onderwijs, Den Haag 1958. 
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Ten tweede (en dit argument is voor het ogenblik voor ons door
slaand) : men verwacht minder doubleurs en minder mislukkin
gen. Een lofwaardige verwachting, maar toch slechts een ver
wachting. Of misschien beter: een stap in het schemerduister, 
waar een stap in het licht mogelijk schijnt te zijn. Immers, wij 
bezitten momenteel materiaal over tientallen jaren betreffende 
het schoolverloop bij het V.H.M.O. aan scholen met en zonder 
brugklas, met éénjarige en met tweejarige onderbouw, mèt latijn 
en zonder latijn in de onderbouw. Alleen: dit materiaal is nog niet 
onderzocht en bewerkt. O.i. is het wetenschappijk èn praktisch 
niet verantwoord de eis van een brugklas categorisch te stellen 
voor men dit materiaal onderzocht heeft en aan de hand ervan 
heeft nagegaan wat het al of niet rendement van de al of niet 
aanwezigheid van een brugklas (onderbouw) in de afgelopen 
decennia in feite is geweest. Wij streven terecht naar doelmatig
heid bij de opbouw van ons onderwijsbestel. Welnu, in het onder
havige geval ligt er de mogelijkheid, de doelmatigheid van een 
voorgestelde maatregel te onderzoeken. Het lijkt ons vrij zinloos, 
dit onderzoek niet te verrichten, maar toch categorisch de eis van 
de brugklas te stellen. Zou een onderzoek ook een werkelijk ver
hoogd rendement aan het licht brengen, dan ligt het voor de hand 
voor de feiten te capituleren, de brugklas als algemene over
gangsvorm te accepteren en dan ook tegelijk het boven aange
duide paedagogische probleem van de meerbegaafden in studie 
te nemen. Zolang echter de voorhanden onderzoeksmogelijkheid 
niet benut wordt, achten wij het niet zinvol, de brugklas in de 
opzet van een onderwijsstelsel dwingend te postuleren, en zijn wij 
van mening, dat aan de scholen volle vrijheid moet blijven, haar 
al of niet in hun opbouw op te nemen. 

IV. U.L.O. - A.M.S. - M.M.S. - V.H.O. 
A. De A.M.S. (H.A.V.O.) 

Bij de huidige stand van de onderwijssituatie schijnt men wel 
op goede (ervarings) gronden te kunnen zeggen, dat de V.H.M.O.
scholen bezocht worden door een aantal leerlingen, die niet of 
minder geschikt zijn voor het volgen van dit onderwijs in zijn 
geheel, voor zover het werkelijk "voorbereidend hoger" is, terwijl 
hun algemeen niveau toch weer boven dat van het U.L.O. uitgaat. 
Zij hebben een ruim boven de middelmaat uitgaande verstande
lijke capaciteit, zij zijn vatbaar voor een brede algemene ontwik
keling die ook niet aan de oppervlakte behoeft te blijven; een 
werkelijk overwegend theoretisch gerichte opleiding kunnen zij 
echter minder goed aan en hebben er in ieder geval weinig ambitie 
voor. Maatschappelijk zullen zij uitnemend geschikt zijn, in handel 
en nijverheid vooraanstaande plaatsen in te nemen. 

Van de andere kant doet zich het feit voor, dat in een aantal 
maatschappelijke milieu's, die rechtstreeks leerlingen van het 
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V.H.M.O. opnemen, de mening heerst, dat de genoten opleiding 
veel voor de praktijk overbodigs bevat, terwijl anderzijds in be
paalde gevallen de U.L.O.-opleiding onvoldoende geacht wordt. 

De hier weergegeven ervaringen hebben ongetwijfeld hun 
waarde. Daartegenover dient echter opgemerkt te worden, dat 
een scherp en op systematisch onderzoek gebaseerd inzicht in deze 
materie ons ontbreekt, zodat onvoldoende bekend is de omvang 
van de behoefte aan onderwijs op dit tussenniveau. Voorstellen 
tot nieuwe maatregelen zullen dus uiteraard een provisorisch en 
experimenteel karakter dienen te hebben. 

Er heerst wel weinig verschil van mening over de wenselijkheid, 
de tegenwoordige H.B.S. ondubbelzinnig het karakter van voor
bereidend hoger onderwijs te geven, waarbij zij tegelijkertijd zes
jarig wordt. Dit geldt evenzeer voor de H.B.S.-A als voor de 
H.B.S.-B. Men merke hierbij op, dat hiermee dan de H.B.S.-A een 
karakter gaat krijgen, dat wel zeer verschillend is van dat, wat 
hij tot nu toe had. Tegen deze achtergrond wordt, dunkt ons, de 
A.M.S. (H.A.V.O.) acceptabel om de leerlingen van het bedoelde 
tussenniveau op te vangen. 

Wat de cursusduur van deze A.M.S. betreft, hierover zouden 
wij ons niet absoluut willen uitspreken. De vijfjarige cursusduur 
schijnt zich onwillekeurig op te dringen en wel voornamelijk om 
twee redenen: ten eerste op grond van het rijpheidsniveau van de 
leerlingen der eindklasse ; het heeft er alle schijn van (op grond 
van de ervaringen met onze H.B.S.-sen) dat aan een vierjarige 
cursus net nog de gelegenheid ontbreekt om die uiteindelijke af
ronding en uitdieping te geven, die men voor jongelui van dit 
niveau zou wensen; ten tweede om verwarringen en ongewenste 
concurrentie met een vierjarige U.L.O. te voorkomen; evenwel, 
wanneer een vierjarige A.M.S. van meet af aan een program zou 
hebben van een werkelijk eigen karakter, zou dit tweede bezwaar 
natuurlijk komen te vervallen; het lijkt ons evenwel niet zo een
voudig op overtuigende wijze een dergelijk programma op te 
stellen. 

Daar het hier echter een kwestie geldt, die nog de nodige vraag
tekens bevat en vooraanstaande en ervaren onderwijsmensen niet 
geaarzeld hebben voor een vierjarige A.M.S. te opteren, zouden 
wij er weinig bezwaar in zien, een bezonnen experiment naar de 
ene zowel als naar de andere kant mogelijk te maken. Mits goede 
leiding ,aanwezig is en voldoende wetenschappelijk gefundeerde 
controle, en mits ook in voldoende mate voeling gehouden wordt 
met de maatschappelijke kringen, die de abituriënten van de 
A.M.S. zullen moeten opnemen, moet een dergelijk experiment 
mogelijk zijn, wat trouwens de enige afdoende mogelijkheid lijkt 
een vraag tot oplossing te brengen, waarover men zonder experi
ment slechts op grond van "voor-oordelen" kan beslissen. 

Afgezien ook van de zojuist aangeraakte verhouding tot het 
U.L.O. zou er toch bijzonder aangedrongen moeten worden op een 
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zo veel mogelijk eigen karakter van het A.M.S.-programma en 
van haar methodische .a.anpak, of zij nu al of niet organisatorisch 
aan een H.B.S. gekoppeld is. Ook immers t.a.v. de H.B.S. is dit 
wenselijk. Wordt de A.M.S. in feite niet anders dan een verdund 
aftreksel van de H.B.S., dan staat ze ,a priori al gebrandmerkt als 
een "afvalschool" e.d. van de H.B.S., resp. het gymnasium, wat 
h.a.ar ontwikkeling van meet af aan slechts zou kunnen schaden. 
De publieke opinie in Nederland is toch al op onderwijs gebied 
overmatig geneigd tot dergelijke denigrerende vergelijkingen, 
zonder dat men er veel tegen kan doen. Daarom is grote zorg op 
dit punt bij de geboorte van een nieuw schooltype zeer zeker 
uiterst gewenst. 

Uit het nog onzekere karakter van de A.M.S. volgt, dat men de 
horizontale overgangen zowel naar V.H.O. als naar U.L.O., alsook 
van deze beide naar de A.M.S. niet moet proberen a priori in een 
schema te regelen. Veel beter lijkt het, in samenwerking tussen 
de verschillende schooltypen van de praktijk te leren. Wellicht 
dat ook in dit verband proeven met het type van de "comprehen
sive school", waarover boven gesproken werd, mogelijkheden aan 
het licht kan brengen. 

B. A.M.S. en U.L.O. 

De verhouding tussen een eventuele A.M.S. en het U.L.O. is 
blijkens de ervaring een gevoelig punt. Wij zouden er het volgende 
van willen zeggen. Indien het U.L.O., zij het in didactisch 
vernieuwde vorm, blijft wat het tot nu toe geweest is 
wat betreft het niveau van het gegeven onderwijs, dan 
achten wij de vrees niet gerechtvaardigd, dat er een 
strijd op leven en dood moet ontstaan tussen A.M.S. en 
U.L.O. Anders komt natuurlijk de zaak te liggen, wanneer 
het U.L.O. zijn peil zou willen "optrekken"; een tendens die 
de laatste jaren soms op niet onduidelijke wijze naar voren is 
gekomen. Hoewel van U.L.O.-zijde óók gezegd wordt, dat men 
daar het peil wel iets, maar niet in belangrijke mate wil opvoeren, 
achten wij het toch wenselijk, uitdrukkelijk te wijzen op de moei
lijkheden die zouden ontstaan als men zich inderdaad niet in de 
meest strikte zin tot dit "iets" zou beperken. Doet men dit niet, 
dan ontaardt de hele discussie over U.L.O. en A.M.S. fot een strijd 
om woorden. Een in belangrijke mate opgevoerd U.L.O. is dan 
niets anders dan een andere naam voor de A.M.S. (afgezien hier 
van de vraag over de moeilijkheden die zich gaan voordoez;t m.b.t. 
de bevoegdheidseisen, die men aan het personeel van zo'n "U.L.O._ 
A.M.S." moet gaan stellen). M.a.ar dan wordt in feite tevens een 
nieuw vacuum geschapen, ditmaal onder het U.L.O., een vacuum, 
dat men niet kan elimineren door eenvoudig de ongeschikten naar 
het V.G.L.O. af te voeren. Aangenomen dat er zich een zekere 
stabiliteit in de verhouding tussen V.G.L.O.-U.L.O.-V.H.M.O. 
heeft ontwikkeld en dat in het algemeen gezien het U.L.O. in deze 
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trits in een werkelijke behoefte heeft voorzien, dan verstoort men 
noodzakelijkerwijs dit evenwicht als het U.L.O. een belangrijke 
plaatsverschuiving naar boven maakt zonder dat er een voor
ziening naar beneden getroffen wordt. Deze voorziening zou in 
feite hierop neerkomen, dat het D.L.O. iets anders wordt dan het 
tevoren was, maar voortgaat zich U.L.O. te noemen, terwijl er iets 
nieuws toegevoegd zou moeten worden wat in feite het oude 
U.L.O. is. Wij stellen ons dan ook voor, dat het U.L.O. qua peil 
geheel blijft wat het tot nu toe geweest is, al zal het zich didac
tisch moeten vernieuwen. Daarnaast worde voorzichtig door een 
feitelijk experimenteren op bescheiden schaal en onder grondige 
bestudering van dit experiment en onder een gelijktijdig nauw
keurig peilen volgens wetenschappelijk verantwoorde maatsta
ven van de omvang der behoefte aan dit schooltype, de levens
vatbaarheid van de A.M.S. afgetast. 

C. A.M.S. en M.M.S. 
Deze A.M.S. is niet bedoeld om de M.M.S. te verdringen. Het is 

integendeel zeer wenselijk, dat de M.M.S. blijft bestaan en zich 
op haar eigen niveau verder ontwikkelt. Evenwel moet de A.M.S, 
toegankelijk zijn voor meisjes, waarvan de ouders dit schooltype 
wensen te kiezen. In deze gedachten gang is er dus op zich geno
men zelfs plaats voor een A.M.S., uitsluitend bezocht door meis
jes, evenals er Gymnasia en H.B.S.-en bestaan uitsluitend voor 
meisjes. Deze meisjes-A.M.S. is dan echter wèl te onderscheiden 
van een M.M.S. Wellicht zou er in dit verband dan nader beraad 
over een geschikte naam wenselijk zijn om verwarringen te voor
komen. 

Het uiteindelijke beeld van de in deze paragraaf bedoelde 
schooltypen zou dan opleveren Gymnasium A en B en H.B.S.-A en 
B als voorbereidend hoger onderwijs, zesjarig; M.M.S. en A.M.S. 
als middelbaar onderwijs, vijfjarig met als tenminste experimen
tele mogelijkheden voor de A.M.S. van vier jaar; tenslotte een 
vierjarig U.L.O. 

V. Planning en financiële overheidssteun 

Voor ogen houdend enerzijds de noodzakelijke vrijheid van ont
wikkeling binnen ons schoolbestel, anderzijds echter ook de nood
zaak van een ordelijk en verantwoord verloop van deze ontwik
keling, achten wij een goede "schoolplanning" dringend nood
zakelijk. Dit geldt over de hele linie en voor alle schooltypen, al 
willen wij hier in het bijzonder de aandacht vestigen op de scholen, 
bedoeld in paragraaf Il. Zonder een dergelijke planning zal steeds 
meer de onmogelijkheid blijken van een gezonde onderwijsont
wikkeling en een doelmatige scholenspreiding. 

Op twee dingen slechts willen wij met nadruk wijzen en voor 
het overige refereren ,aan het artikel in dit nummer van Dr. 
Albering: 
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ten eerste: de hier bedoelde planning moet op een of andere 
wijze dwingende consequenties hebben, anders blijft alle planning 
een slag in de lucht; 

ten tweede: waar wij over een dergelijke dwingende scholen
planning spreken bedoelen wij niet een planning door de overheid, 
maar een die voortkomt uit eigen kring. Welk orgaan of organen 
hiervoor in aanmerking komen, blijve hier buiten beschouwing. 

Wij achten het tot de taak en de plicht van de Overheid te 
behoren, dat zij door geldelijke steun het mogelijk maakt, alle 
redelijke middelen aan te wenden om vloeiende horizontale en 
verticale overgangen te bevorderen tussen de verschillende soor
ten onderwijs. In het bijzonder denken wij hier aan test, school
psycholoog, adviezen voor beroepskeuze e.d. 

Tot slot willen wij opmerken dat uiteraard de verlenging van 
de leerplicht voor de wetgever tevens de verplichting meebrengt 
om regelingen te vinden, waardoor de financiële gelijkstelling 
wordt doorgetrokken voor alle betreffende soorten onderwijs. 



notities bij de financiële 

gelijl~stelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs 

door Mr. C. E. Schelfhout 

][

n de geschiedenis der onderwijswetgeving van de laatste decen
nia valt onmiddellijk de dominante rol op, die de gedachte van 
de financiële gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar 
onderwijs heeft gespeeld. 

Deze gedachte steunt op een aantal vooronderstellingen, die lang 
niet voor alle groeperingen van ons volk dezelfde zijn. De tot
standkoming van de financiële gelijkstelling in 1917 is dan ook 
slechts mogelijk geweest op basis van een compromis. Aan de 
betekenis van dat compromis worden hieronder nog enige notities 
gewijd. 

De grondwetgever van 1917, die de financiële gelijkstelling van 
het bijzonder lager met het openbaar lager onderwijs vestigde, 
heeft niet doen blijken, wat hij onder "onderwijs" verstond. Ook 
de grondwetgever van 1848, die het beginsel der vrijheid van 
onderwijs vastlegde, had zulks niet gedaan. In beide genoemde 
jaren was aan zulk een uitspraak weinig behoefte. Het historisch 
begrip van onderwijs hield immers voor een ieder in de georgani
seerde, vooral op de ontwikkeling van de verstandelijke vermo
gens gerichte, bemoeienis met onvolwassenen, die uit een oogpunt 
van levensbeschouwelijke vorming - welke dan ook - voor de 
leerlingen van beslissend belang was en die wezenlijke samenhang 
had zowel met de verantwoordelijkheden der ouders, als met de 
zorg der overheid voor het algemeen welzijn. Het gevoelige punt 
in dit begrip was: de levensbeschouwelijke vorming, welke dan 
ook. En hierop met name had het compromis van 1917 betrekking. 
Het legde niets vast, het waarborgde alleen een volkomen gelijke 
behandeling voor de wet van elke levensbeschouwelijke vorming. 

In de ontwikkeling na 1917 is langzamerhand echter de vraag 

217 



gerezen, of de grondwetgever zichzelf wel een oordeel kon ont
houden over wat nu onderwijs dient te worden genoemd. Want het 
beeld van de georganiseerde, vooral op de intellectuele ontwikke
ling gerichte zorg voor onvolwassenen kwam niet meer met de 
werkelijkheid overeen. De gerichtheid op vooral de intellectuele 
vermogens is door velen als een misvatting over het onderwijs 
gezien; het kenmerk der onvolwassenheid der leerlingen leed af
breuk, toen door de uitbouw van het voortgezet onderwijs velen 
werden inbegrepen, die voor de wet weliswaar nog als minder
jarigen golden, maar die wellicht toch geen onvolwassenen kon
den worden genoemd. En weliswaar bleef de wezenlijke samen
hang zowel met de verantwoordelijkheden der ouders als met de 
overheidszorg voor het algemeen welzijn voortduren, maar er 
waren naast het onderwijs nog tal van .andere vormen van paeda
gogische bemoeienis ontstaan, die de noodzaak inhielden om de 
verhouding daartoe te bepalen. En zo kwam als nieuwe vraag op: 
moet de grondwetgever niet waarborgen, dat de onderwijswet
geving inderdaad over onderwijs zal handelen, en niet onder die 
naam bijv. zal ingr~jpen in het jeugdwerk? Wat zegt voor onze tijd 
de Grondwet eigenlijk wanneer zij uitspreekt: "Het onderwijs is 
een voorwerp van aanhoudende zorg der regering" ? En insgelijks, 
wanneer zij voorschrijft: "De eisen van deugdelijkheid aan het 
geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te 
stellen, worden bij de wet geregeld, met in achtneming, voor zover 
het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid der richting"? 
De oude voorstelling van in "scholen" uitgeoefende bemoeienis 
schiet te kort, sedert er instituten zijn ontstaan, die zich insgelijks 
scholen noemen, maar in een heel andere zin. Om twee uiteen
lopende voorbeelden te noemen: de levensscholen en de autorij
scholen. 

Behalve uit een oogpunt van begripsbepaling, werpt de Grond
wet nog andere vragen op. Is het niet een logische redenering, 
dat het beginsel der vrijheid van onderwijs impliceert, dat het 
overheidsonderwijs slechts aanvullend kan zijn. De vrijheid im
mers geeft het eerste recht van schoolstichting aan particuliere 
initiatieven. Zij laat de overheid slechts dan reden VOOr school
stichting, indien er geen andere initiatiefnemers zijn. Doch als 
dit zo is, is het dan niet averechts, om de publieke zorg voor het 
vrije onderwijs te reguleren naar de behoeften van het aanvullend 
overheidsonderwijs ? En is het juist, dat al onze wetten de rege
ling van het openbaar onderwijs voorop stellen? 

Deze vragen krijgen accent door een ontwikkeling bij het open
baar onderwijs, dat neiging vertoont om zich te "verbijzonderen", 
met name door meer medezeggenschap in het beheer daarvan te 
vorderen voor de ouders. Het is duidelijk, dat de medezeggenschap 
van de ouders slechts ten koste kan gaan van de zeggenschap van 
de overheid. 
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Er is dus nogal wat stof voor kritische studie van het grond
wetsartikel. Wijziging daarvan is tot dusverre nog maar weinig 
bepleit. Het is ook de vraag, of er binnen afzienbare tijd, politiek 
gezien, mogelijkheid zou zijn om zulk een wijziging te effectueren. 
Nochtans zijn de twijfels over de doelmatigheid van het grond
wetsartikel als basis voor de verdere ontwikkeling van het Neder
landse onderwijs gegrond. Zij wijzen op de moeilijkheden, waar de 
gewone wetgever voor zit bij het tot stand brengen van nieuwe 
regelingen. Er dreigt spanning te ontstaan tussen Grondwet en 
wet, welke de eerbied voor de Grondwet moeilijk kan vergroten, 
en die de garanties verzwakt welke de Grondwet beoogde te ge
ven. Menigeen voelt zich over deze situatie met reden verontrust. 

Behalve de zwakheden van het grondwetsartikel, levert ook de 
praktijk van de toepassing der financiële gelijkstellingen beden
kingen op. Het compromis van 1917 is uitgegaan van de mogelijk
heid van een volkomen gelijke behandeling. Deze mogelijkheid 
was bij voorbaat een fictie, want de overheid bevindt zich naar 
haar aard nooit in dezelfde positie als het bestuur van een bij
zondere school. Daarom is getracht een onderscheid te maken 
tussen de taken die de overheid als overheid vervult en de taken 
die de overheid als schoolbestuur van het openbaar onderwijs 
verricht. De gelijkstelling zou dan gelden tussen de overheid
schoolbestuur en de vrije schoolbesturen. 

Het zal voor zichzelf spreken, dat ook bij de meest consciën
tieuze werkwijze de overheid in de ene hoedanigheid geregeld in 
conflict komt met zich zelf in de andere hoedanigheid. Maar de 
laatste jaren schijnen vele overheden daar nauwelijks meer onder 
te lijden. En daaruit komt voort, dat de gelijkstelling nogal eens 
geweld lijdt, hetgeen zich dan vooral voordoet bij het lager onder
wijs, waar merkwaardige praktijken te vermelden vallen. Bij wijze 
van voorbeeld mogen er hier enige worden aangehaald. 

De exploitatie van de lagere scholen geschiedt op basis van 
een, door de gemeenteraad j.aarlijks vast te stellen, bedrag per 
leerling. Het bedrag wordt berekend over kosten, die aan alle 
scholen ongeveer gelijk liggen, n.l. die van onderhoud van gebou
wen en schoolmeubelen, voor het aanschaffen en onderhouden 
van leer- en hulpmiddelen, voor verlichting, verwarming en 
schoonhouden, terwijl daarbij ook nog wordt geteld een post 
"andere uitgaven ter verzekering van de goede gang van het on
derwijs", die in feite een post "onvoorzien" is. 

Uit dit bedrag per leerling moeten de schoolbesturen o.a. be
kostigen hun administratie. In feite kan dit echter niet, omdat de 
meeste gemeentebesturen een onwaarschijnlijk laag bedrag voor 
de administratiekosten van de openbare scholen aanhouden. Mits
dien moet de administratie der bijzondere scholen veelal gevoerd 
worden ten koste van de leermiddelen. 

Een veel verdergaan de inbreuk is de aanstelling door sommige 
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gemeenten van paedagogische instructeurs ten behoeve van het 
openbaar onderwijs, die ondergebracht worden bij het gemeente
lijk schooltoezicht. De kosten voor dit toezicht worden volgens 
het compromis uitdrukkelijk niet in aanmerking genomen voor de 
berekening van het bedrag per leerling, hetgeen redelijk is. Wan
neer men nu echter langs deze weg het openbaar onderwijs op 
personeelsgebied gaat outilleren boven de mogelijkheden die het 
bijzonder onderwijs heeft, dan is dit een duidelijke schending van 
de afspraken. 

Evenmin neemt de wet voor de berekening van het bedrag per 
leerling in aanmerking de kosten van de oudercommissies bij de 
openbare scholen. En ook dat is redelijk. Maar het verdraagt zich 
niet met de gelijkstelling, indien een gemeentebestuur aan deze 
commissiën ruimer middelen ter beschikking gaat stellen dan 
direct nodig zijn voor de bijeenkomsten van deze commissiën, doch 
hen in staat gaat stellen tot het uitgeven van een eigen blad, het 
engageren van sprekers of het voeren van propaganda. 

Het minst van al dunkt ons met het compromis in overeenstem
ming te zijn, dat gemeenten subsidies verlenen voor het geven van 
godsdienstonderwijs op de openbare school - en wel tot een 
bedrag gelijk aan de totale kosten van dit onderwijs - terwijl de 
bijzondere scholen haar godsdienstleraren niet uit openbare mid
delen kunnen honoreren. Aldus ontstaat de paradoxale situatie, 
dat het godsdienstonderwijs, hetwelk volgens de wet niet kan be
horen tot het leerplan van de openbare school, wel door de over
heid wordt bekostigd, terwijl het niet uit dezelfde kas wordt 
bekostigd voor de bijzondere school, waar het overeenkomstig de 
wet wel tot het leerplan behoort. Hier tast de praktijk het meest 
vitale punt der gelijkstelling aan. 

Het is van belang, dat zijdens het bijzonder onderwijs op deze 
ontwikkeling nauwlettend wordt toegezien, want de gekritiseerde 
praktijken openbaren een grote ijver om het openbaar onderwijs 
de voorrang te verzekeren. Hoewel naar zijn aard aanvullend, 
heeft het openbaar onderwijs toch reeds belangrijke faciliteiten 
boven het bijzondere. Het wordt geheel verzorgd door full-time 
ambtenaren; de onderwijsafdelingen der gemeentesecretarieën 
leunen aan tegen de technische diensten van de gemeente en zij 
beschikken bij hun werk over de gehele apparatuur der gemeente
secretarieën. Het bestuur van bijzondere scholen is echter een 
vrije-tijdsbezigheid, en is daarom veel moeizamer. Dit vooral in de 
tegenwoordige tijd, nu ondanks de gelijkstelling er voor het bij
znoder onderwijs zeer grote financiële lasten zijn ontstaan. Deze 
scholen moeten immers voor elke kapitaalsvoorziening een waar
borgsom storten. De hoogte van de waarborgsom is in 1920 be
paald op 150/0. Dit betekent bij het huidige prijspeil, dat voor een 
eenvoudige lagere school de waarborgsom toch altijd ongeveer 
f 30.000 bedraagt, terwijl de gevallen niet zeldzaam zijn, dat, voor 
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grotere gebouwen, waarborgsommen van meer dan f 100.000 
moeten worden gestort. Nu zegt de wet wel, dat de gemeente over 
deze som voor de duur waarvoor zij moet worden gestort (20 jaar) 
een rente moet betalen, doch deze rente is gefixeerd op de rente
voet van de 3ro N.W.S., vermeerderd met een half procent. Tegen 
dit percentage kan echter geen enkel bestuur geld lenen, zodat er 
een nadelig renteverschil ontstaat ten laste van het bestuur. Over 
een periode van 20 jaar loopt deze schadepost in de vele duizende 
guldens. 

Laat dus de praktijk der gelijkstelling meerdere wensen open, 
haar systeem biedt nog in het geheel geen ruimte voor de ont
wikkeling van eigen schoolgezondheidsdiensten voor het bijzon
der onderwijs. Hier dient zich een heel nieuw veld van vraagstuk
ken aan, dat duidelijk verwant is, want het is evenzeer levens
beschouwelijk gestructureerd, met het onderwijs. In het kader 
van deze notities is het niet mogelijk de problematiek van de 
schoolgezondheidszorg uiteen te zetten. Verwezen moge worden 
naar een binnenkort daaromtrent verschijnend rapport, dat door 
het Centrum voor Staatkundige Vorming en de Katholieke Cen
trale voor Studie en Research zal worden uitgegeven. 

De problemen van het kleuteronderwijs terzake van de finan
ciële gelijkstelling zijn in hoofdzaak dezelfde als die van het lager 
onderwijs. 

Die van het voortgezet onderwijs liggen ten dele in een ander 
vlak, omdat de gelijkstelling voor deze sector anders uitgewerkt 
is. Bij het lager onderwijs geldt het systeem van de zgn. objectieve 
gelijkstelling, hetwelk inhoudt, dat het recht op subsidie ontstaat, 
zodra een door de wet genoemd aantal leerlingen bereikt is. Dit 
objectieve systeem steunt in de grond der zaak op de relatie die 
van nature aanwezig is tussen geboortecijfer en leerlingenaantal. 
Bij het voortgezet onderwijs ontbreekt deze relatie, zodat de be
hoefte aan een school niet louter naar vooraf vastgestelde getal
len kan worden bepaald. Bovendien hebben voortgezette scholen 
meestal een regionale functie, zodat niet de gemeentelijke autori
teiten, maar het Rijk de subsidiërende instantie is. 

Voor het ogenblik is het land in afwachting van een nieuw 
systeem, hetwelk Minister Cals in zijn Onderwijsnota heeft aan
gekondigd, en waarvan de uitwerking waarschijnlijk zeer binnen
kort openbaar zal worden. De minister tracht daarin objectieve 
getalsnormen te combineren met een prognose over de toekomst
mogelijkheden van een school. Deze nieuwe procedure wordt alom 
met aanzienlijke belangstelling tegemoet gezien. In dit onderwijs
nummer van het Maandschrift is een afzonderlijk artikel gewijd 
aan de planning bij het voortgezet onderwijs, terwijl eveneens de 
vrijheid van inrichting van het bijzonder onderwijs, waarop boven 
reeds is gezinspeeld, een uitwerking voor het V.H.M.O. heeft ver
kregen in het artikel van Dr. Jansen S.J. 

221 

I 
11' 'I 

,'I I:' 
~! 11 ! 
i, I:. 
'!'II 

,'t !i ! 
, .! . 



___________ 11 U.' .. 

Ten aanzien van het hoger onderwijs bevat het grondwets
artikel geen bepaling inzake de financiële gelijkstelling van open
bare en bijzondere universiteiten. Eerst na de oorlog (1948) heeft 
Minister Gielen een begin gemaakt met de subsidiëring van het 
bijzonder hoger onderwijs. Deze eerste wettelijke regeling liet een 
groot deel van de kosten voor rekening van de bijzondere instel
lingen. Door de enorme uitbreiding van het hoger onderwijs en 
de sterk gestegen bouw- en eXiploitatiekosten is deze regeling in 
feite achterhaald, reden waarom door Minister Cals aan de Com
missie 's Jacob opdracht is gegeven een meer bevredigende rege
ling te ontwerpen. De financiële gelijkstelling van het openbaar 
en bijzonder hoger onderwijs heeft bijzondere aspecten als gevolg 
van de vrijheid, die geheel het hoger onderwijs kenmerkt en die 
voor de ontwikkeling ervan ook een essentieel vereiste is. In wezen 
gaat het echter om het geven van gelijkwaardige ontwikkelings
kansen aan beide richtingen van het hoger onderwijs. Dat deze 
kansen door de bestaande subsidie-regeling niet worden geboden, 
is niet alleen in strijd met de gelijke behandeling door de Overheid 
van alle vormen van onderwijs, maar ook met het algemeen belang 
zelf, dat er stellig niet mee gediend is, indien het peil van het 
hoger onderwijs en de wetenschaps beoefening aan de bijzondere 
instellingen lager zou komen te liggen dan aan de openbare uni
versiteiten en hogescholen als gevolg van een te schriele finan
ciële regeling. De verwachte verdubbeling van het aantal studen
ten in de komende jaren is een argument te meer om de bijzondere 
instellingen van hoger onderwijs ook financieel in staat te stellen 
die toevloed van studenten mede te helpen opvangen. 
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de planning bij het onderwijs 

door Dr. L. A. H. Albering 

O
Pvoeding en onderwijs staan ten dienste van de ontwik
keling van de jonge mens en daardoor ten dienste v,an de 
ontwikkeling der maatschappij. Ten dienste dus van de 
cultuur van persoonlijkheid en volk, cultuur in de meest 

uitgebreide zin van het woord. Voor wat de persoonlijkheid aan
gaat beogen zij de ontwikkeling van geest en godsdienst, van 
kennis en technische vaardigheid, van karakter en democratisch 
en sociaal inzicht, derhalve van gemeenschapszin en vaderlands
liefde. Zó ontwikkelde jonge mensen zullen volk en maatschappij 
op vruchtbare wijze dienen, zowel op het geestelijke als op het 
politieke, het algemeen maatschappelijke, het culturele en het 
sociaal-economische terrein. 

De vorming van de jonge mens is dus primair persoonlijkheids
vorming; geen krachtige, gezonde maatschappij is mogelijk zon
der krachtige, gezonde persoonlijkheden. Het is dus tevens de 
vorming van het toekomstige bewuste lid van de maatschappij 
der volwassenen, de voorbereiding van het kind voor zijn maat
schappelijke taak. 

Bij opvoeding en onderwijs, waar ouders en Kerk primair ver
antwoordelijkheid dragen, heeft ook de overheid een wezenlijke 
taak. De Grondwet omschrijft deze taak met betrekking tot het 
onderwijs nadrukkelijk. Het is een voorwerp van de aanhoudende 
zorg der Regering. Die zorg is uiteraard van een ander karakter 
met betrekking tot het openbare onderwijs dan betreffende het 
bijzonder onderwijs. Bij het openbare onderwijs draagt de over
heid de volledige zorg, al kan zij een werkzaamheid van ouder
comité's aanvaarden of zelfs stimuleren. Bij het bijzondere onder
wijs uit de zorg der overheid zich met name door haar toezicht, 
door wettelijke regelingen betreffende de deugdelijkheid van het 
onderwijs, dat geheel of ten dele uit de openbare kas wordt 
bekostigd. 

Maar daarenboven heeft de Overheid, als gevolg van de plicht 
haar in de Grondwet opgelegd, de taak om zich rekenschap te 
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geven van de ontwikkeling en ontplooiing, die het onderwijs in 
al zijn verschijningsvormen behoeft. Een taak, die des te duide
lijker blijkt, nu talrijke problemen op het terrein van het onder
wijs een spoedige oplossing vragen. Dat de overheid zich van haar 
verplichtingen in dit opzicht bewust is, bleek o.a. uit de beide 
onderwijsnota's, die in de laatste jaren verschenen zijn en blijkt uit 
het voornemen van de huidige minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen om een algemeen ontwerp van wet tot regeling 
van het Voortgezet Onderwijs in te dienen, dat in het bijzonder 
zal voortbouwen op de ideeën in de Tweede Onderwijsnota vervat. 
Deze wettelijke regeling zal uit de aard der zaak betrekking heb
ben zowel op het openbare als op het bijzonder onderwijs, waaruit 
terecht blijkt, dat de overheid ook ten aanzien van het laatst
genoemde onderwijs algemene bevoegdheden bezit in het belang 
van het onderwijs in zijn geheel. 

En het particuliere initiatief, dat gebruik maakt van de vrijheid 
van onderwijs, die in de Grondwet is verankerd èn de overheid 
dragen dus verantwoordelijkheid voor goed onderwijs op de 
grondslag, die de ouders voor hun kinderen verlangen. Onderwijs 
dat ten goede kan komen aan zoveel mogelijk leerlingen, die daar
voor op grond van aanleg, karakter en milieu de geschiktheid 
bezitten, ongeacht de financiële positie van ouders of verzorgers. 
Onderwijs, dat aangepast is en in overeenstemming is met de 
eigentijdse omstandigheden en dat rekening houdt met de te 
verwachten maatschappelijke ontwikkeling. Dat dus een voort
durende bezinning vraagt en een daaruit voortvloeiende ontwik
keling en vernieuwing. Onderwijs tenslotte, dat zijn noodzakelijke 
verbreiding en uitbreiding verkrijgt in een doelmatige en verdere 
spreiding over het land en de landstreken. Al deze verantwoorde
lijkheden en eisen voor overheid en particulier initiatief liggen in 
meerdere of mindere mate op het terrein van de planning van het 
onderwijs in al zijn geledingen. 

Onderwijsplanning houdt zich bezig met het aangeven van de 
meest geëigende middelen om het doel van het onderwijs te be
reiken. Zo omschrijft "het Schoolbestuur" in het meinummer van 
dit jaar de doelstelling der planning, daarmee deze terecht een 
zeer breed terrein van werkzaamheid gevend. De plannende in
stantie behoort vanzelfsprekend het doel van het onderwijs, 
waarmee zij zich bezig houdt, duidelijk voor ogen te hebben en zij 
moet de wegen en middelen bepalen, die naar dat doel leiden. 
Zij zal rekening moeten houden met de mogelijkheden en de capa
citeiten der leerlingen en de remmingen die zij bij dat onderwijs 
ondervinden, anderzijds zal zij een open oog moeten hebben voor 
de behoeften en de eisen van de maatschappij van nu en morgen. 
Die behoeften behoort zij te kennen. Zij mag geen van beide juist 
genoemde aspecten verwaarlozen; zij behoort gebruik te maken 
van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, dat op 
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deze terreinen is verricht en voor nog te verwachten arbeid op
drachten te geven aan daartoe bevoegde instellingen. 

Op beide gebieden, zowel op het terrein van paedagogiek en 
didactiek als op dat van het onderwijs als functie ten behoeve van 
de maatschappij is de planning werkzaam, wordt vernieuwing en 
aanpassing nagestreefd. Dit streven heeft zijn initiatieven op de 
eerste plaats geboren zien worden in de kringen van het onder
wijs, als gevolg waarvan vooral aandacht geschonken werd aan 
onderzoekingen en studies op het eerstgenoemde terrein. Hetgeen 
overigens ook voor de hand ligt, omdat het primaire doel van het 
onderwijs de vorming en ontwikkeling van de jonge mens beoogt. 
Een groeiende belangstelling van maatschappelijke organen voor 
het onderwijs en een samenwerking tussen deze organen en die 
van het onderwijs zal een evenwichtige bestudering van de be
hoeften van de maatschappij bevorderen. Die samenwerking, 
evenals een wederzijds begrip is mede nodig, opdat de maat
schappelijke eisen niet worden overspannen ten koste van de 
persoonlijkheids vorming der leerlingen. Nog beperkte ervaringen, 
die bij het nijverheidsonderwijs zijn opgedaan, hebben reeds uit
gewezen hoe een evenwichtig onderwijsbeleid kan worden bevor
derd door de bedoelde samenwerking. Een beleid, dat dus ener
zijds de opvoeding en vorming in waarde houdt en anderzijds een 
betere maatschappelijke aanpassing van het onerwijs tot stand 
brengt. 

Vooral in een tijd, waarin onderwijsvernieuwing, nieuwe vor
men van onderwijs en nieuwe schooltypen zo nadrukkelijk aan de 
orde zijn, is een "maatschappelijke" onderwijsresearch van bijzon
dere betekenis. Dat daarbij naast de bepaling der behoeften ook 
de begrenzing der maatschappelijke eisen van gewicht is, ligt voor 
de hand. Zoals het ook van essentieel belang is, op welke maat
schappelijke inzichten men zich baseert bij de formulering v.an 
vernieuwingsvoorstellen. 

Vooral na de oorlog is het inzcht gerijpt, dat behalve studies 
en onderzoekingen van onderwijsdeskundigen, paedagogen en 
psychologen, voor planning in de brede, maar ook in de engere 
betekenis van het woord, de werkzaamheid der sociologen van 
onmisbare waarde is. In onze kring zijn door het KSKI reeds 
talrijke onderzoekingen verricht. Zij droegen het kar.akter van 
nationale, regionale of plaatselijke ontwikkelingsplannen. De 
nationale plannen, die tot dusverre zijn geproduceerd en die be
trekking hebben op het U.o., het v.h.m.o. en de kweekscholen, 
zijn tot stand gekomen in opdracht van het R.K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding; de regionale en plaatselijke plan
nen werden opgesteld in opdracht van desbetreffende verantwoor
delijke organen, zoals "Ons Middelbaar Onderwijs" in de provin
cie Noord-Brabant, provinciale en gemeente-besturen en school
besturen. 
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Dergelijke onderzoekingen hadden primair ten doel de uit
gangspunten te verschaffen voor een verantwoord beleid met 
betrekking tot de uitbouw van de apparatuur en de equipering 
van het katholiek onderwijs, uiteraard een zeer belangrijk onder
deel der onderwijsplanning en in feite een planologisch vraagstuk. 
Oorlog en bezetting waren er oorzaak van, dat deze uitbouw ge
stagneerd was: er was dus een belangrijke inhaalbehoefte. Maar 
daarnaast bleek - met name in katholieke kring - een steeds 
groeiende belangstelling voor de verschillende soorten van voort
gezet dagonderwijs, een situatie, die ook thans nog aanwezig is. 

Het was niet mogelijk te steunen op reeds vroeger ontwikkelde, 
wetenschappelijk verantwoorde methoden voor de bepaling van 
de behoefte aan accomodatie. Incidentele, vaak plaatselijke, be
slissingen van de overheid en van schoolbesturen vermochten 
uiteraard niet te bevredigen. Statistisch-kwalitatieve onderzoe
kingen werden als methode toegepast: een analyse werd gemaakt 
van de demografische ontwikkeling en de sociaal-economische 
structuur van de bevolking. Een verdieping werd nagestreefd -
uitgaande van deze statistische basis - door een plaatselijke 
oriëntatie. En naarmate het gebied geografisch meer beperkt was, 
werd de statistische analyse verfijnd en werd vooral de plaatse
lijke oriëntatie van grotere waarde. 

Een typerend voorbeeld van de werkzaamheid van het KSKI 
en van de gebruikte kwantitatieve methode is het proefschrift 
van Dr. M. Matthijsen: Katholiek Middelbaar Onderwijs en Intel
lectuele emancipatie, een sociografische facetstudie van het 
emancipatievraagstuk der katholieken in Nederland. Uiteraard 
is hier een veel meer omvattend vraagstuk dan een studie op het 
terrein van de planning voor het V.H.M.O. aan de orde. Maar het 
boek van Matthijsen demonstreert wel zo duidelijk hoevele aspec
ten aan het begrip planning in de eerder genoemde ruime beteke
nis van het woord verbonden zijn, dat een summiere aanduiding 
van enkele daarvan hier op zijn plaats is. 

Van zeer grote betekenis blijkt o.m. de sociale samenstelling 
der katholieke bevolking, verschillend van die der niet-katholieke. 
Evenzeer de omvang van de belemmerende (met name ook histo
rische) factoren voor het intellectuele emancipatieproces der 
katholieken. De regionale spreiding van scholen en leerlingen en 
de leerlingenaantallen in verband met het sociaal-economische 
milieu zijn andere belangrijke aspecten, zo ook de tekorten aan 
leerlingen in de verzorgingsgebieden der bestaande scholen, afge
zien van het nog bestaande tekort aan scholen. 

Tenslotte noem ik hier het vraagstuk van het interne en externe 
rendement der katholieke scholen. Èn het rendement èn de struc
tuur van het katholieke V.H.M.O. verminderen de kansen op een 
evenredige vertegenwoordiging der katholieken onder de acade
misch gevormden. Door zijn kwantitatief onderzoek - kwantita
tief zijn de vooruitzichten van het katholieke V.H.M.O. gunstig-
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komt Dr. Matthijsen tot de conclusie, dat de katholieke sociale 
wetenschapsbeoefenaar, die zich ten dienste wil stellen van het 
onderwijs, het zwaartepunt van zijn arbeid moet gaan richten op 
de kwalitatieve aspecten van het onderwijs. Want in kwalitatief 
opzicht stelt de voltooiing der emancipatie ons nog voor zeer 
moeilijke problemen. Al was het alleen in verband met de nood
zakelijke democratisering van het voortgezet en hoger onderwijs. 

Bij de planning van het katholieke voortgezette onderwijs en 
het V.H.M.O. in het bijzonder speelt de achterstand der katholie
ken vooral in het laatste schooltype een belangrijke rol. Nauw 
daarmee verbonden is het vraagstuk van de school- en beroeps
keuze, waarbij als voorname aspecten te noemen zijn: de oriën
tering van de leerlingen die het g.l.o. verlaten en naar het voort
gezet onderwijs overstappen èn de selectie van de leerlingen van
uit het voortgezet onderwijs. Waarmee het z.g. aansluitingsvraag
stuk tussen g.l.o. en voortgezet onderwijs zich aandient, een der 
moeilijke problemen van ons onderwijssysteem. Een probleem dat 
weer verband houdt met het vraagstuk van de vele mislukkingen 
bij V.H.M.O. en U.L.O .. - waarmee we via de mogelijkheden en 
resultaten van het statistisch-kwantitatieve onderzoek weer op 
het terrein zijn gekomen der didactische en paedagogische vraag
stukken. En we tevens genaderd zijn aan de schoolplanning, sluit
stuk van de onderwijsplanning in de ruime zin van het woord. 

Vermeld zij echter nog, dat de onderwijsplanning ook in haar 
geheel niet beschouwd kan worden als een op zichzelf staand 
terrein. Zij moet gezien worden als een integrerend deel van het 
grote gebied der sociale planning, waarbinnen zij eerst recht haar 
betekenis en haar zin verkrijgt. Als men dat standpunt aanvaardt, 
dan zal men tevens een contact tussen onderwijs-research en 
sociale research noodzakelijk achten. 

Terwijl enerzijds gesteld kan worden, dat de schoolplanning 
zonder een verantwoord uitgevoerde onderwijsplanning, waarbij 
o.m.onderwijsdeskundigen, psychologen, maatschappelijke des
kundigen en sociologen betrokken zijn, ondoelmatig is, staat 
anderzijds vast, dat zij voor een ordelijk en verantwoord verloop 
van de ontwikkeling binnen ons schoolbestel noodzakelijk is. Haar 
onmisbaarheid geldt over de gehele linie van het onderwijs, dus 
voor alle schooltypen. Dus geldt zij ook voor het bijzonder onder
wijs, voor het katholieke onderwijs. 

Schoolplanning is voorwaarde voor een gezonde, efficiënte uit
bouw van het onderwijs en voor een doelmatige scholenspreiding, 
landelijk en regionaal en voor de verschillende geestesrichtingen. 
Zij behoeft niet in strijd te komen met de vrijheid van onderwijs, 
noch met de vrijheid van ontwikkeling binnen ons scholen
systeem. 

Wil deze planning geen slag in de lucht zijn, dan zal zij dwin
gende consequenties moeten hebben, hetgeen wil zeggen dat zij 
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ook werkelijk ten uitvoer gebracht moet worden en binnen een 
bepaalde tijd. Onzekerheid ontkracht elke planning en ontneemt 
haar bovendien een zeer belangrijke prikkel. Daarom is een slui
tende planning-procedure met een daarbij aangepaste regeling 
van de subsidiëring en van de bouw noodzakelijk. Aan de planning 
behoren vanzelfsprekend de eigen organen van de afzonderlijke 
levenskringen deel te hebben. Zij behoren eraan deel te hebben in 
overwegende mate, ten dele in beslissende mate. 

Op grond van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs is plan
ning binnen het kader van de onderwijswetten een zaak van het 
particuliere initiatief binnen de verschillende levensbeschouwe
lijke groeperingen. Planning van scholen is eveneens een taak van 
de gemeentebesturen en van de landsoverheid, die enerzijds haar 
eigen taak heeft te vervullen met betrekking tot de rijksscholen 
en anderzijds met name ook voor het voortgezet onderwijs telkens 
een één- of meer-jarenplan voor geheel het land en voor elk 
schooltype zal hebben op te stellen. 

Reeds beschikt de overheid (het departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen) over omvangrijke en noodzakelijke 
gegevens betreffende het onderwijs, landelijk en regionaal, van 
bijzonder en openbaar onderwijs, van de verschillende typen van 
onderwijs; zij heeft gegevens over leerlingenaantallen en aantal
len leerkrachten, over de ontwikkeling van het onderwijs over een 
reeks van jaren. De minister heeft de Kamer dan ook bij herhaling 
belangwekkende statistische gegevens ter beschikking kunnen 
stellen. 

Aan de hand daarvan konden prognoses worden opgesteld, die 
voor een efficient onderwijsbeleid noodzakelijk zijn. De overheid 
zal er ongetwijfeld voor zorg dragen, dat haar kennis van zaken 
op peil blijft en zich nog uitbreidt, waardoor haar inzichten met 
name ook op het terrein der scholenplanning wordt verbeterd en 
verdiept. Dank zij haar kennis van zaken zal zij in staat zijn de 
planning van de daarvoor geëigende instanties met betrekking 
tot scholen van een bepaald type en in een bepaalde streek te 
beoordelen en op verantwoorde wijze in te passen in het geheel 
der schoolplanning voor een vastgestelde periode, waarover later. 

Het ligt voor de hand dat de genoemde kennis van zaken zich 
niet tot cijfermatige gegevens kan beperken, maar zich ook zal 
moeten uitstrekken over het bredere terrein der planning, waar
over ik hierboven schreef. In dit verband moge ik hièr nog noe
men: het karakter der verschillende regionen, de ontwikkeling 
dier streken, het belang van de ontwikkelingsgebieden, de positie 
der bestaande scholen en een verantwoorde minimum- en maxi
mum-grootte der scholen. 

Het ligt voor de hand, dat de minister in laatste instantie het 
landelijk één of meer jaren-plan bepaalt, waarin tevens de sub
sidiëring is vastgelegd. Maar daarmee is niet de conclusie gewet
tigd, dat de minister dus steeds het laatste woord heeft in die zin, 
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dat hij de beslissing neemt over alle scholen van elk type, die zijn 
aangevraagd. Omwille van de vrijheid van onderwijs zal de plan
ning van het particuliere initiatief in veel gevallen beslissend 
behoren te zijn voor de plaatsing van scholen op het ministeriële 
plan. Deze stelling kan natuurlijk alleen gehanteerd worden in de 
gevallen, dat de planning verantwoord genoemd kan worden. En 
daarom zal aan bepaalde voorwaarden voldaan dienen te worden. 

Ik stelde reeds, dat bij de schoolplanning, die een dwingend 
karakter moet hebben, de eigen organen voor de afzonderlijke 
levenskringen in overwegende, ten dele in beslissende mate be
trokken dienen te zijn. Deze organen zullen door de minister er
kend moeten worden, wanneer zij in overeenstemming met hun 
oprichting en de aanvaarding ervan door het particulier initiatief 
het onderwijs van een bepaalde richting in feite vertegenwoordi
gen. Zij kunnen een nationaal of een regionaal karakter hebben. 
Als gevolg daarvan zullen zij voor de onderwijsbehoefte in heel 
het land of in een belangrijk deel van het land verantwoordelijk
heid dragen en daardoor voor een evenwichtig oordeel over de 
spreiding der scholen geëigend zijn. Deze geëigendheid zal nog 
worden vergroot, indien de organen van de verschillende levens
richtingen en die van het openbare onderwijs (bv. een organisatie 
van gemeenten) contacten onderhouden en overleg plegen in het 
belang van het gehele onderwijs, regionaal en landelijk. Dit over
leg zal echter de eigen bevoegdheden niet in de weg mogen staan. 

Om nu terug te komen op de beslissende invloed van het parti
culiere initiatief bij de school-planning: wanneer over de stich
ting v,an een bepaalde school op een bepaalde plaats overeenstem
ming bestaat tussen het schoolbestuur, het rapport van het 
ingeschakelde wetenschappelijke instituut en het advies van het 
desbetreffende maatschappelijke orgaan, dan is het verantwoord 
te stellen, dat de minister verplicht behoort te zijn die school op 
zijn vast te stellen plan op te nemen. En tevens verplicht de school 
binnen een bepaalde termijn voor subsidie in aanmerking te doen 
komen. 

Uiteraard zal de minister wel bevoègd moeten zijn de school op 
zijn plan te plaatsen, indien de genoemde overeenstemming zou 
ontbreken, een advies van een maatschappelijk instituut niet ter 
beschikking zou staan of geen advies van een erkend orgaan aan
wezig zou zijn. In dergelijke gevallen behoort de minister dus het 
laatste woord te hebben, omdat onder die omstandigheden gesteld 
kan worden, dat aan de voorwaarden voor een werkelijk verant
woorde planning onvoldoende is voldaan. De beslissing kan dan 
niet in handen van het particulier initiatief gelegd worden. Het is 
echter zeer gewenst, dat op het laatste woord van de minister 
beroep op de Kroon mogelijk wordt gemaakt. 

Tot dusverre ben ik voorbij gegaan aan het vraagstuk van de 
objectieve normen aangaande de vereiste leerlingen-aantallen bij 
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oprichting van scholen, een vraagstuk dat uit de aard der zaak 
bij de planning ten nauwste betrokken is. 

Het is vanzelfsprekend, dat redelijke berekeningen betreffende 
te verwachten aantallen leerlingen in iedere verantwoorde plan
ning een zeer belangrijke rol spelen. In mijn voorgaand betoog heb 
ik ze dan ook stilzwijgend aangenomen. 

Over objectieve normen nu bevat het voorontwerp van wet op 
het voortgezet onderwijs - in verbinding gebracht met de school
planning - opvattingen, die de minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen reeds ten dele openbaar heeft gemaakt, o.a. in 
de memorie van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede 
Kamer betreffende het wetsontwerp: Wijziging van de Middel
baar-onderwijswet, de hoger-onderwijswet en de wet van 15 juli 
1929, Stbl. 388. De Minister schrijft: "Zoals hij reeds elders heeft 
meegedeeld, is bij de opstelling van het voorontwerp van wet tot 
regeling van het voortgezet onderwijs een uitgebreide studie ge
maakt van het probleem van de invoering van objectieve normen 
voor het voortgezet onderwijs. Daarbij is de conclusie bereikt, dat 
wettelijk vastgestelde objectieve getalsnormen zonder meer, zoals 
die o.m. gelden voor het lager onderwijs, voor het voorbereidend 
hoger en middelbaar onderwijs niet uitvoerbaar kunnen worden 
geacht. De normen zouden, zoals verschillende leden verderop in 
het Voorlopig Verslag opmerkten, Of zo hoog moeten worden 
gesteld, dat men beter het bestaande niet-automatisch stelsel zou 
kunnen behouden, Of de Staat zou de koorden van de beurs te 
gemakkelijk uit handen geven, indien de normen lager zouden 
worden gesteld. De oplossing zal dan ook naar de mening van de 
ondergetekende moeten worden gevonden in de combinatie van 
het opstellen van een plan voor scholenstichting en het stellen 
van zekere vormen van objectieve normen voor opname in dat 
plan. Een regeling in deze zin, die dan uiteraard voor het open
baar en het bijzonder onderwijs gelijkelijk zal moeten gelden, zal 
te zijner tijd, als de wet van het voortgezet onderwijs het Staats
blad zal hebben bereikt, in werking kunnen treden". 

Uit deze verklaring v:an de minister blijkt, dat de grote wet op 
het voortgezet onderwijs het automatisme van het lager onderwijs 
niet zal kennen. Dit zal dus ook niet gelden voor het V.G.L.O. en 
het U.L.O. Objectieve normen zullen gebonden worden aan een 
planning. 

Wie objectieve normen zonder meer voor het lager, het voort
gezet lager en het uitgebreid lager onderwijs gewenst voorkomen 
- de aard van dit onderwijs en als gevolg daarvan zijn grote ver
spreiding geven plausibele redenen voor die wenselijkheid, in het 
bijzonder voor wat het lager en uitgebreid lager onderwijs aan
gaat - voor hem zal de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs 
in dit opzicht een teleurstelling betekenen. Maar hij zal de ge
dachtengang van de minister kunnen volgen als tenminste aan 
redelijke voorwaarden wordt voldaan. Omdat ook hij begrip heeft 
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voor een gelijke regeling voor al het onderwijs, waarover de wet 
zich gaat uitstrekken. En hij zal met betrekking tot het V.H.M.O. 
met de minister wellicht volledig kunnen instemmen. 

Want tenslotte zijn objectieve normen geen doel op zich zelf, 
maar vormen zij één der middelen om een verantwoorde oprich
ting van scholen te bevorderen en om rechtszekerheid te verschaf
fen - uitermate belangrijk in verband met de vrijheid van onder
wijs. Terwijl men dit middel o.a. voor het lager onderwijs het 
meest efficiente en het redelijkste kan noemen, zal het gelet op 
andere omstandigheden bij andere vormen van onderwijs, waar de 
planning nu eenmaal een veel grotere rol speelt met het oog 
vooral op een bevredigende spreiding dier scholen, alléén niet 
voldoende zijn. Maar het blijft een middel, dat niet gemist kan 
worden. 

Een combinatie van planning en objectieve normen is daarom 
een aanvaardbare oplossing. Maar dan zal aan de volgende voor
waarden voldaan moeten worden: De planning behoort plaats te 
vinden op de basis van door de wet te stellen objectieve normen, 
die gedifferentieerd zullen moeten zijn voor de verschillende typen 
van scholen en die niet zo hoog gesteld mogen worden, dat klei
nere levensvatbare scholen geen bestaansrecht zouden verkrijgen. 
Deze objectieve normen zullen de minimum-aantallen leerlingen 
moeten aangeven, waarmee een school zal kunnen starten, welke 
aantallen gebaseerd behoren te zijn op het aanwezige "voedings
veld" der school in het lager onderwijs. Ook met betrekking tot 
dit "voedingsve1d" zijn objectieve normen gewenst. Het ligt -
tenslotte - voor de hand, dat bij de bepaling der normen voor het 
beginjaar der school en voor het voedingsveld, enerzijds reke
ning gehouden wordt met het te verwachten verloop der leer
lingen in de onderscheidene leerjaren en anderzijds met de 
gevarieerde belangstelling van de leerlingen van het lager onder
wijs voor de verschillende schooltypen van voortgezet onderwijs. 
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de Trijheid Tan inrichting 
Tan het bijzonder onderwijs 

door dr. c. jansen s. j. 

Vrijheid van onderwijs 

lE 
r is in Nederland sedert 1848 vrijheid van onderwijs. "Het 

geven van onderwijs is vrij", aldus de plechtige formule 
in het tweede lid van artikel 208 van de Grondwet. 
Daarmee staat het aan iedere Nederlandse natuurlijke 

of rechtspersoon vrij om onderwijs te geven of scholen tot dat 
doel op te richten (behoudens twee beperkende bepalingen, die 
in het verband van dit artikel niet terzake zijn). In de vrijheid van 
oprichting van bijzondere scholen is begrepen de vrijheid van 
richting van die scholen; deze richting te bepalen door hen, die 
de school hebben opgericht. 

De in de Grondwet gegarandeerde vrijheid van onderwijs miste 
echter elke reële betekenis, zolang in de kosten van alle bijzonder 
onderwijs moest worden voorzien door bijdragen van particulie
ren, terwijl het openbaar onderwijs wordt bekostigd uit de open
bare kas. De onderwijspacificatie van 1917 bracht de oplossing 
van deze moeilijkheid. In de Grondwet (zevende lid van artikel 
208) werd de bepaling opgenomen, dat het bijzonder algemeen 
vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voor
waarden voldoet, naar dezelfde maatstaf als het openbaar onder
wijs uit de openbare kas wordt bekostigd. En verder, dat de wet 
de voorwaarden vaststelt, waarop voor het bijzonder voorberei
dend hoger en middelbaar onderwijs bijdragen uit de openbare 
kas worden verleend. Bijzondere scholen voor voorbereidend ho
ger en middelbaar onderwijs, en ook die voor nijverheidsonderwijs, 
die in het subsidieverband zijn opgenomen, hebben thans volgens 
de desbetreffende wettelijke bepalingen recht op volledige ver
goeding van onkosten uit de openbare kas. 

In het vijfde lid van artikel 208 van de Grondwet wordt aan het 
gesubsidieerd bijzonder onderwijs nog expliciet de vrijheid van 
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richting gegarandeerd. Op grond van deze bepaling hebben de 
besturen en de leraren der gesubsidieerde bijzondere scholen de 
volledige vrijheid om de eigen richting, naar eigen inzicht, geheel 
tot haar recht te doen komen, niet alleen bij het godsdienstonder
wijs en het onderwijs in onverplichte vakken, doch ook bij dat in de 
verplichte vakken, èn bij de schooleindexamens. Daarmee is in ons 
land het gesubsidieerd bijzonder onderwijs niet alleen feitelijk, 
doch ook rechtens, geestelijk echt "vrij". Het spreekt vanzelf, dat 
voor het confessioneel bijzonder onderwijs deze volledige geeste
lijke vrijheid van primordiaal belang is, met name voor het onder
wijs in die verplichte vakken, die door hun meer geestelijk karak
ter direct de gelegenheid bieden om bij het onderwijs religieuze 
en morele aspecten te betrekken. 

Vrijheid van inrichting van het onderwijs 

Met de financiële gelijkstelling, en met de vrijheid van richting 
van het gesubsidieerd bijzonder onderwijs, is de vrijheid van 
onderwijs niet volledig. Er dient ook te zijn vrijheid van inrichting 
van het gesubsidieerd bijzonder onderwijs. 

Deze vrijheid van inrichting omvat: 
1. vrijheid van keuze der leermiddelen en der leermethoden 

(pedagogische en didactische) ; 
2. vrijheid van aanstelling der leraren; 
3. vrijheid van samenstelling van de lessentabel en van het 

leerplan. 
Tezamen met de vrijheid van richting gelden de vrijheid van 

keuze der leermiddelen en de vrijheid van aanstelling der leraren 
als de meest typische eigen rechten van het bijzonder onderwijs. 
Zij worden in de grondwet met name genoemd (zesde lid van arti
kel 208) . Met betrekking tot de vrijheid van keuze der leermetho
den kan worden opgemerkt, dat ten aanzien daarvan geen enkel 
direct voorschrift gegeven wordt, ook niet voor het openbaar on
derwijs. 

De vrijheid van samenstelling van de lessentabel en van het 
leerplan kan in meer specifieke zin de vrijheid van inrichting van 
het onderwijs genoemd worden; zij vormt het onderwerp van 
dit artikel. 

In het vijfde lid van artikel 208 van de Grondwet wordt bepaald, 
dat de eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de 
openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, bij de wet worden 
geregeld. Deze bepaling heeft betrekking zowel op het openbaar 
als op het bijzonder onderwijs; echter is zij niet in formeel dezelfde 
zin op beide soorten van onderwijs van toepassing. Ten aanzien 
van het openbaar onderwijs heeft de wetgever een onderwijs
regelende taak (derde lid van artikel 208 van de Grondwet); 
ten aanzien van het bijzonder onderwijs reikt de taak van de wet
gever echter niet verder dan het stellen van de voorwaarden, 
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waarop voor het bijzonder onderwijs subsidie uit de openbare kas 
wordt verleend (zevende lid van artikel 208 van de Grondwet). 
De eigenlijke onderwijsregelende taak ten aanzien van het bijzon
der onderwijs behoort - geheel overeenkomstig het wezen van 
dit onderwijs - met uitsluiting van alle anderen aan de besturen 
der bijzondere scholen. 

Met deze onderwijsregelende taak van de besturen der bijzon
dere scholen is niet in strijd, dat bijdragen uit de openbare kas 
aan het bijzonder onderwijs slechts worden verleend op voor
waarden, door de wetgever gesteld, die ook betrekking hebben op 
de deugdelijkheid - en dus op de inrichting - van het bijzonder 
onderwijs. Het is een eis van algemeen welzijn en van sociale 
rechtvaardigheid, van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ook van de besturen der bijzondere scholen, dat waarborgen wor
den gevorderd, en ook gegeven, die de deugdelijkheid betreffen 
van onderwijs, dat uit de openbare kas bekostigd wordt. De vrij
heid van inrichting van het gesubsidieerd bijzonder onderwijs kan 
dan ook geen volledige vrijheid zijn. 

Deze vrijheid moet echter, met het oog op mogelijkheid van 
eigen vormgeving aan het bijzonder onderwijs door de besturen, 
in elk geval bevatten: 
1. een voldoende mate van werkelijke vrijheid van toevoeging 

van onverplichte vakken, met het recht op subsidie voor het 
onderwijs in deze vakken; 

2. een voldoende mate van werkelijke vrijheid van inrichting van 
het onderwijs in de verplichte vakken. 

Daarbij is ondersteld, dat de volledige vrijheid van richting 
vanzelf inhoudt, dat aan het toevoegen van godsdienstonderwijs 
geen nadere voorwaarden door de wetgever mogen worden ver
bonden, ook niet aan het recht op subsidie voor dit onderwijs. 
Aan de onder 1 en 2 genoemde vrijheden kunnen evenwel door 
de wetgever nadere voorwaarden worden verbonden, die echter 
niet in strijd mogen zijn met het wezen van het bijzonder on
derwijs. 

De aldus omschreven vrijheid van inrichting van het gesubsi
dieerd bijzonder onderwijs werd door de wetgever steeds erkend 
- althans formeel- maar met betrekking tot het voorbereidend 
hoger en middelbaar onderwijs (V.H.M.O.) doet zich in de prak
tijk toch een zeer eigenaardige moeilijkheid voor, reden waarom 
hier .aan het V.H.M.O. bijzondere aandacht wordt geschonken. 

Inrichting van het openbaar en bijzonder V.H.M.O. 

Bij de wet (de h.o.-wet en de m.o.-wet) wordt, zowel aan het 
openbaar als aan het bijzonder V.H.M.O., onder bepaalde voor
waarden, de mogelijkheid geboden van toevoeging van onver
plichte vakken, en zelfs van afwijking van voorschriften, betrek
king hebbende op het onderwijs in de verplichte vakken. Menige 
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lezer zal dit misschien verwonderen; de desbetreffende wets
artikelen laten echter aan duidelijkheid niets te wensen over.1

) 

Daarmee is er echter nog geen vrijheid van inrichting van het 
onderwijs bij het V.H.M.O., niet bij het openbaar en niet bij het 
bijzonder. Om dit te begrijpen moet men bedenken, dat de bedoelde 
bepalingen betreffende vrijheid van inrichting van het onderwijs 
eerst later aan de wet werden toegevoegd (in 1937 en in 1948). 
Op de basis van de wet in een vroegere vorm heeft de inrichting 
van het V.H.M.O. zich echter onwikkeld tot de starre eenheid van 
lessentabel en leerplan van alle scholen van éénzelfde type, zoals 
wij die nu kennen, en voorlopig is er geen enkele reële mogelijk
heid om van die eenheid af te wijken. Want, de omvang van de 
leerstof, die voor alle scholen van éénzelfde type, en voor alle 
leerlingen van die scholen, bij de eindexamens aan de orde komt, 
is dermate groot, dat de gebruikelijke weektaak van 32-34 lessen 
in de verplichte vakken maar nauwelijks voldoende is voor de 
behandeling van die leerstof, en voor de oefening van de leer
lingen in die leerstof. 

Elke toevoeging van een onverplicht vak betekent een ver
zwaring van het leerplan voor de leerlingen, al is het slechts als 
gevolg van vergroting van het aantal wekelijkse lessen. Slechts 
met de grootste moeite vindt het bijzonder onderwijs dan ook de 
mogelijkheid van toevoeging van godsdienstonderwijs. En elke 
afwijking van het vaste programma, d.w.z. elke vermindering 
van enige betekenis van het aantal lessen in de verplichte vakken, 
is onverantwoord in verband met eisen, die bij de eindexamens 
aan de leerlingen gesteld worden. 

Toch zijn de bedoelde bepalingen betreffende vrijheid van in
richting van het onderwijs van zeer grote betekenis. Er is be
hoefte aan vrijheid van inrichting van het onderwijs bij het 
V.H.M.O., niet alleen bij het bijzonder V.H.M.O., met het oog op 
eigen vormgeving aan dit onderwijs door de besturen der scholen, 
maar bij het gehele V.H.M.O. Het is verheugend, dat de wetgever 
begrip toonde voor die behoefte, maar het doel - vrijheid van 
inrichting van het onderwijs - kan met een wettelijke bepaling 
alleen niet worden bereikt. 

Noodzaak van vrijheid van inrichting van het V.H.M.O. 

Zolang allerlei imponderabele factoren, als traditie, stand, 
milieu, e.d., nog meespraken bij de recrutering der leerlingen van 
de scholen voor V.H.M.O., en dus de school bij haar werk kon 
voortbouwen op een eenheid van geestelijke discipline, bescha
vingsvormen, karaktereigenschappen, een eenheid ook van be
hoefte aan vorming en ontwikkeling, die de groep van leerlingen 

1) Voor het openbaar gymnasium: h.o.-wet, art. 5, 2e lid, en art. 7 bis; 
voor het bijzonder gymnasium: h.o.-wet, art. 168bis, 6e lid, en art. 168 trevi
cies; voor de openbare H.B.S.: m.o.-wet, art. 16, 6e lid, en art. 20 bis; 
voor de bijzondere H.B.S.: m.o.-wet, art. 45ter, sub 4d, en art. 45septiesvicies. 
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in haar geheel vertoonde, en zolang vervolgens de doeleinden, 
waarmee de scholen voor V.H.M.O. gevolgd werden, en dus de 
culturele en wetenschappelijke belangstelling der leerlingen, nog 
zeer eenvormig waren, zolang was er nauwelijks behoefte aan 
vrijheid van toevoeging van onverplichte vakken, en waren er 
geen bezwaren verbonden aan een strakke eenheid van lessentabel 
en leerplan van alle scholen van éénzelfde soort, ook niet voor de 
weinige toenmaals bestaande bijzondere scholen, die met het oog 
op hun doel konden volstaan met toevoeging van godsdienst
onderwijs. 

Anders is dit echter geworden vanaf het ogenblik, dat de school 
haar poorten wijder moest openzetten, en daarna steeds wijder en 
wijder. Jaren en jaren is nu het proces al aan de gang, dat het 
aantal der kinderen, voor wie V.H.M.O. gewenst wordt, regel
matig en snel toeneemt. Dit toenemend aantal der leerlingen ver
toont uiteraard een toenemende verscheidenheid van aanleg, van 
belangstelling en van werklust, een toenemende verscheidenheid 
ook van intellectuele, culturele en morele bagage die van huis-uit 
wordt meegebracht, met als gevolg een toenemende verscheiden
heid van behoefte aan vorming en ontwikkeling, en tenslotte een 
toenemende verscheidenheid van maatschappelijke bestemming. 

Verandering van de inrichting van het V.H.M.O., d.w.z. meer 
differentiatie bij het onderwijs, niet alleen door het oprichten van 
nieuwe schooltypen, doch vooral door differentiatie-mogelijkheid 
in de afzonderlijke scholen, in de bestaande èn in de nieuw op te 
richten schooltypen, is reeds lang noodzakelijk om de scholen in 
staat te stellen de toenemende verscheidenheden onder de leer
lingen, dus al die leerlingen zelf, op te vangen. 

Maar er veranderde niets in de historisch gegroeide inrichting 
van het V.H.M.O. De school voor V.H.M.O. ging door met haar 
opgave te stellen aan déze leerling zoals zij ze stelt aan die leer
ling, en aan àlle leerlingen van éénzelfde klas, vandaag en mor
gen, voor elk der vakken, in de klas en bij het eindexamen. De 
school voor V.H.M.O. kon niet anders, er was geen werkelijke 
vrijheid van inrichting van het onderwijs. 

Die starre eenheid van lessentabel en leerplan was haar kracht, 
en ... tegelijkertijd haar zwakheid, want ... school en leerling zijn 
reeds lang geestelijk niet meer op elkaar afgestemd. De aanleg 
tot studie en de mogelijkheid tot ontwikkeling door middel van 
intellectuele activiteit zijn van leerling tot leerling veel meer ge
varieerd, en vooral veel meer genuanceerd, dan wordt uitgedrukt 
door dat kleine aantal van starre schooltypen, dat wij kennen. 

Onder deze omstandigheden is de wetgever niet werkeloos ge
bleven. Bij de wet van 22 april 1937, S. 320, (Slotemaker de 
Bruine) kreeg het toevoegen van andere vakken aan de verplichte 
vakken in de m.o.-wet een opvallende plaats, die het sedertdien 
heeft behouden. Maar tot toevoegen van andere vakken kwam 
het in de praktijk niet. 
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Bij de wet van 2 april 1948, S. I 127, (Gielen) werd bepaald, dat 
door de Kroon ten behoeve van de bijzondere inrichting van het 
onderwijs aan hogereburgerscholen en aan gymnasia, beide zowel 
openbare als bijzondere, vergunning kan worden verleend om tel
kens voor ten hoogste een tijdvak, overeenkomende met het getal 
der leerjaren, af te wijken van de voor de betreffende school gel
dende regeling van het onderwijs. In de desbetreffende memorie 
van toelichting werd dienaangaande opgemerkt: "Het komt 
ondergetekende (Minister Gielen) wenselijk voor dat scholen, die 
dit ernstig begeren, met behoud van haar aanspraken op subsidie 
of van haar eindexamenrechten meer vrijheid verkrijgen om het 
onderwijs naar eigen inzichten te regelen". Maar slechts hier en 
daar kwam men tot een afwijking als bedoeld, en dan nog slechts 
tot een van zeer beperkte strekking. 

Toen kwam Minister Rutten (194&---1952). Hij bracht drie 
nota's, onder welke de bekende Nota betreffende Onderwijsvoor
zieningen, en bovendien vijf ontwerpen van wet, elk een andere 
tak v,an onderwijs betreffende, waaronder het voorbereidend 
hoger onderwijs en het algemeen vormend middelbaar onderwijs 
(afzonderlijk). Minister Rutten had de durf om te streven naar 
een volledige oplossing van het probleem van de vrijheid van in
richting van het onderwijs. Hij sprak van bezinning over beper
kingen, die zonder schade kunnen worden aangebracht; schonk 
aandacht aan het geheel van de vorming en van de ontwikkeling 
van de leerling, omdat die niet louter de som zijn van prestaties 
op het gebied van los van elkaar staande vakken; hij projecteerde 
vervolgens wegen om te komen tot verder gaande differentiatie 
van het onderwijs, tot een zekere differentiatie in de uit te reiken 
diploma's; en tenslotte wenste hij onderscheid tussen kern- en 
keuzevakken, tussen een algemeen en een bijzonder leerplan, tus
sen doceer- en werkuren. Maar het moest bij plannen blijven; in 
1952 ging Minister Rutten heen, zijn plannen ter overdenking 
achterlatend voor zijn opvolgers, en voor allen wie het vraagstuk 
van de inrichting van het onderwijs ter harte gaat. Door de vol
gende zinnen uit de grote nota kunnen die plannen misschien goed 
worden samengevat: " ... aan de leerlingen dienen in de rijpings
jaren de onderscheiden mogelijkheden te worden geboden om 
onderwijs te ontvangen, dat past bij hun geaardheid en begaafd
heid; mogelijkheden moeten worden gezocht om bij de inrichting 
van het leerplan, bij de methodiek en de didactiek rekening te 
houden met de individuele verschillen der leerlingen ... ". 

Grotere vrijheid van inrichting van het onderwijs 
Volgde in 1955 de bekende Tweede Onderwijsnota van Minister 

Cals en de toenmalige staatssecretaris Mejuffrouw De Waal, 
waarin werd uiteengezet, hoe huns inziens de structuur van het 
onderwijsstelsel zal moeten zijn en welke mogelijkheden het on
derwijs zal moeten bieden. Een ontwerp van wet tot regeling van 
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het voortgezet onderwijs werd toegezegd. Maar - ook indien 
de Staten-Generaal zich met dat ontwerp kunnen verenigen -
zal nog geruime tijd verlopen voordat de wet in werking zal kun
nen treden (aldus Minister Cals). 

En de nood dringt, in het bijzonder bij het V.H.M.O. Daarom 
bood Minister Cals op 19 oktober 1957 aan de Tweede Kamer aan 
een ontwerp van wet tot het verlenen van grotere vrijheid van 
inrichting van het onderwijs. Hij werd daarbij geleid door de 
overweging, "dat zo spoedig mogelijk ruimte moet worden ge
schapen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs" (memo
rie van toelichting op het ontwerp van wet). 

Dit ontwerp van wet zou kunnen worden genoemd een gedurfde 
poging om "beletselen in de wetgeving" (M.v.T.) weg te nemen, 
die de wenselijke ontplooiing van bestaande en de totstandkoming 
van nieuwe vormen van onderwijs in de weg staan. Inderdaad 
gaat het hier over een grotere vrijheid van inrichting, die het 
onderwijs - met name het V.H.M.O. - thans nodig heeft. 

Doch wat blijkt nu? Het blijkt, dat er een zeer algemeen ver
breide vrees bestaat voor alles wat maar zou lijken op vrijheid 
van inrichting van het onderwijs, een vrees, dat de adminisratief 
zo gemakkelijk overzienbare eenheid van het V.H.M.O. zal gaan 
verdwijnen, en deze vrees moet reeds lang steeds werkzaam zijn 
geweest. Van vele zijden werden bezwaren tegen dit ontwerp van 
wet naar voren gebracht, niet het minst uit de kringen van het 
onderwijs zelf. Deze bezwaren nu doen overduidelijk zien, dat 
"men" er nog lang niet aan toe is om een werkelijke vrijheid van 
inrichting van het onderwijs, met alle consequenties die daaraan 
verbonden zijn, ook metterdaad te willen en aan te druven. 

Helaas moet worden geconstateerd, dat Minister Cals zelf aan 
deze vrees niet geheel ontkomen is. In het ontwerp van wet wordt 
gesteld, dat onder nader te stellen voorwaarden bij het eindexa
men aan de leerling kan worden toegestaan om in één of meer 
vakken géén examen af te leggen. In de memorie van toelichting 
wordt daaromtrent gezegd, dat de leerling dit vak in het laatste 
leerjaar niet meer behoeft te volgen, doch dat bijzondere eisen 
voor dit vak zullen worden gesteld bij de overgang naar de hoog
ste klas. 

Hier rijst de vraag: zal dit nu leiden tot differentiatie bij de 
eindexamens? De leerling zal dus gedurende het laatste leerjaar 
en bij het eindexamen een vak mogen laten vallen, onder voor
waarde dat hij goed is in dat vak, d.w.z. dat hij voor dat vak bij 
de overgang naar de hoogste klas tenminste het cijfer 7 heeft 
behaald? Zou het met het oog op werkelijke differentiatie bij de 
eindexamens niet juister geweest zijn als hier gestaan had, dat de 
leerling gedurende het laatste leerjaar en bij het eindexamen een 
vak mag laten vallen, waarbij het hem vrij staat daarvoor een vak 
te kiezen, waarin hij zwak is, onder voorwaarde evenwel, dat het 
cijfer dat hij voor dat vak behaalde aan het einde van het voor-
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laatste leerjaar gewoon meetelt voor de beslissing omtrent de 
overgang naar het laatste leerjaar, en bovendien, dat in een of 
andere vorm bij de beslissing omtrent de uitslag van het eind
examen bijzondere eisen voor de andere vakken zullen worden 
gesteld? Een regeling als deze zou toch wel beter in het raam 
van dit ontwerp hebben gepast. 

Het ontwerp van wet is nog steeds niet door de Kamer in be
handeling genomen. In afwachting van wat er zal gaan gebeuren 
ten aanzien van vrijheid van inrichting van het V.H.M.C. zal dit 
onderwijs voorlopig nog maar moeten doorgaan met van de leer
lingen te eisen, dat zij - onafhankelijk van hun subjectieve con
dities - op elk ogenblik steeds dezelfde hoeveelheid leerstof 
hebben doorgewerkt, voor precies dezelfde vakken, om op gezette 
tijden, tegelijk, als op commando, te kunnen tonen, dat zij het
zelfde begrepen hebben, en tot dezelfde geestelijke prestatie in 
staat zijn. 

En àls het ontwerp zal zijn aangenomen, hoelang zal het dàn 
nog duren, vóórdat de scholen van éénzelfde type onqerling enige 
werkelijke verschillen gaan vertonen, doordat aan déze school dit 
onverplicht vak wordt toegevoegd, en aan die school dat onver
plicht vak, en vóórdat in de afzonderlijke scholen een interne 
differentiatie wordt doorgevoerd, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen vakken die de leerlingen moeten volgen, en vak
ken, waaruit zij een keuze kunnen doen, of waarbij de leerlingen 
een keuze kunnen doen tussen vakken die zij meer, en vakken die 
zij minder uitvoerig bestuderen. De sfeer van het V.H.M.C., zoals 
die nu is, is wel heel verschillend van de sfeer zoals die worden 
moet. 



, .1 

maatsehappelijlie 
onderwijsorganen 

door Mag. Dr. J. G. Stokman O.F.M. 

Begripsomschrijving en Probleemstelling 

O
nder maatschappelijke onderwijsorganen worden hier ver
staan uit het vrije initiatief voortgekomen en representa
tief te achten lichamen, die van Overheidswege erkend 
zijn tot de vervulling van een bij de wet aangewezen taak 

op het terrein van het onderwijs. Wij spreken hier van maatschap
pelijke onderwijsorganen, omdat zij door de maatschappij zelf 
worden gevormd. De leden ervan worden niet door de Minister 
benoemd, zoals het geval is bij de Onderwijsraad. Een wettelijke 
basis is echter wel vereist met het oog op de vervulling van nader 
te omschrijven taken in het geheel van het onderwijsbestel. 

Ook thans reeds bestaan er op het gebied van het onderwijs vele 
maatschappelijke organisaties van ouders, van onderwijzers en 
leraren, van directeuren en rectoren van scholen, van schoolbe
sturen, terwijl de verschillende richtingen bij het onderwijs be
schikken over nationale en regionale bureaux zoals het RK. Cen
traal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, de Schoolraad voor de 
Scholen met de Bijbel en de Bond van Scholen voor neutraal on
derwijs. Na de oorlog zijn de Paedogogische Centra van de drie 
richtingen bij het onderwijs snel tot ontwikkeling gekomen voor 
het onderzoek naar en de stimulering van nieuwe onderwijsmetho
dieken. Al deze instanties brengen vaak gevraagd of ongevraagd 
advies uit aan de Minister over wetsontwerpen, schoolstichting 
en tal van andere onderwijszaken. Maar toch is ondanks het be
staan en het vruchtbaar werken van deze talrijke organisaties de 
verantwoordelijkheid voor de op onderwijsgebied te treffen maat
regelen en voorzieningen onverminderd bij de Overheid blijven 
berusten, wier taak door deze maatschappelijke onderwijs-organi
saties niet is verlicht, maar wellicht eerder verzwaard. 

Na de oorlog vooral is meermalen de vraag opgeworpen, of het 
niet mogelijk is in dit bestel veranderingen aan te brengen. De 
volgende motieven hebben daarop invloed uitgeoefend. 

Vooreerst is onder de werking en verdere doorvoering van de 
onderwijs-pacificatie de gedachte versterkt, dat het onderwijs een 
zaak van de ouders is, hoezeer ook de Overheid op dit terrein een 
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bepaalde taak te vervullen heeft en te vervullen houdt. De Tweede 
Onderwijsnota van Minister Cals en Mej. de Waal ging ervan uit, 
dat de Overheidsbemoeiing voldoende ruimte moet laten voor een 
vrije ontplooiing van het onderwijs en dat een voorname voor
waarde voor een dergelijke ontwikkeling gelegen is in "een steeds 
intensiever activiteit van onderwijs- en schoolorganisaties, van 
ouders en onderwijsdeskundigen, die tot een structuur zullen 
moeten komen, waarbij zij in staat zijn, het gehele hun toever
trouwde terrein van het onderwijs deskundig te overzien en te 
representeren". De Nota had daarbij op het oog landelijke of 
regionale organen op levensbeschouwelijke basis, die met steun en 
erkenning van overheidswege wetenschappelijk verantwoorde 
deelplannen voor de stichting van scholen zouden gaan opstellen 
en die binnen het kader ener nieuwe wetgeving de vormgeving 
van het onderwijs zouden kunnen bepalen. "Op deze wijze - zo 
besloot de nota - zou met volkomen behoud van de vrijheid van 
onderwijs en van de pacificatie en derhalve met handhaving van 
het eigen levensbeschouwelijke standpunt een grotere aanpassing 
kunnen worden verkregen aan de gedifferentieerde behoeften der 
onderscheiden maatschappelijke groepen, aan regionale verschil
len en aan de zich snel wijzigende maatschappelijke verhou
dingen". 

De ontwikkeling in deze richting is mede beïnvloed door de 
enorme uitbreiding van het onderwijs van kleuterschool tot uni
versiteit, ten gevolge waarvan het gehele complex van onderwijs
belangen door de Minister en zijn departement moeilijker te over
zien en te regelen is. Het streven naar de zelfstandigmaking van 
de universiteiten en hogescholen is daarvan mede een symptoom. 

Tenslotte heeft ook de na-oorlogse ontwikkeling van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie de gedachte van het zelf doen ver
sterkt. Niet alleen in het economisch-sociale leven, maar ook op 
andere terreinen kunnen de maatschappelijke organisaties een 
groter verantwoordelijkheid dragen en deel-taken vervullen ter 
ontlasting van de menigvuldige zorgen en bemoeiïngen van de 
rijksoverheid. 

Het onderwijs onderscheidt zich echter in vele opzichten van 
het bedrijfsleven; wat voor dit laatste juist te achten is, kan 
daarom nog niet altijd en niet zonder meer toepasselijk te achten 
zijn op het terrein van de opvoeding en het onderwijs. Vele moei
lijkheden doen zich daarbij voor en het is goed deze van den 
beginne af in het oog te houden. 

Op het gebied van het onderwijs hebben vooreerst de ouders 
zelf onvervreemdbare rechten ten aanzien van de opvoeding en 
het onderwijs van hun eigen kinderen. Zij bepalen zelf welke 
school of scholen door hun kinderen bezocht zullen worden en zij 
hebben het recht in laatste instantie te beoordelen, of de bezochte 
school of scholen aan hun kinderen de opvoeding en het onderwijs 
geven, die zij nodig of wenselijk achten. De ouders mogen in deze 
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zaken dikwijls het advies van meer deskundigen nodig hebben, zij 
blijven niettemin zelf de uiteindelijke verantwoordelijkheid dra
gen voor de opvoeding en het onderwijs hunner kinderen. Op 
grond van het natuurrecht en de grondwettelijk gewaarborgde 
vrijheden hebben zij ook het recht zich met elkander te verenigen 
en tezamen scholen te stichten voor het onderwijs hunner kinde
ren. Het zou onrechtvaardig zijn deze rechten der ouders wel 
formeel te erkennen, maar materieel de middelen te onthouden 
om die rechten ook uit te oefenen en waar te maken. Dit princi
piële uitgangspunt stelt aan de werking en de bevoegdheden van 
maatschappelijke onderwijsorganen bepaalde grenzen, maar 
maakt ze daarom nog niet a priori verwerpelijk. Want de aan
spraken der ouders op de bekostiging door de Overheid van de 
door hen gewenste scholen zijn ook weer niet ongelimiteerd. De 
scholen moeten immers in onderwijskundig en economisch opzicht 
verantwoord zijn. Zij moeten voorzien in de maatschappelijke be
hoeften, zoals deze zich op een gegeven tijdstip en in een bepaalde 
situatie aan ons voordoen. En tenslotte zal de bekostiging van 
geheel het onderwijs slechts kunnen plaats vinden in het kader 
van het totaal der staatsinkomsten en der staatsuitgaven. Met al 
de hier genoemde factoren zal de uitoefening van de rechten der 
ouders op onderwijs-gebied in overeenstemming moeten worden 
gebracht. Zo gezien zijn maatschappelijke onderwijsorganen niet 
alleen niet in strijd met de rechten der ouders, maar vormen zij 
ook een middel om evenwicht aan te brengen tussen de rechten 
der ouders en de noden en behoeften der maatschappelijke samen
leving, al zal de feitelijke totstandbrenging van dit evenwicht de 
bedoelde organen ook voor een moeilijke taak plaatsen. 

Vervolgens hebben wij bij de vorming van maatschappelijke 
onderwijsorganen ook rekening te houden met de taak, die de 
Staat op het terrein v.an het onderwijs heeft te vervullen en die 
door de Staat niet aan deze organen kan worden toevertrouwd. 
Theoretisch zou men misschien kunnen stellen, dat het onderwijs 
als een zaak van de ouders aan de maatschappij zelf kan worden 
overgelaten, mits de Overheid voldoende toezicht daarop uit
oefent ten einde te waarborgen, dat het onderwijs in al zijn 
geledingen zodanige ontwikkelingen en kundigheden aan het 
opgroeiend geslacht bijbrengt als nodig zijn voor het algemeen 
welzijn. Practisch echter zal een onderwijswetgeving noodzakelijk 
blijven, hoezeer men ook kan wensen en verdedigen, dat die wet
geving beperkt blijft tot de hoofdzaken en de nadere uitwerking 
zoveel mogelijk overlaat aan maatschappelijke instanties. De wet
geving is echter het terrein van de Staat en de daartoe bevoegde 
organen. De Staat is het ook, die het onderwijs voor het grootste 
gedeelte financiert en die alleen kan en moet beoordelen, welke 
fondsen in het kader van het geheel van maatschappelijke noden 
en behoeften aan de onderwijssector kunnen worden toebedeeld. 
Over deze zaken kunnen maatschappelijke organen uiter.aard wel 
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advies geven, maar de beslissing ligt bij de bestuurlijke en wet
gevende organen, die in een parlementaire democratie geroepen 
zijn in hoogste instantie het algemeen welzijn te behartigen en 
te bevorderen. 

In de derde plaats heeft de R.K. Kerk onvervreemdbare rechten 
ten aanzien van het godsdienstonderwijs en het toezicht op het 
profaan onderwijs voor zoverre dit de geloofsleer ~aakt of de 
godsdienstig-zedelijke opvoeding in gevaar zou kunnen brengen. 
Evenmin als de Staat zelf kan een maatschappelijk onderwijs
orgaan zonder onrecht te bedrijven de vrije uitoefening van het 
kerkelijk gezag in dit opzicht onmogelijk maken of bemoeilijken. 

Tenslotte dienen wij ons steeds te realiseren, dat bij het onder
wijs de levensbeschouwelijke overtuiging der burgers en hun 
politiek-staatkundig streven een voorname plaats innemen en een 
grote rol spelen. In ons land is de politieke strijd rondom het 
onderwijs sedert de invoering en de geleidelijke doortrekking van 
de pacificatie gelukkig geluwd, maar geheel opgehouden is hij 
niet en de strijd zou opnieuw ernstiger afmetingen kunnen aan
nemen, als het beginsel der pacificatie niet ten grondslag gelegd 
zou worden aan de nieuwe structuren, waarover dit artikel 
handelt. 

Gelet op de vele problemen, die maatschappelijke onderwijs
organen oproepen, is het niet verwonderlijk, dat de meningen 
daaromtrent nog zeer verdeeld zijn. Met een korte weergave van 
enkele meningsuitingen moge hier worden volstaan. 
Kort overzicht van geuite meningen 1) 

De Vereniging voor Volksonderwijs gaf in 1945 een brochure 
uit onder de titel "Bevrediging door nieuwe organen in het onder
wijsbeheer" , waarin voor het lager onderwijs districtsraden en een 
nationale onderwijsraad waren voorzien, toegerust met uitge
breide bevoegdheden inzake de oprichting en opheffing van scho
len, de benoeming van leerkrachten en dergelijke essentiële zaken 
meer. In later jaren schijnt de Vereniging voor Volksonderwijs 
deze gedachten te hebben laten varen om meer in het bijzonder te 
gaan ijveren voor een nieuwe beheersvorm van de openbare lagere 
school. 

In 1948 publiceerde de Raad van Leraren het rapport van de 
Commissie-de Lange, waarin een maatschappelijke onderwijs
corporatie met "verordenende, controlerende, uitvoerende en 
rechtsprekende bevoegdheid" werd afgewezen, doch waarin te
vens een pleidooi werd gehouden voor een "lichaam met verorde-

1) Wij laten buiten beschouwing de pogingen, die enkele jaren geleden 
zijn ondernomen om te komen tot de oprichting van een Nationale Raad voor 
het Onderwijs, daar hieromtrent niets definitiefs is gepubliceerd en de spaar
zame persberichten eerder duidden op een soort onderwijsgesprekcentrum, 
dat niet uit de maatschappelijke onderwijsorganisaties als zodanig zou voort
komen en vooralsnog ook niet een bepaalde plaats in het onderwijsbestel 
zou gaan innemen. 
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nende bevoegdheid", w,aarin de Staat en de maatschappelijke 
onderwijsorganisaties zouden kunnen samenwerken. 

De verordenende bevoegdheid zou bestaan in het opstellen van 
regelen inzake verplichte en facultatieve vakken, leerplannen, 
toelatingseisen, inrichting van eindexamens enz. enz., welke ver
ordeningen echter door de Minister zouden moeten worden uitge
vaardigd, tenzij hij meent de verantwoordelijkheid daarvoor niet 
te kunnen dragen. Van een verordenende bevoegdheid in de eigen
lijke zin v,an het woord was hier dus geen sprake; eerder zou men 
kunnen spreken van in de vorm van Algemene Maatregelen van 
Bestuur opgestelde adviezen, waaromtrent de Minister zelf moest 
beslissen wat hij er mee zou doen. 

Het onderwijsorgaan zelf zou bestaan uit vier kamers (voor het 
L.O., N.O., V.H.M.O. en H.O.) en een Onderwijscentrale of Onder
wijsraad. In deze vier kamers en in de Onderwijscentrale zelf 
zouden zitting hebben de departementsambtenaren, de afgevaar
digden van het Rijk, de gemeenten en de schoolbesturen, de ver
tegenwoordigers van de docenten-organisaties en van het bedrijfs
leven. Een vermenging derhalve van vertegenwoordigers van de 
Overheid en van de maatschappij, waarbij de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs zowel in de ,afzonderlijke Kamers als in de 
Onderwijscentrale ver in de minderheid bleven. 

In 1952 kwam het Centrum voor Staatkundige Vorming met een 
rapport over de Grondslagen der Onderwijsorganisatie, waarin 
niet alleen critiek werd geleverd op het rapport van de Commissie
de Lange, maar ook een non possumus werd uitgesproken over 
een onderwijsorgaan, opgevat als "een maatschappelijke corpora
tie, waarin allen, die bij het onderwijs zijn betrokken, op voet van 
gelijkheid samenkomen ter publiekrechtelijke regeling van de on
derwijszaken". Het rapport ging ervan uit, dat de ordines of stan
den van Quadragesimo Anno dwangorganisaties zijn, allen omvat
tend die bij de voorzieningen in een bepaalde sector zijn betrokken 
(derhalve óók de Staat en de Kerk), en uitgerust met publiek
rechtelijke bevoegdheid ter zelfstandige regeling van eigen zaken. 
Een onderwijscorporatie, in deze zin opgevat, achtte het rapport 
in strijd met de rechten van de Kerk, het gezin en de Staat. 

Voor wat de Kerk en de Staat betreft was deze afwijzing van de 
onderwijscorporatie gebaseerd op de "onvervreemdbare en souve
reine rechten", die op het stuk van het onderwijs aan de Kerk en 
de Staat toekomen en over de uitoefening waarvan zij niet op voet 
van gelijkheid met vertegenwoordigers van de ouders, de school
besturen en de leraren kunnen onderhandelen. De rechten van het 
gezin zouden worden aangetast, daar het tot het wezen van een 
corporatie in de geest van Quadragesimo Anno behoort de eigen 
aangelegenheden zelfstandig en publiekrechtelijk te regelen, 
waartoe o.m. behoren de oprichting van scholen, de benoeming 
van leerkrachten, het opstellen van leerplannen en het gebruik 
van leermiddelen. Allemaal zaken die tot de rechten v,an het gezin 
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en het bijzonder onderwijs behoren en die niet door een onderwijs
corporatie kunnen worden geregeld. 

Slechts aanvaardde het rapport van het Centrum voor Staat
kundige Vorming onderwijsorganen, waarin ouders en leerkrach
ten zouden samenkomen ter behartiging van de onderwijsbelangen, 
en waaraan de Kerk en de Staat in meerdere of mindere mate 
zouden overlaten of delegeren wat tot de bevoegdheid van de 
Kerk resp. de Staat behoort. Beide behielden echter de bevoegd
heid om elk op eigen gebied de besluiten en maatregelen van deze 
Onderwijsorganen te corrigeren of te vernietigen. Op practische 
gronden werd bovendien aanbevolen om aan eventuele nieuwe 
onderwijsorganen in de aanvang slechts een adviserende taak toe 
te kennen en de ervaring te laten uitwijzen, of ook ruimere be
voegdheden daaraan zouden kunnen worden toevertrouwd. 

Wenselijkheid van Maatschappelijke Onderwijsorganen 

Overzien wij de boven kort opgesomde onderzoekingen, dan 
hebben zij allen gemeen, dat zij het vraagstuk van maatschappe
lijke onderwijsorganen hebben benaderd vanuit het gezichtspunt 
van de publiekrechtelijke status of althans van de publiekrechte
lijke bevoegdheden, die aan deze organen gegeven zouden kunnen 
of moeten worden. Daardoor zijn deze onderzoekingen, hoe inte
ressant zij uit theoretisch oogpunt gezien ook zijn geweest, in de 
practijk op niets uitgelopen. Zij mikten te hoog om reeds aan
stonds concrete resultaten daarvan te kunnen verwachten. Een 
publiekrechtelijk onderwijsorgaan, met verordenende bevoegd
heden toegerust, stoot op grote bezwaren en moeilijkheden zowel 
van theoretische als van practische aard. Wie moeten immers in 
zulk een orgaan vertegenwoordigd zijn? Hoe kan zulk een 
lichaam, dat door zijn publiekrechtelijke aard op het geheel van 
het onderwijs is gericht, recht blijven doen aan de natuurrechtelijk 
vereiste en de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van het on
derwijs? En waar ligt de grens tussen de taak en de competentie 
van een publiekrechtelijk onderwijsorgaan enerzijds en de consti
tutionele Staatsorganen anderzijds? 

Niet ten onrechte heeft daarom Minister Cals in zijn jongste 
pleidooi voor maatschappelijke onderwijsorganen, geleverd in de 
Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer op de onderwijs
begroting 1958 (bI. 6), zich gedistancieerd van de mogelijk hier 
of daar levende gedachte, dat de voorbereiding ener publiekrech
telijke onderwijs organisaties een eerste of zelfs de uitsluitende 
taak zou moeten zijn van de door hem gewenste onderwijsorganen. 
Hoe men ook over een publiekrechtelijke onderwijsorganisatie 
denkt, zij is in ieder geval niet in een nabije toekomst te verwezen
lijken. Maar dit neemt volgens de Minister niet weg, dat ook reeds 
privaatrechtelijke onderwijsorganen, gericht op de belangen van 
het eigen door hen vertegenwoordigd onderwijs, vruchtbaar werk 
kunnen verrichten. 
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Indien het vraagstuk aldus wordt benaderd, dan zijn er onge
twijfeld argumenten aan te geven vóór de vorming van maat
schappelijke onderwijsorganen, die binnen het kader en op de 
grondslag van bestaande of nieuwe onderwijswetten bepaalde 
taken op onderwijsgebied vervullen en bepaalde onderwijsbelan
gen behartigen. 

Fundamenteel gezien is het onderwijs en de opvoeding de plicht 
en de taak van de ouders. Doorgaans kunnen zij zelf die taak niet 
vervullen wegens het gemis aan tijd en de vereiste kundigheden. 
Daarom juist verenigen zij zich tot het oprichten van scholen, die 
onder de leiding van daartoe aangestelde besturen en v,an daaraan 
verbonden onderwijzers en leraren, de (aanvullende) opvoeding 
en het onderricht der jeugd verzorgen. Het is alleen maar natuur
lijk, dat ouders, schoolbesturen en docenten op regionaal en lan
delijk niveau organisaties vormen voor de behartiging van zaken, 
die zij op grond van hun natuurlijke verplichtingen of krachtens 
de opdracht van de ouders te verzorgen hebben. De taak van deze 
organisaties, tezamen met die van de bestaande centrale bureaux, 
kan beter en efficiënter worden vervuld, indien zij niet elk afzon
derlijk blijven werken, maar althans bepaalde werkzaamheden 
gezamenlijk vervullen en als representatief voor een bepaalde 
sector van het onderwijs gaan optreden. Daardoor komt de ver
antwoordelijkheid voor de behartiging der onderwijsbelangen ook 
meer te liggen waar zij behoort te liggen, terwijl de taak van de 
Overheid, die thans het onderwijs tot in .alle detalis heeft te rege
len, erdoor wordt verlicht. Veel zal echter afhangen van een 
duidelijke taakomschrijving en een juiste structurele opbouw van 
deze onderwijsorganen, willen zij tot een goede ontwikkeling en 
een vruchtbare werkzaamheid komen. 

Taak en Structuur van Maatschappelijke Onderwijsorganen 

Een eerste taak van deze organen is gelegen in het uitbrengen 
v:an advies aan de Minister, zo dikwijls hij erom vraagt of krach
tens een nieuwe wetgeving erom moet vragen. Minister Cals heeft 
meermalen gezegd, dat de taak van de Minister van Onderwijs 
aanmerkelijk wordt verzwaard door het grote aantal adviezen 
(dikwijls ook onderling tegenstrijdige adviezen) van de vele orga
nisaties van schoolbesturen en docenten, op wier oordeel niette
min wordt prijs gesteld bij de voorbereiding van wetten en wets
wijzigingen. Langs de weg van maatschappelijke onderwijs
organen zouden deze adviezen meer gebundeld en gekanaliseerd 
kunnen worden, en dit ook reeds zolang er nog geen nationaal, 
voor het gehele onderwijs representatief te achten toporgaan zou 
bestaan. Bovendien behoeven wij bij de adviserende taak van 
maatschappelijke onderwijsorganen niet alleen te denken aan 
wetten, die in voorbereiding zijn. Op het gebied van het onderwijs 
zullen altijd vele algemene maatregelen van bestuur nodig zijn en 
nodig blijven. Als bezwaar daartegen is vaak ingebracht, dat de 

246 



greep van de Minister en van zijn departement op het onderwijs 
te groot wordt, reden waarom zoveel mogelijk regeling bij de wet 
werd en wordt gevraagd. Dit bezwaar komt echter anders te lig
gen, indien een aantal in de wet nader aan te wijzen zaken bij 
algemene maatregel van bestuur geregeld zouden mogen worden 
op voorwaarde, dat de betrokken maatschappelijke onderwijs
organen, die tezamen terzake representatief zijn te achten, daar
omtrent gunstig hebben geadviseerd. 

Een tweede taak voor deze organen is in de Tweede Onderwijs
nota aangegeven, nl. het opstellen van deelplannen inzake een 
doelmatige spreiding van scholen van diverse typen over de ver
schillende delen van het land. Het is bekend dat de plaats van 
vestiging ener nieuwe school en de keuze van het schooltype 
somtijds voorwerp zijn van onderlinge concurrentie, waarbij de 
ijver van een bepaalde persoon of instantie op zich zelf genomen 
prijzenswaardig mag zijn, doch waardoor het onderwijs en het 
belang van de jeugd toch minder goed worden gediend. Bij de 
spreiding van het juiste aantal van scholen over het land en bij 
de keuze van de schooltypen spelen tal van factoren een rol, of 
moeten althans een rol spelen. Men denke slechts aan de economi
sche en demographische ontwikkeling van de betrokken streek, 
aan verbindingsmogelijkheden, aan de belangstelling voor bepaal
de onderwijsvormen, het schoolverloop enz. Het zou nuttig en 
aanbevelenswaardig zijn, dat maatschappelijke onderwijsorganen 
op grond van ·een alzijdig onderzoek van de bestaande verhoudin
gen en de toekomstige ontwikkelingen leiding zouden geven in 
deze aangelegenheden. 

Een derde taak van deze organen is gelegen in wat de Tweede 
Onderwijsnota noemt de vormgeving van het onderwijs binnen 
het kader van de wettelijke bepalingen. Het is nog niet geheel 
duidelijk wat hieronder wel en niet mag worden verstaan. Maar 
men zou zich kunnen voorstellen, dat maatschappelijke onderwijs
organen een bepaalde rol gaan vervullen bij de inrichting van het 
onderwijs (o.a. keuze van niet verplichte vakken op de scholen), 
bij de afwijking van wettelijke regelingen ten behoeve van experi
menteerscholen of terwille van een betere aanpassing van het 
onderwijs aan de behoefte van een bepaalde levensbeschouwelijke 
groep of, regionaal gezien, van de maatschappelijke behoeften in 
een bepaalde streek. Bij het toekennen van taken of bevoegdheden 
aan maatschappelijke organen zal men in dit opzicht voorzichtig 
te werk moeten gaan om te voorkomen, dat er te grote verschillen 
ontstaan tussen scholen van hetzelfde type of dat de kwaliteit van 
het te geven onderwijs zakt en de leerlingen de dupe ervan worden. 
De aard en de omvang van het onderwijs op de verschillende 
schooltypen zullen daarom in grote lijnen in de wet zelf moeten 
worden aangegeven. Maar binnen dit wettelijk kader zullen maat
schappelijke organen nadere regelen moeten kunnen stellen ten 
einde op deze wijze een groter vrijheid van het onderwijs - en met 
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name ook een groter vrijheid bij het onderwijzen - te realiseren, 
op de wenselijkheid waarvan in de na-oorlogse jaren herhaaldelijk 
de aandacht is gevestigd. 

Van de te vervullen taken is mede afhankelijk de vraag, welke 
de beste structuur van de maatschappelijke onderwijsorganen zal 
wezen. Het komt mij voor, dat men te hoog mikt of te ver grijpt, 
wanneer van meet af aan alle nadruk wordt gelegd op een natio
naal toporgaan, dat representatief is voor geheel het onderwijs 
en voor alle richtingen bij het onderwijs. Voor de vervulling van 
de boven geschetste taken is er méér behoefte aan organen, die 
gedifferentieerd zijn naar de verschillende richtingen van het 
onderwijs. De beoordeling van de vraag, welke katholieke, pro
testants-christelijke of openbare scholen in een naaste of iets 
meer verwijderde toekomst nodig zullen zijn, zal door organen van 
de eigen richting moeten geschieden. Hetzelfde geldt voor vraag
stukken, die verband houden met de inrichting van het onderwijs 
en de leerprogramma's. 

Een verdere vraag is hierin gelegen, of binnen de landelijke 
onderwijsorganen voor de verschillende richtingen differentiaties 
moeten worden gevormd voor de diverse sectoren van het onder
wijs: l.o.; n.o.; m.o. en v.h.o. Hierover zullen deze organen zelf 
moeten beslissen. Op zich zelf genomen lijken deze differentiaties 
wel gewenst, mits daartussen nauw overleg blijft bestaan om een 
evenwichtige behartiging van alle onderwijsbelangen te waarbor
gen en een onzakelijke concurrentie tussen de verschillende onder
wijssectoren uit te sluiten, hetgeen met het oog op een doelmatige 
spreiding van de diverse soorten van scholen over het gehele land 
ook noodzakelijk is. 

De geschetste structuur sluit niet uit de mogelijkheid van een 
nationaal en voor het gehele onderwijs representatief te achten 
toporgaan, waarin het overleg over algemene problemen kan 
plaats vinden en van waaruit belangrijke adviezen - al dan niet 
eenstemmig - over in voorbereiding zijnde wettelijke maatregelen 
aan de Minister van Onderwijs verstrekt zouden kunnen worden. 
Maar belangrijker zijn vooralsnog de naar richtingen en onder
wijssectoren gedifferentieerde organen, die onmiddellijk een be
paalde taak kunnen gaan vervullen en van waaruit de samenwer
king in nationaal verband zich verder zou kunnen ontwikkelen. 

In het bovenstaande hebben wij slechts een schets willen geven 
van mogelijke ontwikkelingen op het stuk v,an nieuw te vormen 
maatschappelijke onderwijsorganen. Of het deze richting inder
daad zal uitgroeien, kan alleen de toekomst leren. Het vrije initia
tief van de maatschappij zelf zal daarover hebben te beslissen. 
Een van bovenaf opgelegde of geforceerde ontwikkeling in deze 
richting zou met het wezen zelf van maatschappelijke onderwijs
organen in strijd komen. 
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REDACTIE: ME)UFFR. MR ). F. M. BOSCH, MAG. DR S. STOKMAN O.F.M., DRS ). M. AARDEN, 
DR L. A. H. ALBERING, DR K. ). HAHN, DRS A. W. H. ). QUAEDVLIEG, W. M. PERQUIN. 

JAARGANG 12 OKTOBER NUMMER 8 

De Paus van de Vrede 
-][n de uren van droefenis over het grote verlies, dat de Kerk van 

Christus en de gehele wereld door de dood van Paus Pius XII 
geleden heeft, vormt zich geleidelijk het besef van het grootse 
werk dat deze Paus verricht heeft. Het zal vermoedelijk zeer 

lang duren voordat men de gehele omvang en de grote innerlijke 
waarde, in het historisch vlak en in de religieuze dimensie, van 
dit werk zal kunnen aangeven, maar reeds nu is de gehele chris
tenheid en ver daarbuiten de overgrote meerderheid van de 
mensen van deze tijd diep ervan doordrongen, dat deze plaats
vervanger van Christus op de Stoel van Petrus in de bijna twee 
decennia van zijn regering met een welhaast bovenmenselijke 
inspanning van al zijn geestelijke en lichamelijke krachten aan 
een taak gewerkt heeft, die als het ware voortdurend groeide. In 
het leven van Paus Pius XII menen wij duidelijk te onderkennen 
hoe deze taak langzaam, zelfs tegen alle menselijke verwachting 
in op een mens afkwam, die lichamelijk hiervoor helemaal niet 
voorbestemd scheen, en hoe de priester, de diplomaat, de Nuntius 
met een opvallende zekerheid deze taak aanvaardde, de voor hem 
liggende problemen erkende en zich in de dienst van Christus aan 
hun oplossing wijdde. Wat naar buiten een vooruitgang of een 
ontwikkeling was in het ambt en in de omvang van het werk
terrein, liet in werkelijkheid erkennen, hoe Eugenio Pacelli in een 
diepe innerlijke bewogenheid ernaar streefde, met de groeiende 
moeilijkheden en gevaren voor de Kerk en voor de mensheid mee 
te groeien, meer innerlijke krachten op te brengen naar mate de 
nood van de tijd dit vereiste. Daardoor ontstond in hem een heilige 
onrust een nooit eindigende dynamiek, een zich steeds weer 
verjongend en vernieuwend heilig vuur, dat overtuigender, mee
slepender, troostend er en verhevener was, hoe ernstiger de nood, 
hoe groter het gevaar en hoe wanhopiger de toekomst leek. Er 
zijn geen golvingen in dit leven, geen inzinkingen en rustpunten, 
het verloopt in een stijgende lijn, tot aan zijn einde - en dit 
bewijst, dat Paus Pius XII met een nooit verlammende bereidheid 
en waakzaamheid Christus, de Kerk, de christenen en de gehele: 
mensheid wilde dienen, een nooit moe wordende "servus servo
rum", die ervan vervuld was dat juist in deze uitzonderlijke faze 
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van de menselijke geschiedenis de stem van Christus door ieder
een gehoord moet worden, dat de mensheid in deze door angstige 
spanningen geplaagde wereld meer dan ooit behoefte heeft te 
weten, dat Christus, dat het woord Gods, dat de Kerk aanwezig 
en verneembaar blijft en dat hierin de zekerheid van het heil ligt 
- en ook juist in een tijd, die alle zekerheden verliest of verwerpt. 

Pius XII heeft de grote omwentelingen van deze eeuw, de 
sociale, ekonomische en wetenschappelijke vooruitgang, de kata
strofale gebeurtenissen en het ontstaan van de dodelijke gevaren 
meegemaakt, soms van dichtbij, in de eerste wereldoorlog, en 
daarna, in Duitsland, toen de totalitaire bewegingen opkwamen 
en het christendom met steeds groter wordende druk bedreigde. 
Daardoor ontstond in hem het besef, dat het hier in toenemende 
mate om totale vraagstukken ging, kansen en noden van omvat
tende betekenis, omwentelingen die de gehele mensheid, zowel 
geestelijk en physiek raken. In dit uur van de geschiedenis moet 
de Kerk en moeten de christenen zich dieper bewust worden van 
de universele verplichting, voortkomend uit de universele binding 
in het geloof, uit het universele karakter van de Kerk, uit de 
omvattende betekenis van de komst van Christus in deze wereld. 

Hierin liggen de beweegredenen voor de zich herhalende en 
vermenigvuldigende vermaningen aan alle christenen, zich be
wust te worden van hun, boven alle nationale en rasse-grenzen 
uitgaande bovennatuurlijke verbondenheid, Kerk te zijn in de 
meest omvattende zin en dit door een verhoogde wederzijdse 
hulpvaardigheid op alle terreinen kenbaar te maken. Alle groe
pen, standen en organisaties heeft de Paus hiervan trachten te 
doordringen, van zijn bewogenheid en van zijn bezorgdheid deel
genoot willen maken en hun tegelijk op rechtstreekse, persoon
lijke wijze moed willen geven, deze taak ook met enthousiasme 
aan te pakken. Daarbij heeft hij de christenen ervan willen door
dringen, dat zij deze universele verplichting in deze tijd niet ter
wille van een gesloten en geïsoleerde groep van gelovigen hebben, 
maar dat zij deze taak op zich moeten nemen terwille van de 
mensheid, dat zij konkreet mee moeten werken aan de verwezen
lijking van een menselijke samenleving, gebaseerd op het ge
openbaarde Woord Gods en op de natuurwetten. 

Het is gemakkelijk na te gaan en uit de uitspraken, oproepen 
en kerstboodschappen van Paus Pius XII blijkt het steeds meer, 
hoe zeer hij moest lijden onder de verschrikkelijke katastrofes, die 
de mensheid steeds verder van dit ideaal schenen te verwijderen, 
hoe zeer hij getroffen was door de ontstellende nood, die deze 
katastrofes over de wereld brachten en hoe diep geschokt hij was 
over de bloedigste vervolging, die de Kerk ooit in de geschiedenis 
heeft moeten lijden, het verlies van zo vele christelijke landen -
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en zo vele zielen. De splitsing van de wereld in twee grote blokken, 
die onverzoenlijk tegenover elkaar staan, de groeiende macht van 
het goddeloze kommunisme en het ontstaan van de verschrikke
lijke vernietigingswapens waren dan ook de zwaarste problemen, 
waarin deze ontwikkeling in de laatste jaren van het leven van 
Paus Pius XII uitmondde. 

Dit alles heeft Paus Pius XII diep geraakt en hem bewogen, 
met inspanning van alle krachten voor de vrede van Christus in 
deze wereld te werken en alle christenen en alle mensen onophou
delijk op te roepen, zich aan deze taak tegen alle tegenspoed en 
moeilijkheden in, met vereende krachten te wijden, in een tijdvak, 
dat schijnbaar geen hoop meer toelaat. Men zal deze oproepen 
van Paus Pius XII nog vaak lezen en herlezen en misschien later 
nog meer getroffen zijn door grote zorg, en tegelijk het grote 
vuur dat uit zijn woorden spreekt, en men zal dan overtuigd zijn, 
dat kardinaal Feltin in de eerste uren na de dood van de Paus hem 
terecht noemde: "De Paus van de Vrede." Hij heeft twee ency
clieken aan het thema van de vrede gewijd en in de inleiding tot 
een daarvan, namelijk de encycliek "Optatissima Pax", beluiste
ren wij zonder moeite de diepe bekommernis die de Paus vervult: 
"De zozeer verlangde vrede, die moet zijn "tranquillitas ordinis" 
en "tranquilla libertas" ...... is nog steeds onzeker na de wrede 
gebeurtenissen van een lange oorlog, zoals een ieder met droefenis 
en huiver bemerkt, en houdt de ziel der volkeren gevangen in 
angst en vreze, terwijl daarenboven in heel wat landen - die 
reeds verwoest zijn door het wereldkonflikt, door ruïnes en 
ellende, welke er het smartelijk gevolg van waren - de maat
schappelijke klassen uit bittere onderlinge haat met ontelbare 
onlusten en ongeregeldheden zelfs de fundamenten van de staten 
dreigen te ondermijnen en om te woelen. 

Door dit noodlottige en ongelukkige schouwspel wordt Onze 
ziel bedrukt en met overgrote bitterheid vervuld, en het komt Ons 
voor, dat de vaderlijke en universele zending, welke Wij van God 
hebben ontvangen, Ons er niet alleen toe dwingt om alle volkeren 
op te wekken, hun heimelijke haat te blussen en op gelukkige 
wijze de eendracht te herstellen, maar tevens al diegenen, die 
Onze zonen in Christus zijn, aan te sporen, dat zij toch hun vurig
ste gebeden tot de hemel opzenden; dat zij toch waarlijk weten 
mogen dat alles wat gedaan wordt zonder de geest van Goddelijke 
verzoening, gebrekkig en vruchteloos blijft, volgens het woord 
van de Psalmist: "Indien het niet de Heer is, Die het huis bouwt, 
is het werk van de bouwers nutteloos"." 

Uit dit besef heeft de Paus de christenen vermaand, aan alle 
initiatieven op internationaal terrein mee te werken, die erop ge
richt zijn, een op rechtvaardigheid en recht opgebouwde volke-
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rengeméenschap te verwezenlijken, hij heeft daarom de gedachte 
van de nieuwe volkerenorganisatie van de UNO van begin af aan 
toegejuicht, wel erop wijzend, dat deze organisatie tot machte
loosheid gedoemd zou zijn, als de deelnemende volkeren het god
delijke recht uitsluiten, als de UNO niet gegrondvest is op de 
goddelijke wetten. Hij heeft herhaalde malen en met nadruk de 
gedachte van de europese samenwerking geprezen en juist de 
christenen opgeroepen, hieraan hun krachten te wijden, omdat 
Europa zonder de christelijke fundamenten zijn eigen geest zou 
verloochenen. Hij stimuleerde de jonge volkeren in Afrika en 
Azië, op de weg van een eigen ontwikkeling en eigen groei voort 
te gaan, maar waarschuwde hen voor een overdreven nationa
lisme, die de hulp van de westelijke wereld, die ook heden nog 
zeer waardevol is, uit wrok te verwerpen en daardoor gemakke
lijker de prooi van de lachende derde te worden, het kommunisme. 
Hij erkende scherp de ziel en de geest van de totalitaire systemen, 
of het nu het nationaal-socialisme of het kommunisme betrof, en 
verhief zijn stem tegen alle onrecht, onwaarheid en geweld, die 
door deze anti-christelijke wereldbeschouwingen openlijk of in 
handige verkledingen werden uitgevoerd of beoogd. Daarmee 
werden de christenen tot voorzichtigheid gemaand tegenover alle 
valse vormen van koexistentie, die het kommunisme propageert 
-om zijn verderfelijke ideeën te verspreiden, en de mensheid aan
gespoord, een koexistentie in de waarheid te zoeken, die uit God 
komt. En tenslotte wees de Paus op de ongehoorde positieve 
mogelijkheden, die in de nieuwe technische vooruitgang door de 
kernenergie liggen, waarbij hij echter de regeringen en staats
lieden van de gehele wereld met de grootste nadruk opriep alles 
te doen om de verschrikkingen van een atoomoorlog door een 
internationale overeenkomst uit te schakelen. 

Al deze internationale vraagstukken, van het grootste belang 
niet alleen voor de welvaart en de rechtvaardige ordening van de 
samenleving maar ook voor het bestaan van de mensheid, werden 
door de Paus aan de wereld voorgehouden en het is niet overdre
ven te zeggen, dat de wereld inderdaad geluisterd heeft, meer en 
meer ernaar geluisterd heeft, zodat de president van de Verenig
de Staten zonder overdrijving kon zeggen, dat wij armer zijn 
geworden, nu aan de wereld deze stem is ontvallen. 

Welke wereldlijke instantie kan met evenveel gezag tot de 
vrede aansporen en wie in onze dagen heeft dit zo onvermoeid 
en met zoveel nadruk gedaan als Paus Pius XII? Hierin ligt de 
grote historische en religieuze betekenis van zijn werk: miljoenen 
en miljoenen gelovigen zijn van een nieuwe wil vervuld, in de 
geest van deze Paus uit hun geloof en door hun geloof, uit hun 
aktief medeleven met de Kerk zich te wijden aan de verwezen
lijking van de vrede van Christus in deze wereld. Hiertoe droegen 
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ook de belangrijke encyclieken bij, waarin de Paus het kerkbesef 
van de gelovigen verdiepte, zoals de encycliek "Mystici Corporis", 
de afkondiging van het nieuwe Maria-dogma, de stuwende nieuwe 
gedachte over wezen en werk van de Katholieke Aktie, die door 
de eerste wereldkongressen voor het lekenapostolaat onder deze 
Paus in een wereldwijde samenhang geplaatst werd. Maar ook 
buiten de Kerk groeide het aanzien van Paus Pius XI! onafgebro
ken. De plaatsvervanger Christi bezit door Paus Pius I! in de 
gehele mensheid een vertrouwen en een eerbied, zoals dit mis
schien lang niet meer het geval was. Dit vervult alle gelovigen 
met een diepe dankbaarheid tegenover de overleden Paus, en 
tegenover God, en zal hen ertoe bewegen, deze Paus ook in de 
komende tijden in hun gebed èn in hun werk indachtig te blijven. 
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EENHEID 
naar omstandigheden 

DOOR PROF MR L. G. A. SCHLICHTING 

De redactie geeft gaarne plaatsing aan onderstaand artikel 
van Prof. Schlichting. Het antwoord van Drs. Quaedvlieg is 
vervat in diens artikel "Nogmaals de katholieke politieke 
organisatie als een zaak van beginsel en van opportuniteit" 
opgenomen in deze aflevering. 

,,0 zinneloze zorg der stervelingen: 
hoe weinig sluitend zijn de syllogismen, 
die hierbeneên uw korte vlucht bedingen. 
Deez' zocht in 't Jus, die in de Aphorismen 1) 
zijn heil, die zon op kerkelijke taken, 
die staatsmacht, met geweld of met sophismen; 
Die joeg zich af in vleeslijke vermaken, 
die ging in niets dan ledigheid ten gronde, 
en deze stal, en gene was in zaken, 
Toen ik, van deze dingen gans ontboden, 
met Beatrice in heerlijkheid ontvangen, 
aldus verrukt stond in de hemel ronde" . 

De heer Quaedvlieg, die in het maart- en mei-nummer van dit 
maandschrift twee bedachtzame artikelen gepubliceerd heeft 
over "Katholieke politieke organisatie (als) een zaak van begin
sel en van opportuniteit", moge het mij ten goede houden, dat ik 
bij de lezing van enkele van zijn argumenten moest denken aan de 
aanhef van de elfde zang van Dante's Paradijs, en in het bijzonder 
aan het zesde vers daarvan: "e chi regnar, per forza 0 per 
sofismi". 

Het kwam mij voor, dat minstens één van zijn redenen inderdaad 
als een sofisme kan worden gekenschetst. Dat hij er staatsmacht 
mee zoekt te winnen, neem ik echter niet aan; althans niet voor 
zichzelf. Maar als een partij een machtsgroepering is, die de om
vang van haar macht merendeels moet ontlenen aan het getal van 

1) Een werk van Hippokrates, dus: de medicijnen. 

254 



haar aanhangers, en als Drs. Quaedvlieg dan een redenering 
opzet, die geschikt lijkt om een groot aantal mensen, n.l. de 
katholieken, q.q. en willens nillens aan een bepaalde partij, of 
tenminste aan een bepaalde partijvorm vast te binden, dan "doet" 
hij in macht. 

Schrijver dezes behoort tot degenen, - veronderstellend, dat 
er méér zijn, - die gaarne uit vrije keuze tot een politieke partij 
willen behoren, in casu tot dezelfde als de heer Quaedvlieg. Wan
neer deze nu een ingenieus betoog opzet, waaruit zou moeten 
blijken, dat er voor een vrije keuze geen plaats is, tracht ik mij 
aan zijn kunstgrepen te ontwringen. Daar komt nog bij, dat de 
studie van de politiek, - zij moge dan óók al een zinneloze zorg 
wezen - mijn voornaamste bezigheid is; de vernietiging van dit 
studie-object, zelfs door zijn verheffing en oplossing in hoger 
sferen, mag mij niet koud laten. Een ander en minder persoonlijk 
bezwaar is dan nog, dat deze oplossing, zou zij theoretisch al 
mogelijk zijn, in ieder geval in de praktijk nog nooit geslaagd is, 
maar veelal een vertroebeling van de hogere sferen teweegbrengt. 
Een en ander spoort mij aan om met Drs. Quaedvlieg in dispuut 
te treden. 

Op één punt meen ik dan, hem inderdaad van een schijn- of 
drogreden te kunnen beschuldigen; eenmaal in het krijt, mag ik 
daar nog wel een andere bedenking aan toevoegen. 

Het eerste punt is - vanzelfsprekend - niet eenvoudig. De 
heer Quaedvlieg ging uit van een passage in de laatste pauselijke 
kerstrede, waarin gezegd werd, dat "het onrechtvaardig is om het 
aan een geest van onverdraagzaamheid en afzondering toe te 
schrijven, wanneer de katholieken er naar streven, om de georga
niseerde invloed van de christelijke beginselen ook op het gebied 
van de politiek tot gelding te brengen, wanneer traditie en om
standigheden daartoe noden" (deze tekst is uit een langere pas
sage geëxcerpeerd). Hij ging de strekking van deze verklaring 
na, met name wat "traditie en omstandigheden" betreft, en gaf 
een verhelderend overzicht van de discussie, die in de pers daar
over reeds is gevoerd, in het bijzonder wat betreft een tegen
spraak tussen deze pauselijke opmerking en de "principiële" af
wijzing van partijen op godsdienstige grondslag, waarvan in de 
statuten van de P.v.d.A. sprake is. 

Maar vervolgens tracht Drs. Quaedvlieg aan te tonen, dat de 
partijvorming op een levensbeschouwelijke (lees godsdienstige) 
grondslag, hoewel de aangehaalde woorden slechts van aanvaard
baarheid, en niet van noodzakelijkheid spreken, en deze aanvaard
baarheid afhankelijk stellen van omstandigheden en traditie, 
toch "een principieel vraagstuk" is. Ik lees (mei-nummer, blz. 
90): 

"Zo blijft het vraagstuk, ondanks de betekenis der omstandig
heden, een principiële kwestie, omdat ook wanneer op grond der 
omstandigheden voor een partij op levensbeschouwelijke grond-
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slag wordt gekozen, zulks niet geschiedt omwille der omstandig
heden maar omwille van het beginsel. Immers het zijn bepaalde 
beginselen - i.c. christelijke beginselen - die in de maatschappij 
gestalte moeten krijgen; ter bereiking van dit doel wordt de 
katholieke politieke organisatie als middel aangewend. Het was 
vooral prof. Kors, die in de na de bevrijding gevoerde discussie 
rond de grondslagen van de partij-vorming met nadruk op dit 
principiële aspect van het vraagstuk wees. "Wat immers - aldus 
prof. Kors - door het beginsel niet uiteraard wordt vereist, kan 
in omstandigheden wel krachtens het beginsel gevorderd worden. 
M.a.w. de omstandigheden kunnen dit middel (nI. dat der partij
vorming) voor de doorvoering van het beginsel wenselijk of nood
zakelijk maken. In dat geval eist het beginsel de aanwending van 
dit middel"." 

Het schijnt te sluiten als een bus (met de kiezers erin). Maar 
hoe vaker ik dit stukje herlees, - en niemand zal wel aan één 
keer genoeg hebben - des te sterker wordt de indruk, dat er een 
sofisme in steekt, zelfs al zou dat een Korsikaanse stamboom 
hebben. Laat ik trachten dit aan te tonen. 

Wat Drs. Quaedvlieg betoogt, is - dunkt mij - nog iets anders 
dan wat prof. Kors in de van hem aangehaalde regels zegt. Prof. 
Kors verklaart, dat onder omstandigheden een bepaald middel 
nodig of wenselijk kan zijn voor een bepaald beginsel (liever zou 
ik zeggen voor een bepaald doel), en dat in zulk een geval het 
beginsel (het doel) de aanwending van dat middel kan vorderen. 
De heer Quaedvlieg merkt zijnerzijds op, dat dan het middel dus 
gekozen wordt terwille van het beginsel (het te bereiken doel) ; 
maar dan komt een hokus-pokus en de vraag, Of de omstandig
heden in een bepaald geval een bepaald middel nodig of wenselijk 
maken, is zèlf "een principiële kwestie" geworden, hetgeen toch 
zeggen wil, dat het antwoord daarop uit het principe zelf kan en 
moet worden afgeleid. De indruk, dat wij hier met een sofisme te 
doen hebben, wordt bevestigd door de consequenties, die uit deze 
redenering voortvloeien. Het is immers duidelijk, dat er op die 
wijze nog slechts principiële kwesties kunnen bestaan. Om maar 
iets te noemen: als ik in beginsel (van de dokter) iedere dag een 
uur moet wandelen, dan zal ik naar omstandigheden (gezelschap, 
boodschappen of het weer) of bij ontstentenis van bepalende om
standigheden geheel naar willekeur kunnen en moeten kiezen, 
waarheen of waaromheen ik ga wandelen, daar ik nu eenmaal 
niet in abstracta, maar slechts in concreto wandelen kan; waar
heen ik ook wandel, ik doe het terwille van het beginsel; maar 
of ik nu de richting van Groesbeek of die van Beuningen kies, is 
geen beginselvraag, en de geneesheer zou verwonderd zijn, als ik 
hem daarover kwam consulteren. 

In de kunstige constructie van Drs. Quaedvlieg zou dus t.a.v. 
de partijvorming een prudentieel oordeel - een gegist bestek -
over feiten en verhoudingen, over kansen en doelmatigheden, en 
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óók over de vraag wèlk beginsel (want er is er meer dan één) in 
casu het meest toepasselijk is, geen plaats meer vinden; mèt de 
contingentie is de prudentie aan kant gezet en daarmee - dat 
was juist mijn zorg - de politiek feitelijk afgeschaft. Het is niet 
onmogelijk, dat dit laatste zou beantwoorden aan een heimelijk 
verlangen van velen, die hun hart vasthouden, wanneer zij zich 
voor hun eigen welzijn en dat van de wereld op zo iets hachelijks 
als de prudentie (oordeel en besluitvaardigheid, "flair" en 
"timing") van individuele staatslieden of zelfs van zichzelf zien 
aangewezen, en die dan ook ter vermijding van ongelukken, of 
tenminste van verantwoordelijkheden, graag een automatische 
beginsel piloot zouden inschakelen. Maar die wordt niet in
gebouwd. 

Mijn bezwaar wordt versterkt door het feit, dat de aangehaalde 
redenering van Drs. Quaedvlieg - en dat geldt misschien ook 
voor die van prof. Kors, - het oordeel over de omstandigheden 
niet alleen principialiseert, maar het kwansuis meteen al voor
legt, al wordt het dan niet uitdrukkelijk uitgesproken. Immers: 
het beginsel moet gestalte krijgen; en wat zou daarvoor, niet 
alleen onder omstandigheden, maar onder alle omstandigheden, 
een onmisbaar instrument zijn? Het antwoord is: macht. En wat 
maakt macht? Eendracht, anders gezegd vereniging. Daarmee 
zou de kous dan af zijn, - als ook dit breiwerk niet enige losse 
steken vertoonde. 

Dat het beginsel gestalte moet krijgen, is een zaak van oordeel, 
berekening, smaak en ook verbeelding. De gestalte zal immers 
moeten bestaan uit toekomstige materialen van zakelijke gege
vens en menselijke verhoudingen. Ieder heeft daarvan zijn eigen 
voorstelling, ontleend aan zijn eigen werkelijkheid en zijn eigen 
denkbeelden en idealen. Het is vanzelfsprekend redelijk en doel
matig, dat zoveel mogelijk mensen het eens worden over een voor
lopige schets, teneinde althans dat deel van hun diverse toekomst
beelden gezamenlijk te kunnen nastreven; maar dat is een zaak 
van beleid en de verzekering, dat het beginsel gestalte moet krij
gen, schept op zichzelf geen gezamenlijk toekomstbeeld, noch 
verplicht zij A. om het toekomstbeeld van B. over te nemen. In de 
praktijk blijkt menigmaal een enkeling, die met een zeer eigen en 
onaanpasbaar toekomstbeeld lange tijd alleen blijft staan, op een 
gegeven tijdstip een wegwijzer voor de menigte te worden. 

Ook als men het over een schets van de toekomst eens is, is de 
stapsgewijze verwerkelijking ervan, of ook maar de veiligstelling 
van zijn verwerkelijkingskansen, opnieuw een veld voor ontelbare 
particuliere oordelen. Begint men met het hoofd of de voeten, 
met de hiel of de kleine teen? Men kan niet in abstracto gestalte 
geven, en bij iedere concrete handeling valt tussen diverse moge
lijkheden, - meestal, zoals Halifax getuigde, slechts tussen di
verse kwaden, - te kiezen: troepen naar Suez of naar de Libanon, 
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Gemeenschappelijke Markt of Vrijhandelszone of op huiselijker 
niveau: boter, kaas of eieren. 

Ook hier is het natuurlijk nodig, dat zoveel mogelijk mensen 
het eens trachten te worden. Maar die wenselijkheid wijst op zich
zelf geen richting. 

Wie dit alles gaat principialiseren, miskent dan ook de beteke
nis van politieke leiders, die zijn uitgerust met een levendiger 
toekomstvisie èn met een scherper oordeel over actuele kansen 
en middelen, en die anderen van de aantrekkelijkheid van hun 
visie en de juistheid van hun oordeel weten te overtuigen, aldus 
op het hun geschonken vertrouwen een eendracht van velen bou
wend als een kunstwerk. 

Al met al besluit ik dus, dat Drs. Quaedvlieg in zijn betoog over 
katholieke partij-organisatie als een zaak van beginsel en van 
opportuniteit het eerste van deze beide elementen sterk heeft 
overtrokken, en daarmee de politiek zelf tekort heeft gedaan. Het 
bijkomende bezwaar, waarvan ik in de aanvang sprak, betreft nu 
dat deel van zijn geschrift, waarin hij de pauselijke kerstrede 
beschouwt onder het gezichtspunt van de onderscheiden en soms 
tegenstrijdige denkbeelden van een transcendentie- en een incar
natie-christendom. Hij meent dan, dat de Paus in deze rede "zich 
uitspreekt ten gunste van de incarnatie-gedachte" en voegt daar
aan toe, dat de Paus z.i. "daarmee wil doen uitkomen, dat in de 
vele discussies het noodzakelijk evenwicht tussen beide richtin
gen is verstoord en dat met name de richting van de incarnatie
gedachte versterking behoeft". Afgezien van de juistheid van 
deze laatste gissing, die mij wat dirigistisch aandoet en zonder op 
theologisch terrein te treden, stem ik met de heer Quaedvlieg in, 
dat deze kerstrede aan de werkzaamheid van de christenen in de 
wereld met grote nadruk een hoge rang en een dringende taak 
toekent. Deze werkzaamheid in de wereld, ook de politieke, kan 
nu, voorzover zij inderdaad een christelijke geest in de wereldlijke 
verhoudingen doet dóórdringen en de levenswijze en levensvor
men ermee bezielt, met enige voorzichtigheid als "incarnatie" 
worden aangeduid. Maar als de schrijver onmiddellijk daarop op 
de levensbeschouwelijke partijvorm terugkomt, wekt hij op zijn 
minst de indruk, dat hij deze op zichzelf als een voorbeeld of uiting 
van incarnatie-christendom meent te kunnen beschouwen. Daar
tegen zou ik ernstige bedenkingen hebben. 

Hij betoogt bij wijze van conclusie, dat de KVP in deze kerst
rede "de juistheid van haar grondslag bevestigd vindt". Nu is 
deze zin voor drieërlei uitleg vatbaar. In de eerste plaats zou hij 
kunnen betekenen, dat de grondslag zelf, dus de levensbeschou
wing, als juist bevestigd is; maar dat zou geen vermelding be
hoeven. De bedoeling is blijkbaar, dat de juistheid van het kiezen 
van deze levensbeschouwing als grondslag voor een partij be
vestigd wordt; en dat kan weer op twee wijzen worden verstaan, 
n.l. dat het de enig juiste keuze is, Of dat het één juiste (recht-
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matige, oirbare ) keuze is, zonder dat daarmee andere vormen als 
minder oirbaar worden afgewezen. Drs. Quaedvlieg geeft nu in 
zijn geschrift meermalen blijk, laatstgenoemde opvatting te hul
digen. Maar als een bepaalde partijvorm een positieve incarnatie 
van het christendom zou betekenen, zou zij, dunkt mij, ongetwij
feld toch weer een voorrang hebben. 

Het lijkt mij echter onhoudbaar, dat een organisatie-vorm op 
zichzelf die betekenis hebben kan. De werkzaamheid, dus ook de 
georganiseerde werkzaamheid, en ook de organisatorische werk
zaamheid kunnen bezield en bezielend zijn; maar dat een bepaalde 
organisatorische vorm, een politieke nog wel, op zichzelf bezie
ling en bezieldheid zou verzekeren, ja zijn, is een conceptie die tot 
absurde en zelfs stuitende consequenties leidt. Organisatievor
men zijn immers een zaak van statuten en meerderheidsbesluiten 
en bureaukratische technieken. Als politieke organisatie-typen 
op zichzelf een incarnatie-feit konden zijn, hoe staat het dan met 
de kiesstelsels, waarvan de partijvormen in hoge mate afhankelijk 
zijn, en met de staatsvormen zelf? Zou men b.v. de oprichting 
door Bidault van een nieuwe partij, die wèl uitdrukkelijk christe
lijk schijnt te zullen heten, wat met de MRP niet het geval is, of 
ook een bliksem-actie tot ledenwerving van een christelijke partij 
als hoogtijdagen van een incarnatie-christendom moeten huldi
gen? Is misschien het werk van de éne christelijke staatsman 
onder dit aspect wèl, en dat van een andere niet relevant, naar 
gelang het zelfwerkzame partij-type bijv. in zijn land al of niet 
voorkomt? Het lijkt mij onvermijdelijk, dat men langs deze weg 
in een zinledig institutionalisme belandt, waarin het christen
wezen door wet of verenigingsstatuut kan worden toegekend of 
zelfs opgelegd, ongeveer zoals een Franse grondwet Algerijnen 
tot Fransen maakU) 

Ik geloof ook niet, dat de heer Quaedvlieg zulke consequenties 
zal aanvaarden, want hijzelf beëindigt zijn tweede artikel met te 
zeggen, dat de KVP door deze pauselijke toespraak "niet wordt 
gecanoniseerd", hetgeen niet alleen betekent, dat zij niet heilig
verklaard wordt, maar ook, dat zij niet tot een kerkelijke instel
ling wordt verheven. Immers, zo besluit hij, "Naast haar geeste
lijke grondslag staat haar program en de uitvoering daarvan. 
's Pausen woorden mogen daarom voor onze KVP een aansporing 
vormen om haar program steeds te grondvesten en gegrondvest 
te houden op de solide grondslag van het christelijk beginsel en 

1) Een recent voorbeeld van verwarde gevoelens lijkt mij de klacht van 
een ambtenaarsorganisatiebestuurder, dat het besluit tot beëindiging van de 
organisatorische verbinding tussen twee organisaties van overheidspersoneel 
gevallen was in een "door naam en uitbeelding volkomen christelijke milieu", 
n.l. het Vatikaanse paviljoen op de Expo, en zulks terwijl "de liefde het ken
merk van het christendom is". Op deze voet zou blijkbaar een timmerman 
uit naastenliefde zijn plaats in de vakgroep banketbakkers moeten kunnen 
vinden. 
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om de uitvoering ervan consequent en met kracht na te streven". 
Ik heb mij veroorloofd in deze slotzinnen twee bijwoordjes te 
onderstrepen. Zij hebben, dunkt mij, beide hun geldigheid. De 
KVP staat op een geestelijke grondslag, maar zij staat er ook 
altijd een beetje naast. Zij is er niet mee te identificeren. Op haar 
best kan men met een wiskundige term zeggen: zij benadert. 

De afstand in het oog te houden en te markeren, lijkt mij niet 
onnuttig. De heer Quaedvlieg bewees naar mijn gevoelen teveel, 
met het bekende gevolg. 

260 



Nogmaals de kwestie van de Katholieke 

politieke organisatie als zaak 

van omstandigheden en van beginsel 

door Drs A. W. H. J. Quaedvlieg 

Inleiding. 

][ 

n een tweetal artikelen, verschenen in het maartnummer van 
dit maandschrift hebben wij gepoogd, aan de hand van de 
laatste Kerstrede van Paus Pius XII, de kwestie van de fun
dering van de partijvorming op levensbeschouwelijke grond

slag te belichten. Genoemde rede bevatte voor een dergelijke 
belichting o.i. zeer waardevolle elementen. 

De beide artikelen hebben kritiek uitgelokt. Mr. F. Daams 
wijdde er in de juli-aflevering van De Katholiek in de Partij van 
de Arbeid een uitvoerige beschouwing aan. Het kritische artikel 
van de tweede opponent, Prof. Schlichting, vindt de lezer in dit 
nummer afgedrukt. 

De hier volgende regelen beogen een antwoord te geven aan 
beide critici. Aangezien Mr. Daams een tegenstander en Prof. 
Schlichting - evenals schrijver dezes, zij het misschien op iets 
andere gronden - een voorstander is van katholieke politieke 
organisatie hic et nunc in Nederland, ligt het voor de hand, dat 
de kritiek van eerstgenoemde veel verder gaat dan die van laatst
genoemde. Mr. Daams' kritiek strekt zich vrijwel tot het gehele 
door mij geleverde betoog uit; Prof. Schlichting richt zich slechts 
tegen één stelling en enkele formuleringen in mijn tweede artikel. 

Omwille van de systematiek en ter verhoging van de leesbaar
heid zullen wij de gedachtengang van onze beide artikelen her
nemen in de volgorde waarin hij werd ontwikkeld. In de eerste 
plaats zal dus Mr. Daams' kritiek onder de loep worden genomen; 
daarna komt het principieel aspect der kwestie aan de orde, 
waarbij we behalve op de bedenkingen van Mr. D. ook op die van 
Prof. S. zullen ingaan. 
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Allereerst enkele woorden vooraf naar aanleiding van een 
tweetal opmerkingen van Mr. D. 

Mr. D. maakt in de aanvang van zijn artikel een kompliment 
aan schrijver dezes voor de wijze van behandeling van het vraag
stuk. Ik ben hem voor dit kompliment zeer erkentelijk en betuig 
Mr. D. wederkerig gaarne mijn waardering voor de uitvoerige 
aandacht die hij aan mijn beschouwingen wijdde. 

Voorts hecht ik er aan, voorop te stellen dat het verre van mij 
is de katholiciteit van de leden der Katholieke Werkgemeenschap 
in de P.v.d.A. ook maar enigszins in twijfel te trekken. Ik ben mij 
ook niet bewust iets geschreven te hebben, dat een dergelijke 
twijfel zou impliceren of suggereren. Deze verzekering schrijf ik 
dan ook alleen maar neer omdat Mr. D. meent zich (andermaal) 
te moeten verweren tegen "beschuldigingen, die liggen in het vlak 
onzer katholiciteit". Generlei twijfel koesteren aan de katholici
teit van geloofsgenoten houdt m.L echter niet in, dat men niet 
grondig van mening zou kunnen verschillen met deze geloofs
genoten met name over kwesties die de houding betreffen, welke 
de katholiek juist als katholiek tegenover de zaken van het open
bare leven in deze tijd dient in te nemen. 

1. De kwestie van de opportuniteit van de katholieke politieke 
organisatie. 

In mijn maart-artikel leidde ik uit de pauselijke Kerstrede een 
nieuwe bevestiging af van het van katholieke zijde steeds gehul
digde standpunt inzake het vraagstuk van de partijvorming -
het standpunt n.l., volgens hetwelk voor het optreden van katho
lieken in georganiseerd verband op politiek gebied traditie en 
omstandigheden van beslissende betekenis zijn. Tevens trok ik 
uit het feit, dat in de pauselijke rede de katholieken die op het 
terrein der staatkunde als katholieken werkzaam zijn in bescher
ming worden genomen tegen bepaalde tegen hen gerichte ver
wijten, de conclusie, dat de Paus een zodanige politieke activiteit 
niet als iets abnormaals of uitzonderlijks beschouwt. 

Met deze beide conclusies - aldus betoogde ik - staat de 
politieke doorbraak op gespannen voet. Mijn besluit was, dat 
voorzover deze doorbraak zich uitdrukkelijk plaatst op de grond
slag van de in het beginselprogram van de Partij van de Arbeid 
vervatte principiële verwerping van de partijvorming naar levens
beschouwelijke oriëntatie, hij zelfs met de desbetreffende pause
lijke uitspraak in strijd komt. 

a. Artikel 35 van het beginselprogram der P.v.d.A. 

In verband met laatstgenoemde stelling, waarvan de juistheid 
door Mr. D. uitvoerig wordt bestreden, laat ik de tekst van het 
bewuste artikel- n.l. artikel 35, slotgedeelte - van het Beginsel
program der P.v.d.A. hier letterlijk volgen. 
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"Zij (de Partij) verwerpt echter principieel) en voor de tegen
woordige verhoudingen in Nederland ook practisch) de organi
satie van het politieke partijleven op de grondslag van een gods
dienstige belijdenis (antithese)". 

Mr. D. poneert, dat dit artikel verstaan moet worden in die 
zin, dat de hierin vervatte "principiële verwerping" van partij
vorming op levensbeschouwelijke grondslag slechts beoogt vast 
te stellen, "dat een zodanige partijvorming geen eis is van chris
telijk beginsel". Hij voert vervolgens enkele argumenten aan, die 
ten gunste van zijn en ten ongunste van mijn interpretatie moeten 
strekken. 

In de eerste plaats zou de tegenstelling die in het program
artikel gemaakt wordt tussen "principieel" en "practisch" mij 
duidelijk hebben moeten maken, dat mijn interpretatie onmogelijk 
kan stroken met de bedoeling der opstellers van het artikel. De 
betekenis dezer opmerking ontgaat mij. Ik dacht juist, dat ik de 
tegenstelling volledig recht heb doen wedervaren. Mr. D. daaren
tegen verzwakt m.i. de tegenstelling, zoals uit het volgende nader 
zal blijken. 

Mr. D. vervolgt met te stellen, dat als de principiële verwerping 
van confessionele partijvorming inderdaad een absolute verwer
ping zou zijn, de toevoeging "en voor de tegenwoordige omstan
digheden in Nederland ook practisch" geen zin meer zou hebben. 
Dit laatste zie ik in het geheel niet in. Men kan toch immers iets 
èn uit principiële èn uit practische overwegingen afwijzen. Neem 
b.V. het communisme of het liberalisme. We verwerpen deze stel
sels zowel principieel (vanwege de foutieve grondslagen, waarop 
ze berusten) als practisch (vanwege de onaanvaardbare conse
quenties, zoals b.v. de economische ondoelmatigheid, waartoe de 
toepassing ervan leidt). De principiële verwerping draagt een 
absoluut karakter (ook al zou het communisme resp. het libe
ralisme economisch nog zo doelmatig werken, beide stelsels zijn 
en blijven principieel en daarmee zonder meer verwerpelijk, omdat 
ze strijdig zijn met de waardigheid van de mens); niettemin 
heeft daarnaast ook een beoordeling vanuit doelmatigheidsover
wegingen wel degelijk zin. Daarom gaat Mr. D.'s beroep op de 
zinloosheid van een afwijzing op practische gronden bij een ge
geven absolute verwerping niet op. 

Vervolgens poogt Mr. D. aan te tonen, dat de ontstaansgeschie
denis van de bewuste tekst pleit vóór zijn en tégen mijn inter
pretatie. Deze poging levert echter niet het gewenste resultaat 
op. Volgens Dr. Ruitenbeek, door Mr. D. aangehaald, heeft de 
Politieke Studiecommissie van de P.v.d.A. met dit artikel "blijk
baar het actuele van de verwerping van partijvorming op gods
dienstige grondslag willen beklemtonen en ruimte willen laten 
voor de gedachte, dat iets dat men in beginsel niet wil, onder 
andere omstandigheden dan de huidige, toch noodgedwongen 
aanvaard zou moeten kunnen worden". Maar dit is iets geheel 
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anders dan de door Mr. D. voorgestane interpretatie! Volgens 
Dr. R. verwerpt art. 35 in beginsel partijvorming op levensbe
schouwelijke basis, terwijl Mr. D. blijkens boven aangehaalde 
verklaring er slechts een afwijzing in ziet van de gedachte, dat 
een zodanige partijvorming eis van het christelijk beginsel zou 
zijn. Mr. D. voelt blijkbaar het onbevredigende van zijn beroep 
op Dr. R. zelf ook wel; hij voegt n.l. aan zijn citaat toe: "Hoe men 
verder ook over deze uitleg van Dr. R. moge denken". 

Daarna gaat Mr. D. uiteenzetten, wat de principiële verwerping 
van partijvorming op levensbeschouwelijke basis door de P.v.d.A. 
betekent. Hierbij maakt hij een onderscheid tussen theologische 
of moraalfilosofische en politieke uitgangspunten. Hij verklaart 
er geheel mee akkoord te gaan, dat voor het katholieke gezichts
punt de regel niet een bepaalde oplossing in zake de kwestie der 
partijvorming inhoudt, maar deze oplossing van de omstandig
heden afhangt. Toch meent Mr. D., dat ook al zou in bepaalde 
omstandigheden de concrete wenselijkheid of noodzakelijkheid 
van "politieke afzondering" aanwezig zijn, men deze toch wel mag 
blijven betreuren en wel op grond van de "algemene onwenselijk
heid van politieke afzondering". Indien men hierin een politieke 
beginseluitspraak zou zien komt men bedrogen uit, want verder
op heet politieke afzondering, ook al is zij in concreto noodzakelijk 
of onvermijdelijk, een noodzakelijk kwaad o.a. vanwege de grote 
nadelen die er voor de Kerk mee verbonden zijn! 

In de passage die nu volgt trekt Mr. D. zich weer op zijn oude 
stelling terug, n.l. de afwijzing van partijvorming op levensbe
schouwelijke grondslag als eis van christelijk beginsel, m.a.w. de 
afwijzing van de antithese-gedachte, volgens welke "de organi
satie van het partijleven principieel moet verlopen volgens de 
scheidslijnen van de levensbeschouwingen der gelovigen en niet
gelovigen" 1) . 

Het gehele, tot nu toe vrijwel op de voet gevolgde, betoog van 
Mr. D. overziende, kan men niet anders zeggen, dan dat het in 
hoge mate mistig is. De schrijver laat na duidelijk aan te geven, 
wat de P.v.d.A. bedoelt, als zij zegt partijvorming op levensbe
schouwelijke basis principieel te verwerpen. Hij wart steeds twee 
verschillende interpretaties dooreen, n.l. die welke zegt, dat zo
danige partijvorming niet geëist wordt door het christelijk begin
sel en de interpretatie, volgens welke partijvorming op de grond
slag der levensbeschouwing principieel onwenselijk is. 

1) Volgens Mr. D. had het woordje "antithese", dat - tussen haakjes 
geplaatst - toegevoegd is aan het slot van art. 35 mij op het idee kunnen 
brengen, dat het artikel niet meer beoogt dan afwijzing van de gedachte, dat 
"konfessionele partijvorming een eis is van christelijk beginsel". Mij lijkt dit 
beslist te veel van de lezer gevraagd. Het woordje "antithese" kan, dunkt me, 
alleen slaan op de woorden "de organisatie van het politieke partijleven op 
de grondslag van een godsdienstige belijdenis". Deze organisatie (de zgn. 
"antithese") wordt in het artikel verworpen; meer zegt de toevoeging niet. 
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De eerste interpretatie heb ik in mijn artikel als zodanig af
gewezen. Overigens acht ik de stelling "partijvorming op de 
grondslag der levensbeschouwing is geen eis van het christelijk 
beginsel" op zichzelf niet strijdig met het katholieke standpunt 
ter zake. Het oordeel hierover hangt er van af, wat men precies 
met de uitspraak bedoelt. Wordt bedoeld "geen eis van christelijk 
beginsel op zichzelf", dan is de uitspraak in overeenstemming met 
het van katholieke zijde steeds gehuldigde standpunt. Wordt 
echter bedoeld "geen eis van christelijk beginsel in geen enkele 
omstandigheid", dan is zij met dit standpunt wèl in strijd. 

Verder is mij wel duidelijk geworden uit Mr. D.'s uiteenzettin
gen, dat ik toen ik in mijn eerste artikel strijdigheid tussen art. 35 
van het P.v.d.A.-beginselprogram en het katholiek standpunt 
konstateerde, er niet ver naast was. Er blijkt n.l. wel degelijk 
sprake te zijn van een principiële verwerping van levensbeschou
welijke partijvorming, zij het dat deze verwerping niet zo absoluut 
begrepen moet worden, dat men geen uitzonderingen op het prin
cipe zou toestaan. Dit is verheugend, maar neemt voorts niet weg, 
dat het bewuste artikel tenminste wat zijn formulering betreft 
onjuist is en in zoverI'{:; dus stellig in striid komt met het katho
lieke uitgangspunt. Het betekent tevens, dat Prof. Romme gelijk 
had met zijn uitnodiging aan de P.v.d.A. om haar beginselpro
gram op dit punt te herzien. 

Tenslotte is het hier de plaats even in te gaan op de reactie van 
Mr. D. naar aanleiding van mijn kritiek op de weergave van meer
genoemd artikel 35 in Het Vrije Volk van 29 januari 1958, welk 
blad ik van "verdraaiing van teksten" beschuldigde. Mr D. acht 
deze voorstelling van zaken ongerijmd. Niettemin meen ik geen 
jota van deze beschuldiging te hoeven terugnemen. De lezer oor
dele zelf. Hij vergelijke daartoe het boven geciteerde artikel 35 
(blz. 262) met de hieronder volgende weergave ervan in het Vrije 
Volk van 29 januari 1958, onder het hoofd "Paus en doorbraak". 
"Ten aanzien van dit vraagstuk zegt het beginselprogram van de 
P.v.d.A ... , dat zij het standpunt afwijst, als zou de konfessionele 
partijvorming een eis zijn van christelijk beginsel". Men ziet het: 
hier is niet alleen sprake van andere woorden) wat er staat klopt 
ook inhoudelijk niet met wat het bewuste program-artikel zegt. 
Dit laatste blijft waar, ook al zou "principiële verwerping" niet 
identiek zijn met een absolute, voor alle tijden en omstandigheden 
geldende afwijzing, zoals Mr. D. betoogt. Als men vraagt naar de 
reden, waarom Het Vrije Volk zijn lezerskring op de weergegeven 
wijze over de desbetreffende bepaling in het beginselprogram 
heeft gemeend te moeten voorlichten, ligt het voor de hand te 
veronderstellen, dat dit geschied is om aan het bewuste artikel 
zijn al te duidelijke strijdigheid met de pauselijke uitspraak te 
ontnemen en om vervolgens de conclusie te kunnen trekken, dat 
de Paus het vraagstuk gelaten heeft op "het vlak van de waar
dering van de omstandigheden van tijd en plaats". 
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b. De pauselijke uitspraak nader beschouwd. 
De pauselijke uitspraak die ik in mijn maart-artikel ter sprake 

bracht, als betrekking hebbende op het opportuniteitsaspect van 
het vraagstuk der katholieke politieke organisatie, luidt (ver
kort) als volgt: "Het is .. . onrechtvaardig om het aan een geest 
van onverdraagzaamheid en afzondering toe te schrijven) wan
neer de katholieken . .. er naar streven . .. om de georganiseerde 
invloed van de christelijke beginselen ook op het gebied der poli
tiek ... tot gelding te brengen) wanneer traditie en de omstandig
heden daartoe noden}}. 

Uit deze tekst heb ik afgeleid, dat de Paus georganiseerde 
politieke activiteit van katholieken niet als iets abnormaals of 
uitzonderlijks beschouwt. Anders, zo redeneerde ik, zou Z.H. deze 
activiteit niet tegen kritiek in bescherming nemen. In dezelfde 
richting wijst het feit, dat de Paus de voorwaarde "wanneer tra
ditie en omstandigheden daartoe noden" slechts volledigheids
halve toevoegt. Het volle accent valt aldus op de niet-gerecht
vaardigheid van het verwijt van onverdraagzaamheid, hetwelk 
vaak de katholieken treft die georganiseerde politieke activiteit 
bedrijven. Natuurlijk is dit alles maar een interpretatie, maar 
m.i. een alleszins gerechtvaardigde interpretatie. 

Mr. D. weerspreekt deze uitleg ook niet, hij oppert alleen andere 
mogelijke uitleggingen. Zo acht opponent de waarschuwing van 
de Paus nog volledig zinvol, wanneer zij niet zo zeer is ingegeven 
door de behoefte om bepaalde katholieken tegen kritiek in be
scherming te nemen, doch eerder door de behoefte om er een 
bijdrage toe te leveren, dat deze kritiek nader wordt onderzocht. 
Mijn antwoord hierop is, dat de Paus iets in die geest inderdaad 
had kunnen opmerken; Z.H. heeft dit nu eenmaal niet gedaan. 

Een andere door Mr. D. geopperde veronderstelling - die hij
zelf een theoretische noemt - is, dat het wel eens zó moeilijk zou 
kunnen zijn, aan 'sPausen voorwaarde (dat traditie en omstandig
heden tot georganiseerde politieke activiteit van katholieken 
moeten noden) te voldoen, dat het merendeel der bestaa:p.de ke
tholieke partijen daaraan niet beantwoordt. Deze veronderstel
ling lijkt weinig reëel, omdat de tekst der Kerstrede op dit punt 
er in het geheel geen aanleiding toe geeft. 

Mr. D. verzuimt bij het opperen van zijn veronderstellingen 
steeds deze aannemelijk te maken. Een beroep op andere pause
lijke redevoeringen en toespraken heeft ook geen zin, omdat om
trent 's Pausen bedoelingen moeilijk misverstand kan bestaan. 

Overigens maakt opponent nog enkele opmerkingen, waaraan 
we wegens hun onzakelijk karakter maar voorbijgaan. Alleen bij 
één punt zou ik nog even willen stilstaan, ni. de klacht, dat de in 
de P.v.d.A. verenigde katholieken voortdurend als minder goede 
katholieken worden voorgesteld, die stellingen verkondigen, 
welke met "het" katholieke standpunt in strijd zijn. Als deze 
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katholieken menen, dat een bepaald standpunt ten onrechte als 
"het" katholieke standpunt wordt beschouwd, dan moeten zij dit 
waar maken met kracht van degelijke argumenten. In casu vol
doet de door Mr. D. geleverde argumentatie niet aan deze eis. 
Zoals we gezien hebben immers, verklaart hij zelf "het" katho
lieke standpunt inzake de kwestie van partijvorming op basis der 
levensbeschouwing te onderschrijven, ofschoon hij anderzijds 
niettemin de juistheid blijft verdedigen van een "politiek" begin
sel, dat minstens naar zijn formulering in strijd is met dit 
standpunt. 

2. Het probleem van de katholiek-politieke organisatie als be
ginsel-vraa.gstuk. 

In mijn tweede, in mei 1958 verschenen, artikel hield ik mij 
bezig met het principieel aspect van het vraagstuk der katholieke 
politieke organisatie. Het betoog was, dat ofschoon naar katho
lieke opvatting de concrete omstandigheden van tijd en plaats 
een beslissende rol spelen bij de beantwoording van de vraag 
nopens de wenselijkheid of noodzakelijkheid van op levensbe
schouwing gebaseerde partijvorming, men niettemin hier te doen 
heeft met een principieel vraagstuk. En wel zulks op grond van 
een tweetal argumenten, waarvan het eerste betrekking had op 
de samenhang van doel en middel en het tweede sloeg op de ideële 
motieven, die bij de keuze van het middel van katholieke politieke 
organisatie betrokken zijn. 

Tegen mijn uiteenzettingen in verband met het eerste argu
ment heeft Prof. Schlichting bedenkingen geopperd; de uiteen
zettingen nopens het tweede deel der argumentatie leverde stof 
tot kritiek bij mijn beide opponenten. Op deze twee punten wordt 
thans achtereenvolgens ingegaan. 

a. Partijvorming als noodzakelijk middel. 

Mijn eerste argument hield in, dat ook al zijn de omstandig
heden van beslissende betekenis voor de beoordeling van de 
vraag, of georganiseerd optreden van de katholieken op politiek 
terrein wenselijk of noodzakelijk moet worden geacht, dit optre
den resp. de stichting van een politieke partij toch altijd plaats
vindt omwille van het beginsel en niet omwille der omstandig
heden en bovendien, volgens de formulering van Prof. Kors, 
onder bepaalde omstandigheden eis van het beginsel kan zijn. 

Prof. S. nu meent, dat in deze redenering (door hem in extenso 
weergegeven, zie blz. 255 een sofisme schuilgaat. Als opponent dit 
gaat bewijzen, valt hij echter niet in eerste instantie de geciteerde 
tekst aan, maar richt hij zich tegen hetgeen ik daarop heb laten 
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volgen. Dit nu geeft Prof. S. niet letterlijk weer; hij heeft het 
over een "hokus pocus" en beweert, dat ik "de vraag, àf de om
standigheden in een bepaald geval een bepaald middel nodig of 
wenselijk maken, zelf een principieel vraagstuk" heb genoemd. 
Dit heb ik echter niet gedaan en ik zou het ook niet hebben kun
nen doen, omdat de bewuste vraag duidelijk geen beginsel-vraag 
maar juist een feitelijkheidsvraag is. Wat ik wèl geschreven heb 
en wat Prof. S. op zeer gebrekkige wijze weergeeft, staat te lezen 
op blz. 90 (onderaan) van dit maandschrift. Ik schreef daar: "in 
dit verband is het niet ondienstig op te merken, dat het stand
punt, volgens hetwelk alleen met inachtneming van de omstan
digheden kan worden beslist omtrent de wenselijkheid of nood
zakelijkheid van partijvorming op de grondslag van levensbe
schouwelijke beginselen, zelf ook een principieel karakter 
draagt". Wat deze stelling voor "hokus pocus" bevat en wat voor 
sofisme erin besloten kan liggen, ontgaat me ten enenmale. Het 
valt toch niet te ontkennen, dat men hier met een principieel 
standpunt te maken heeft; het is evenzeer principieel als het 
tegenovergestelde (en m.i. niet juiste) standpunt, dat ni. katho
lieke partijvorming moet worden beschouwd als een rechtstreekse 
consequentie van de katholieke wereldbeschouwing (ik prefereer, 
anders dan Prof. Schlichting, i.c. het woord "wereldbeschouwing" 
boven het woord "godsdienst"). Ook Prof. S. zal zijn standpunt, 
dat de vraag van een katholieke partijgroepering geen principieel 
vraagstuk is (want zo meen ik opponent te moeten begrijpen) 
toch ook wel als een principieel standpunt beschouwd willen zien. 

Intussen is nog niet aangetoond, waar in mijn tekst het sofisme 
zou moeten schuilen. Prof. S. wijst dit ook niet aan. Hij heeft 
slechts een "indruk" daaromtrent, welke hij later "bevestigd" acht 
door de "consequenties, die uit deze redenering voortvloeien". De 
redenering, waar opponent op doelt, is dan toch weer de redene
ring, die ik opzette ten bewijze dat het vraagstuk van de partij
vorming op levensbeschouwelijke grondslag, ondanks de beslis
sende betekenis der omstandigheden, niettemin als een principieel 
vraagstuk moet worden beschouwd en wel op grond van de over
weging, dat het georganiseerd optreden van katholieken niet ge
schiedt omwille der omstandigheden, maar omwille van het 
beginsel, ter verwezenlijking waarvan partijvorming noodzakelijk 
kan zijn. Prof. S. concludeert hieruit, dat "er op die wijze nog 
slechts principiële kwesties bestaan" en hij noemt deze conclu
sie "duidelijk" Opponent haalt dan het voorbeeld aan van de 
patiënt, die op medisch voorschrift iedere dag een uur moet 
wandelen (beginsel), maar voor wie de vraag waarheen hij al 
wandelend zijn schreden zal richten geen beginselvraag is. 

Ik ben Prof. S. zeer erkentelijk voor dit voorbeeld, want het 
"verduidelijkt" zijn gedachtengang in belangrijke mate. Ik geef 
hem graag toe, dat met het doel waarheen de wandelende patiënt 
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zich begeeft geen beginselvraag gemoeid is, maar ontken de ver
gelijkbaarheid van het gegeven voorbeeld met de kwestie van de 
katholieke politieke organisatie. In zal dit thans trachten aan te 
tonen. 

Waar het in de onderhavige kwestie in de eerste plaats op aan 
komt is, wat onder "beginsel" moet worden verstaan. In de 
tweede plaats is van belang na te gaan of, eenmaal een beginsel 
aan de orde zijnde, het gerechtvaardigd is een kwestie die men 
met dit beginsel in verband brengt een "beginsel-kwestie" is 
noemen. 

Wat het eerste punt betreft moet men, geloof ik, terwille van 
een wetenschappelijk verantwoord spraakgebruik niet te snel het 
woord "beginsel" in de mond nemen. Doet men dit wèl en vat men 
als beginsel op al datgene wat op enigerlei wijze in de een of 
andere orde van zaken het eerste is, dan kan men vrijwel overal 
een beginsel van maken en kan men ook alle keuzehandelingen 
die de patiënt in het voorbeeld van Prof. S. stelt tot beginselhan
delingen verheffen. De patiënt kan in Groesbeek mooie verge
zichten willen zien; dit motief zou als beginsel van zijn wandeling 
naar deze plaats kunnen worden aangeduid. En zo in alle andere 
gevallen. In hetzelfde vlak liggen gezegden als zonder hoed lopen 
"uit beginsel" e tutti quanti. 

Een dergelijk woordgebruik verdient echter geen aanbeveling. 
De term "beginsel" dient gereserveerd te blijven voor "beginse
len" van algemene gelding, waaraan een zeker absoluut karakter 
eigen is. Wat ons vraagstuk betreft, gaat het steeds over morele 
beginselen, d.w.z. algemene normen of richtlijnen voor het han
delen. Wanneer we nu het voorbeeld van Prof. S. aldus bezien, is 
het in hoge mate de vraag, of men wandelen, ook al geschiedt dit 
op medisch voorschrift, wel ooit een beginsel kan noemen. Daar
entegen kan men wel als beginsel beschouwen de zorg voor het 
eigen welzijn, i.c. de gezondheid, op grond waarvan men gehouden 
kan zijn een medisch voorschrift op te volgen. Een medisch voor
schrift zal op zichzelf echter in het algemeen te concreet en te 
contingent zijn om als een beginsel te kunnen doorgaan. Wel kan 
de kwestie of het altijd nodig is een medisch voorschrift op te 
volgen een beginselkwestie zijn, waarbij dan echter behalve het 
gezichtspunt vall de dringendheid van die of die voorziening voor 
de lichamelijke gezondheid van de patiënt ook diens geestelijke 
gezondheid een relevante factor kan zijn. 

Bepaald anders ligt de zaak met het vraagstuk van de katho
lieke politieke organisatie. In dit geval zegt het beginsel dat het 
noodzakelijk is, dat christelijke ideeën in de samenleving tot ver
wezenlijking komen. Hiermee is tevens een belangrijk doel gege
ven van het handelen van de christen in het openbare leven. Poli
tieke organisatie van katholieken (en dat behoeft niet noodza
kelijk samenwerking in een katholiek partijverband te zijn, noch 
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samenwerking in één partij) is daarvoor een mogelijk middel, 
maar zeker niet uiteraard hèt middel. Hiervoor is een beoordeling 
der omstandigheden nodig, in verband waarmede ik van het zgn. 
opportuniteitsaspect der kwestie heb gesproken. Daarnaast heb 
ik een principieel aspect aan de kwestie onderscheiden en dit 
gelegd in tweeërlei. In de eerste plaats daarin, dat niet omwille 
van de omstandigheden voor katholieke politieke organisatie 
wordt geopteerd, maar steeds omwille van het beginsel (nI. tot 
uitdrukking brengen van christelijke ideeën in de samenleving). 
In de tweede plaats daarin, dat katholieke politieke organisatie 
onder omstandigheden het practisch enige ter beschikking staan
de middel kan zijn om het doel verwezenlijking van christelijke 
ideeën in de maatschappij op een effectieve manier te dienen. 

Dit laatste element behoort er noodzakelijk bij. Om iets een 
zaak van beginsel te noemen is het niet voldoende, dat een be
paalde keuze geschiedt omwille van het beginsel als doel. In de 
tweede plaats is nodig, dat de desbetreffende keuze de om een of 
andere reden de enige mogelijke is. Op ons geval toegepast: het 
middel der katholieke politieke organisatie moet bij uitsluiting 
in aanmerking komen ter bereiking van het gestelde doel en bij
gevolg hiervoor het geëigende middel zijn, i.c. op grond van de 
omstandigheden. 

Geeft men acht op dit tweede element dan is er een duidelijk 
verschil tussen de kwestie van de katholieke politieke organisatie 
en het voorbeeld van Prof. S. Het is moeilijk waar te maken, dat 
wandelen in een concreet geval het enige middel zou zijn voor een 
patiënt om voor eigen gezondheid te zorgen. Wellicht zal een 
tweede arts, die door betrokkene wordt geraadpleegd, iets geheel 
anders voorschrijven. Daarom gaat het voorbeeld van Prof. S. 
niet op. Het zou alleen opgaan in het geval dat een patiënt voor 
het behoud of de herkrijging van zijn gezondheid beslist móét 
wandelen; alleen dán zou men in deze van een beginselkwestie 
kunnen spreken. Het is echter duidelijk, dat men hier te maken 
heeft met een denkbeeldig geval. 

Bovenstaande uiteenzetting is wat lang uitgevallen. De be
schuldiging, door Prof. S. aan mijn adres geuit, dat ik mij nl. aan 
een sofisme schuldig zou hebben gemaakt, is echter ernstig en 
de materie dermate ingewikkeld, dat een weerlegging ervan niet 
in een paar woorden te geven is. Daar komt nog bij, dat bij nader 
bezien de door Prof. S. geciteerde passage mij ook niet geheel 
bevredigt. De noodzakelijkheid van het gebruikmaken van het 
middel van de katholieke politieke organisatie omwille van het 
doel had wellicht wat meer nadruk kunnen krijgen (de samenvat
ting van het .argument op blz. 93 is in dit opzicht beter geslaagd). 
Ik heb daarom gaarne de gelegenheid aangegrepen om mijn be
doelingen nader te verduidelijken. Tevens hoop ik echter te heb
ben aangetoond, dat mijn redenering geen sofisme bevat, al heeft 
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zij - misschien door een gemis aan duidelijkheid - bij Prof. S. 
een neiging opgeroepen om met de term "beginsel" te gaan 
jongleren. Doet men dit, dan loopt men groot gevaar voor mis
verstand wegens aequivocatie in de termen. " hetgeen in de 
klassieke logica ook een sofisme heet. 

Indien Prof. S. meent de term "beginselkwesties" te moeten 
reserveren voor vraagstukken die zonder meer hun oplossing 
ontvangen van het beginsel - in welk geval de kwestie van de 
katholieke politieke organisatie geen beginselkwestie mag heten 
- dan is dat zijn goed recht. In zijn uiteenzetting doet opponent 
hier terloops voorkeur voor blijken. Een dergelijke karigheid in 
het gebruik van de term "beginsel" acht ik echter niet wel gemo
tiveerd. M.i. is het van belang bij alle contingentie die in de 
politiek een rol speelt steeds het beginsel in het oog te houden; 
hiervoor is te meer reden omdat het bij de kwestie van de politieke 
organisatie over een der meest fundamentele vraagstukken der 
politiek gaat. Bovendien is het onmiskenbaar, dat bij het vraag
stuk van de katholieke politieke organisatie tal van en soms 
onderling strijdige ideële overwegingen van principiële aard zeer 
wezenlijk betrokken zijn. 

Dat mijn beschouwing van de kwestie van de partijvorming als 
een zaak van beginsel zou impliceren, dat ik aan het prudentieel 
oordeel geen rol zou toekennen, meen ik met verwijzing naar mijn 
beide artikelen te moeten bestrijden. Bij herhaling heb ik daar 
gesproken van "beoordeling van feiten en verhoudingen". Begin
selen en normen enerzijds en prudentieel oordeel anderzijds slui
ten elkaar niet uit, maar horen integendeel bijeen. Als een of meer 
beginselen gesteld zijn, kan de prudentie pas volop in actie komen; 
haar eigen werkterrein ligt juist in het toepassen van algemene 
beginselen van of normen voor het handelen in de concrete om
standigheden van hier en nu. Dat de politiek ermee afgeschaft 
zou zijn, zoals Prof. S. beweert, is zonder meer onjuist. Ook zij kan 
dan pas tot ontplooiing komen en reiken tot hoger niveau dan het 
beneden-maatse-peil, waarop helaas veel praktische politiek -
nl. de zuiver opportunistische - zich beweegt. Prof. S. schijnt te 
menen, dat als eenmaal het woord "beginsel" gevallen is, de poli
tiek ophoudt. M.i. begint ze dan pas goed, want in wezen is poli
tiek toch niets anders dan het trachten bepaalde principes en 
denkbeelden in maatschappij en staat tot verwezenlijking te 
brengen. 

Voor het overige kan ik Prof. S.'s betoog contra het "principia
lisme" grotendeels onderschrijven. Dat hij dit tegen mij richt, 
vindt zijn oorzaak alleen daarin, dat hij mij ten aanzien van de 
kwalificatie van het vraagstuk van de katholieke politieke orga
nisatie heeft misverstaan. 

b. Partijvorming en principiële overwegingen. 
Zoals ik in mijn mei-artikel heb aangetoond, spelen diverse 
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beginsel-overwegingen een rol bij de keuze vóór of tegen gebruik
making van het middel van katholieke politieke organisatie ter 
bereiking van bepaalde doeleinden. Dat als principieel doel hierbij 
voorop staat: het tot verwezenlijking brengen van christelijke 
ideeën en beginselen in de maatschappij, behoef ik wel niet te 
herhalen. Er zijn echter ook andere ideële overwegingen van 
eveneens principiële aard, die vaak worden aangevoerd als argu
menten tegen katholieke politieke organisatie. 

Van deze overwegingen - die met name grote aanhang vinden 
in de kring van de katholieken in de P.v.d.A. - heb ik gepoogd 
een summiere samenvatting te geven. Uit het feit, dat Mr. Daams 
deze samenvatting niet onjuist vindt, leid ik af dat het overzicht 
behoorlijk geslaagd mag heten. 

Veel belangrijke opmerkingen maakt Mr. D. naar aanleiding 
van mijn beschouwingen op dit stuk niet. Met name gaat hij op 
mijn betoog, dat verschillende elementen van de doorbraak-ideo
logie geen steun vinden in de pauselijke uitspraken, ja zelfs daar
door afgewezen worden, nauwelijks in. Wel stelt Mr. D. mij de 
vraag, wat ik heb bedoeld toen ik sprak over de gereserveerdheid, 
die de doorbraak-ideologie aan de dag legt met betrekking tot 
"een verbinding van het geestelijke en het tijdelijke". Ik zou mijn 
opponent in de eerste plaats willen verwijzen naar de talloze arti
kelen, die in de loop der jaren in De Katholiek in de Partij van 
de Arbeid over partijvorming zijn verschenen. De opmerking 
sloeg op het eerste, waaraan bij het uitspreken van het woord 
"transcendentie" wordt gedacht, n.l. het transcenderen van het 
geestelijke boven het tijdelijke. De transcendentie-gedachte, een
zijdig doorgevoerd, abandonneert de wereld van het tijdelijke, zij 
loochent dat de Kerk ten opzichte van deze wereld een taak heeft 
in de vorm van het verstrekken van algemene, zedelijke richt
lijnen van programmatisch karakter. Zij wil ook dat de katholie
ken als katholieken afzien van het zich bemoeien met de dingen 
dezer wereld, of dat zij althans daarbij geen gebruik maken van 
instrumenten, zoals b.v. de organisatie. 

Dit moge voldoende zijn. Het antwoord van de Paus, dat geheel 
in de lijn ligt van Zijn voorgangers, heb ik gecomprimeerd weer
gegeven op blz. 95, e.v. van mijn artikel. 

Wat betreft mijn stelling, dat de Paus een zekere voorkeur aan 
de dag legt voor de eigen organisatie, voert Mr. D. aan dat hij van 
een dergelijke voorkeur nergens iets heeft opgemerkt. Het zou mij 
te ver voeren, binnen het bestek van dit artikel hierop nader in te 
gaan. Ik moge opponent met aandrang verzoeken, de pauselijke 
uitspraken ten deze er nog eens op na te slaan. 

De bedenkingen die Prof. Schlichting heeft tegen enkele van 
mijn formuleringen inzake het incarnatie-christendom zijn nog 
wel zo belangrijk als de vragenderwijze gestelde opmerkingen van 
Mr. D. In het algemeen stemt Prof. S. met mij in, dat de laatste 
Kerstrede van Paus Pius XII aan de werkzaamheid van de chris-
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tenen in de wereld met grote nadruk een hoge rang en een drin
gende taak toekent. Opponent waarschuwt echter - geheel in de 
lijn van het eerste gedeelte van zijn betoog - tegen een onvoor
zichtig gebruik van de term "incarnatie". Nu heb ik deze term 
slechts in algemene zin gebruikt, zodat de waarschuwing van 
opponent bij voorbaat is gegeven. Prof. S. heeft m. n. bezwaar 
tegen het beschouwen van de levensbeschouwelijke partijvorm als 
een voorbeeld of uiting van incarnatie-christendom. 

De zaak acht ik gewichtig genoeg om er even bij stil te staan. 
Ik zou dan willen opmerken, dat ik overwegend bezwaar zie 
tegen een zodanige kwalificatie, al is een christelijke politieke 
partij m.i. eerder een middel om te komen tot incarnatie van het 
christendom in de maatschappij dan een vorm van incarnatie
christendom zelf. De huiver, door Prof. S. in deze gedemonstreerd, 
gaat moi. te ver. Immers incarnatie-christendom is wezenlijk 
belichaamd christendom; het belichaamt zich in de dingen dezer 
wereld, dus in gedragingen, gewoonten, gebruiken, wetten, in
stellingen etc. Kategorieën als deze laatste zijn meer dan papieren 
en zaken van statuten, meerderheidsbesluiten en bureaucratische 
technieken, zoals Prof. S. schijnt te denken. Zij vormen tevens de 
neerslag van ideeën en kunnen dus ook de neerslag zijn van chris
telijke ideeën, evenals zij middelen kunnen zijn tot instandhouding 
dezer ideeën. Voorzover echter Prof. S. bedoelt te waarschuwen 
tegen onjuiste identificaties, die, hoe goed bedoeld soms ook, al
leen maar verwarring kunnen stichten, kan ik het helemaal met 
hem eens zijn. Het is verre van mij, kiesstelsels of partijreglemen
ten als vormen van geïncarneerd christendom te beschouwen. Ik 
ben mij er ook niet bewust van, mij aan dergelijke qualificaties 
te hebben schuldig gemaakt. 

In alle christelijke activiteit, in het bijzonder voorzover deze 
zich op het wereldlijke terrein beweegt, gaat een groot stuk con
tingentie schuil. Daarom is het onjuist een bepaalde, concrete 
uitingsvorm van geïncarneerd christendom te beschouwen als dé 
vorm, geldend voor alle plaatsen en tijden. Steeds en overal moe
ten de christenen de bij hun omstandigheden passende vormen 
vinden voor hun werkzaamheden in de wereld. In dit tijdsge
wricht en in onze omstandigheden is - en hierin zal Prof. S. ho
pelijk met mij meegaan - partijvorming op christelijke basis een 
noodzakelijk middel tot belichaming van het christendom in onze 
dagen. 

De laatste opmerking van Prof. S. naar aanleiding van mijn 
stelling inzake de geestelijke grondslag van de K.V.P. is mij uit 
het hart gegrepen. De uitvoering blijft inderdaad vaak ten achter 
bij de verhevenheid van de idealen die wij nastreven. Zoals dit feit 
enerzijds de afstand markeert, die Prof. S. gaarne in acht neemt, 
accentueert het anderzijds de noodzaak het beginsel steeds voor 
ogen te houden. 

Concluderend meen ik mijn stellingen onverkort te moeten 
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handhaven. De kwestie van de georganiseerde activiteit van ka
tholieken op politiek gebied is enerzijds een kwestie van opportu
niteit, van omstandigheden. Anderzijds echter bezit deze kwestie 
een wezenlijk principieel aspect, want de gedachtenstrijd die ge
voerd wordt over het bestaansrecht van een zodanige activiteit 
en over de gewenste vorm ervan speelt zich hoofdzakelijk af op 
het principiële vlak. 
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Personalisme en 
democratisering 
door Drs Th. M. G. Guffens 

D
e term democratie wordt in onze tijd gebruikt voor allerlei 

levensgebieden en door allerlei stelsels en stromingen.1
) 

Ook de grote organisaties die een grotere vereniging van 
de staten in de wereld voorstaan gebruiken de term. 

Democratie wordt daar veelal gezien als een systeem dat de beste 
waarborgen biedt voor de rechten van de mens, hoewel de opvat
tingen over democratie zeer ver uiteenlopen.2) Een wijsgerige 
benadering van het begrip democratie blijkt derhalve noodzake
lijk te zijn. Deze overweging, gepaard aan de verzuchting dat de 
katholieken thans bekwaam dienen te zijn om op wereldbreed 
plan te denken en te handelen,2) moet wel tot de motieven be
hoord hebben die L. Janssens aangezet hebben tot het schrijven 
van zijn onlangs verschenen werk: Personalisme en democrati
sering.2

) 

Janssens benadert de term democratie vanuit zijn persoon-zijn: 
"al de aspecten van de sociale verbondenheid" zo stelt hij, "moe
ten gekenmerkt zijn door de bekommernis om het primerend feit 
dat de leden menselijke personen zijn," 2) en op een andere plaats 
noemt Janssens democratisering: "de gestage bevordering van 
een gemeenschapsleven waarin allen steeds beter en vollediger 
zichzelf kunnen zijn als zedelijke wezens, als innerlijkheid en 
openheid, als gelijke en oorspronkelijke personen, als vrije sub
jecten die als mondigen de objectieve zin van het persoon-zijn 
realiseren." 2) 

De titel van het werk: personalisme en democratisering, zou 
misschien kunnen doen vermoeden dat hier personalisme tegen
over democratisering gesteld zou worden in de zin als waarin in 
de klassieke gemeenschapsleer persoon geplaatst wordt tegen-

1) J. J. P. VAN BOXTEL, Democratie en menselijke verhoudingen. 
Een poging tot wijsgerige begripsverheldering, in Menselijke verhoudingen, 
Bussum, 1956, blz. 89. 

2) L. JANSSENS, Personalisme en democratisering, Brussel, 1957, blz. 
189. 
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over gemeenschap.3) Dit is niet zo blijkens de boven aangehaalde 
tekst, daar valt democratisering eerder geheel en al samen met de 
verwezenlijking van het persoon-zijn, met personalisering dus, en 
- een stap verder gaande - democratie met het verwezenlijkte 
personalisme. 

Is nu deze opvatting over democratie zo helder dat zij de uiteen
lopende opvattingen over democratie waarover hierboven sprake 
was, in de schaduw stelt en vervangt? 

Hoe sluitend en magnifiek de redenering van Janssens, die hem 
leidt tot de conclusie dat de objectieve zin van het persoon-zijn 
gerealiseerd moet worden, ook mag zijn, het vervolg van deze 
redenering waarin de verwezenlijking van het personalisme gelijk 
wordt gesteld aan democratisering is in feite niet meer dan het 
geven van een naam aan een aspect van het persoon-zijn. Strikt 
genomen zou men aan meerdere, andere, aspecten van het per
soon-zijn de naam democratisering kunnen geven, waarmee dus 
de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van verschillende 
opvattingen over democratisering en democratie, volkomen open 
blijft. 

Een andere vraag is of de door Janssens ontwikkelde opvatting 
over democratie de katholieken, zie boven, een voldoende wijs
gerige basis geeft om op wereldbreed plan te denken en te 
handelen. 

Daar bij Janssens, zoals wij gezien hebben, democratie samen
valt n'let het verwezenlijkte personalisme, zal men de basis voor 
een wereldbreed denken moeten zoeken in het persoon-zijn. De 
persoon wordt door Janssens in alle opzichten uitvoerig be
schouwd. Daarbij komt o.a. ter sprake, de persoon in zijn relaties, 
en de persoon beschouwd in zichzelf, in welk betoog een zeer in
teressante beschouwing is opgenomen over het gevoelsleven van 
de mens. Nu is, zo zegt Janssens, "de mens door zijn wezen zelf 
een zedelijk subject dat aan het moreel probleem niet kan ont
snappen, van het ogenblik waarop hij nadenkt over de objectieve 
zin van wat hij is." De objectieve zin van het persoon-zijn nu, is de 
norm van de zedelijkheid. Het beantwoorden aan een zedelijke 
norm is een plicht voor de persoon. Wat voor de ene persoon een 
plicht is, is tegenover anderen de inhoud van een onvervreemd
baar recht. Zo komt Janssens tot een afleiding en beschrijving 
van de rechten van de persoon. De persoonsrechten moeten door 
allen geëerbiedigd worden en het staatsgezag moet hierop toezien. 
Eerbiediging van de persoonsrechten alleen is niet voldoende, 
elke mens moet de beschikking hebben over de nodige stoffelijke 
goederen, de beveiliging van de gezondheid en de verzekering van 
zijn persoonlijke vorming, korter: hij moet toegang hebben tot de 
levensgoederen.2

) 

De huidige ontwikkeling van de wetenschap en techniek maken 
de wereld tot een eenheid en de volken tot een geheel over de 
grenzen van hun respectievelijke gebieden. Deze evolutie naar de 
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gemeenschap van alle mensen, die de eerste is die gevergd wordt 
door het natuurrecht doet de staten de verantwoordelijkheid be
seffen, aldus Janssens, dat de persoonsrechten ook in internatio
naal verband gehandhaafd dienen te worden en dat de levens
goederen toegankelijk dienen te worden gemaakt voor allen. 

Deze zeer in het kort weergegeven gedachtengang van Janssens 
stelt ons inderdaad in staat op wereldbreedplan te denken. De 
vraag is echter of de gedachtengang van Janssens in wijsgerig 
opzicht geheel en al bevrediging kan schenken. Zijn personalisme 
geeft een theoretisch verantwoorde opsomming van de rechten 
van de persoon, die blijkbaar in de universele verklaring van de 
rechten van de mens door de Verenigde Naties ontbreekt.2

) Tot 
hiertoe kan men niet zeggen dat er een wezenlijke oppositie is aan 
te wijzen tussen persoon en gemeenschap zoals deze bestond in de 
klassieke gemeenschapsleer.3

) Nog steeds heeft Janssens in zijn 
werk de tegenstelling persoon-gemeenschap weten te vermijden. 
Op het laatste moment echter wanneer hij de persoonsrechten 
gaat toepassen op de universele gemeenschap, moet hij, hoezeer 
hij in die persoonsrechten ook het sociale karakter van de persoon 
heeft verwerkt, gebruik maken van een soort kunstgreep om de 
overbrugging persoon-gemeenschap tot stand te kunnen brengen, 
hij moet namelijk een beroep doen op het verantwoordelijkheids
besef van de staten. 

Het betoog van Janssens zou gemakkelijker verlopen zijn en 
meer sluitend geweest zijn als hij een modernere richting in de 
wijsgerige gemeenschapsleer, zoals wij die bij van Boxtel vinden, 
gevolgd had. 

Van Boxtel begint met aan te tonen dat de mens van nature 
sociaal is.:1

) Hij komt tot het inzicht dat de mens sociaal is óók 
in zijn persoonlijke zelfstandigheid.3

) Deze zelfstandigheid komt 
tot haar recht in de wederkerige genegenheid. Het vraagstuk van 
de verhouding persoon-gemeenschap culmineert in de hoogste 
"eenheid in de veelheid" der personen als zodanig. Deze eindge
meenschap, die veel overeenkomt met Janssens universele ge
meenschap, wordt niet zoals bij Janssens als sluitstuk van een 
redenering op de een of andere manier aan het persoon-zijn ge
koppeld, maar is veeleer een uitgangspunt van een gemeenschaps
philosofie van waaruit de verschillende concrete vormen kunnen 
worden vastgesteld, waaronder de mens - levend in de wereld, 
te samen met anderen - het ideaal van belangeloze, wederkerige 
liefde van allen tot allen kan verwezenlijken.3

) 

Wanneer van Boxtel nu bewijst dat de mens van nature demo
cratisch is, en aantoont dat de democratie een eenheid is van zelf
bestuur, gevormd door velen zichzelf besturenden, een eenheid die 

3) J. J. P. VAN BOXTEL, Herstel der liefde in de sociale wijsbegeerte, 
Inaugurale rede, Nijmegen, 1953. 
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enkel mogelijk is in een waarachtige personen gemeenschap,!) 
dan kan hij het begrip democratie integreren in de gemeenschaps
philosofie zoals hij die voorstaat. 

Democratie is dan een van die concrete vormen waaronder de 
mens het ideaal van belangeloze en wederkerige liefde kan ver
wezenlijken. Democratie valt niet geheel en al samen met perso
nen-gemeenschap. Het blijft een vorm van bestuur, die niet is een 
eens zijn met elkaar zon der mee r 1) zoals in de echte liefdes
gemeenschap, maar is eerder een eens zijn over iets, over bestuur
lijke aangelegenheden. 

Deze integratie heeft Janssens niet geheel en al kunnen vol
brengen. Hieruit komen o.i. de critieke punten voort in zijn be
toog. Deze punten, waarvan wij er boven twee noemden, liggen 
daar waar hij de vruchten van zijn personalistisch denken gaat 
toepassen op de concrete vormen van gemeenschap. Deze aan
sluiting kan hij slechts op een min of meer geforceerde wijze tot 
stand brengen. 

Dat Janssens wel iets voelt voor de gedachtengang van van 
Boxtel moge blijken uit het feit dat hij juist op enkele van deze 
critieke punten een beroep doet op van BoxteI.2). Hij accepteert 
daar stellingen van van Boxtel zonder deze, zoals van Boxtel wel 
doet, te bewijzen. Een bewijs zou Janssens trouwens moeilijk val
len omdat hij dan zijn wijsgerige visie op de persoon - reeds in 
een vorig werk 4) uitgewerkt, en in zijn laatste werk opgenomen 
en verruimd - geheel op moderne leest zou moeten schoeien. 

4) L. JANSSENS, Droits personnels et autorité, Louvain, 1954. 
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Parlementaire kroniek 

Nieuw-Guinea in de Tweede Ka
mer. Bij de algemene beschouwin
gen in de Tweede Kamer kwam ook 
Nieuw-Guinea ter sprake. Daar 
was reden voor in zover de Ame
rikaanse wapenleveranties aan 
Indonesië hier onrust opriepen. 
Regelmatig worden er in Indonesië 
uitlatingen gedaan, die de behoefte 
verraden om met de wapens de 
Indonesische aanspraken te venve
zenlijken. Daarna komen er dan 
wel weer verzekeringen, dat Indo
nesië dit middel niet zal gebruiken. 
Maar Indonesië heeft teveel over
eenkomsten geschonden om aan 
Nederlandse kant nog zonder meer 
in dergelijke geruststellende ver
klaringen te kunnen geloven. 

Morele plicht. Daarom was het 
goed, dat prof. Romme, de voorzit
ter van de KVP-fractie, dit debat 
gebruikte om vast te stellen, dat 
Amerika met de wapenleveranties 
aan Indonesië ook de morele plicht 
op zich heeft genomen om er voor 
te zorgen, dat deze wapens niet, in 
een strijd om Nieuw-Guinea, tegen 
Nederland zullen worden gebruikt. 
De minister-president, dr. Drees, 
nam hetzelfde standpunt in. 

De echo van deze discussie in het 
Nederlandse parlement klonk aan 
de overkant van de Oceaan op het 
goede ogenblik door. Onze minister 
van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, 
had daar onderwijl belangrijke ge
sprekken met zijn Amerikaanse 
ambtgenoot Dulles. Na afloop kon 
minister Luns verklaren, dat Ame
rika zich ook van zijn kant ver
plicht acht om er voor te zorgen, 
dat de aan Indonesië geleverde wa
pens niet voor agressieve doelein
den zullen worden gebruikt. Een 
andere verklaring van minister 
Luns over het Amerikaanse stand
punt was nog belangrijker: De Ver. 
Staten gaan er vanuit, dat geen 

wapengeweld mag worden gebruikt 
voor gebiedsuitbreiding. Dit geldt 
voor Quemoy en Matsoe, maar 
evenzeer voor Nieuw-Guinea. 

De Ver. Staten hielden zich tot
dantoe in de kwestie Nieuw-Gui
nea volstrekt neutraal. Als hierin 
nu, na de op zich kwalijke zaak van 
de wapenleveranties, enige veran
dering is gekomen, dan toch onge
twijfeld in het voordeel van Neder
land. Dit is temeer belangrijk om
dat Nederland de laatste tijd, wat 
Nieuw-Guinea betreft, toch al min
der geïsoleerd staat dan eerder het 
geval was. Indonesië, economisch 
ontredderd, politiek verscheurd met 
steeds meer invloed van het com
munisme, bewijst voor de wereld 
het tegendeel als het betoogt beter 
dan Nederland in staat te zijn om 
Nieuw-Guinea tot ontwikkeling te 
brengen. Verschillende landen den
ken nu anders over deze kwestie. 
Indonesië doet - na twee misluk
kingen - dan ook al geen pogin
gen meer om Nieuw-Guinea binnen 
de Verenigde Naties besproken te 
krijgen. 

Drees contra Burger. Aan Neder
landse kant is er dan zeker geen 
reden om iets te doen dat deze ont
wikkeling in ongunstige zin zou 
kunnen beïnvloeden. Toch is dat bij 
de algemene beschouwingen ge
beurd door middel van de P.v.d.A.
motie van mr. Burger. De socialis
tische fractievoorzitter wekte in 
een nabeschouwing in "Het Vrije 
Volk" de indruk alsof vooral prof. 
Romme verantwoordelijk zou zijn 
voor de afwijzing van zijn motie. 
De feiten zijn, dat de hele Kamer 
er zich, met uitzondering van de 
P.v.d.A., tegen verklaarde, maar 
ook de regering bij monde van de 
minister-president, dr. Drees. 

Wat wilde de motie-Burger? Er 
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werd om een nota gevraagd, waarin 
de regering de inzichten van "be
vriende mogendheden" over de 
kwestie-Nieuw-Guinea zou moeten 
weergeven. Wie zijn die "bevriende 
mogendheden"? Maar ook als men 
er vanuit gaat, dat hiermee niet de 
communistische landen zijn be
doeld, dan nog werd op die manier 
iets onmogelijks van de regering 
gevraagd. Amerika, dat staat bij 
voorbaat vast, is zeker niet bereid 
naar buiten meer te zeggen dan het 
de laatste tijd deed. Verschillende 
landen mogen meer begrip hebben 
gekregen voor het standpunt van 
Nederland, andere overwegingen 
zouden hen toch verhinderen om 
dat openlijk uit te spreken. 

Wil dat nu zeggen, dat Neder
land wat dat betreft in de mist 
vaart? Ook de publieke opinie kan 
zich toch wel een inzicht vormen 
hoe de kwestie in de wereld ligt. De 
regering kan dat ongetwijfeld nog 
veel beter. Zij heeft haar diploma
tieke contacten; de laatste tijd was 
er ook het overleg in Den Haag van 
minister Luns met zijn Australische 
ambtgenoot en de recente bespre
kingen van onze minister van Bui
tenlandse Zaken in de Ver. Staten 
noemden we al. In de tweede helft 
van het debat wijzigde mr. Burger 
zijn motie in die zin, dat "bij voor
keur" om een nota werd gevraagd, 
maar als Volksvertegenwoordigers 
behoefte hebben aan vertrouwelijke 
inlichtingen dan is hiervoor toch 
zeker geen speciale uitspraak van 
de Kamer nodig. 

Verdeeldheid in P.v.d.A. De so
cialistische behoefte aan een nota 
kan enkel verklaard worden als 
men bedenkt, dat de tegenstellin
gen binnen de P.v.d.A. over Nieuw
Guinea juist de laatste tijd weer 
sterk naar voren komen. Er is een 
groep, die het huidige beleid het 
beste acht, een andere groep, on
der leiding van ir. Vos, blijft er ook 
nu nog bij, dat overdracht aan In
donesië de beste oplossing zou zijn, 
een derde groep acht dit uitgeslo
ten, maar wil toch kost wat kost 
naar een mogelijkheid zoeken om, 
zoals dat heet, "met goed fatsoen" 
van Nieuw-Guinea af te komen. 
Onder de druk van deze verschil-
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lende opvattingen was de motie
Burger nu blijkbaar bedoeld om de 
achterban de indruk te geven, dat 
de P.v.d.A. in de Tweede Kamer 
toch ook wel iets doet. 

Maar wat? Naast de gevraagde 
inlichtingen over de inzichten van 
de bevriende mogendheden wilde 
de motie-Burger ook de zienswijze 
van de regering weten over de mo
gelijkheid van een beheer door Ne
derland in opdracht van de Ver
Naties. Een commissie van de so
cialistische Wiardi Beckmanstich
ting kwam kortgeleden al tot de 
conclusie, dat ook die gedachte niet 
levensvatbaar schijnt. En terecht. 
Indonesië zou er zich nog heviger 
tegen verzetten dan tegen de hui
dige toestand, omdat zijn aanspra
ken op die manier zeker naar een 
verre toekomst worden verschoven. 
Ook moet men zich niet de illusie 
maken, dat Nederland op die ma
nier onder verdenkingen van kolo
nialisme zou uitkomen. Verder 
geldt dat landen, die dit nu niet 
doen, gedwongen zoude!} worden 
om partij te kiezen. Kortom als 
Nederland een beslissing in die 
richting binnen de Ver. Naties zou 
willen uitlokken, kan niemand de 
uitkomst voorspellen. Bij de huidi
ge ontwikkeling is zo'n wanhopige 
poging zeker niet nodig. Mr. Bur
ger betoogde wel, dat Nederland 
nu in de wereld alleen staat, maar 
na de op gang komende samenwer
king met Australië kan dat toch 
zeker niet meer gezegd worden. 
Ook de jongste verklaringen van 
Ame!'ikaanse kant zijn in dat ver
band van grote betekenis. 

Twijfel. De motie-Burger kon er 
op die manier enkel toe bijdragen, 
om naar buiten de indruk te wek
ken, dat Nederland het met zijn 
standpunt toch eigenlijk minder 
ernstig neemt dan het zegt te doen. 
Dat bracht prof. Romme dan ook 
tot de bittere vraag, of de P.v.d.A. 
nu met alle geweld een bordje op 
het uiterste puntje van Nieuw
Guinea wil planten met "Te koop, 
te huur of cadeau. Te bevragen bij 
mr. J. Burger, Wassenaar" ... 

Directe politieke consequenties 
heeft de verworpen motie-Burger 
niet. Daarvoor was de inhoud te 



vaag en daarvoor legde de P.v.d.A. 
zich ook te gemakkelijk bij de af
wijzing neer. Wel kan de motie 
naar binnen bij de P.v.d.A. het ef
fect hebben, dat de behoefte om 
van Nieuw-Guinea af te komen 
nog sterker wordt en dan rijst de 
vraag of de P.v.d.A. ook '60 nog de 
bereidheid zal kunnen opbrengen 
om het huidige Nieuw-Guinea be-

leid te onderschrijven. In elk geval 
wordt het voor de ondernemingen 
en de werkers op Nieuw-Guinea op 
die manier steeds moeilijker hun 
krachten aan de ontwikkeling van 
land en volk te blijven geven. Voor
al daarom was de motie-Burger 
niet enkel doelloos, maar ook be
slist schadelijk. 
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I Buitenlands Panorama I 

~,---------------------------~ 
DE VIJFDE REPUBLIEK 

M[ 
et de uitslag van het referendum van 28 september jl. 

en de officiële uitroeping van de vijfde republiek een 
week later, is definitief een einde gemaakt aan de 
vierde republiek waaraan een zeer kort bestaan was 

beschoren. Hoewel het van tevoren wel vaststond, dat de nieuwe 
grondwet door de meerderheid van het Franse volk aanvaard zou 
worden en dat ook in de overzeese gebiedsdelen in het algemeen 
geen neiging bestond zich onder de gegeven omstandigheden ge
heel van Frankrijk af te scheiden, was de uitslag van het referen
dum een grote verrassing, niet in het minst ook voor de Fransen 
zelf. De politieke ontwikkeling in de laatste weken voor het refe
rendum scheen voor De GaulIe niet bijzonder gunstig te zijn. 
Allereerst zette het Algerijnse Bevrijdingsfront (FLN) een hevige 
terreur-aktie in: moordaanslagen en aanslagen op fabrieken, pe
troleumraffinaderijen en gasbedrijven enz. Dit was bedoeld om de 
Franse regering tot onbesuisde tegenmaatregelen te dwingen en 
de Franse bevolking in haar geheel in een soort oorlogspsychose 
te brengen. Deze aktie kulmineerde tenslotte in de reeds lang 
voorbereide vorming en uitroeping van een Algerijnse regering in 
Caïro, enkele dagen voor het referendum. De houding, zowel van 
de regering als van het Franse volk, heeft verhinderd deze opzet 
te doen slagen en ook heeft de Algerijnse regering in de Afro
Aziatische landen en daarbuiten niet die politieke en psychologi
sche steun gevonden, waarop zij had gerekend. 

Hoewel de generaal tijdens zijn reis door de overzeese gebieds
delen van Frankrijk in Afrika tot Madagaskar met enthousiasme 
werd ontvangen, deden zich toch in sommige streken onlusten 
voor en Frans Guinea toonde zich geenszins bereid ook in de 
toekomst deel uit te maken van een gemeenschap met Frankrijk. 
Op deze wijze moest de reis van De Gaulle bij sommigen het gevoel 
achterlaten, dat de stemming bij de inheemse bevolking in de 
overzeese gebiedsdelen gemakkelijk naar een door Frankrijk niet 
gewenste ·richting zouden kunnen omslaan. Maar ook in het 
moederland zelf namen de tekenen van politieke on stabiliteit juist 
in de weken voor het referendum toe. Vóór de zomervakantie was 
reeds ten aanzien van de christen-demokratische groeperingen 
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een zekere onstabiliteit ontstaan, omdat naast de MRP 
Georges Bidault en Robert Schuman medewerkten aan de oprich
ting van speciale groepen van Franse Christen-Demokraten. De 
nationale kongres sen van de socialisten en de radikalen, die in 
september plaats vonden, hadden tot splitsing tussen voor- en 
tegenstanders van de grondwet geleid. Vooraanstaande figuren 
als Christian Pineau, F. Houin, Daniel Mayer en niet te vergeten 
Pierre Mendes-France verklaarden zich nadrukkelijk tegen de 
nieuwe grondwet, waarin zij een gevaar voor de demokratie zagen 
en het leek hen taktisch en psychologisch zeer bedenkelijk, als een 
situatie zou ontstaan, waarin alleen maar de kommunisten De 
Gaulle zouden bestrijden. Dat ook een vooraanstaand lid van de 
MRP, Francois de Menthon, het niet op zijn geweten wilde nemen 
De Gaulle te steunen, was echter geen aanwijzing, dat brede krin
gen van de MRP vijandig tegenover de nieuwe grondwet gestemd 
waren. Ernstiger waren de verschijnselen aan de rechterzijde en 
het is voorlopig niet te overzien of de politieke voorstellingen, die 
onder de aanhangers van de putsch van de 13de Mei leven, ook 
nog in de toekomst het politieke klimaat kunnen vertroebelen. 
Bij deze rechtse kringen, Gaullisten, Pétainisten enz., zowel in 
Algerije als in het moederland, in het leger, bij de administratie 
en bij de "colons" in Algerije, bestonden sinds de regeringsfor
matie van De Gaulle het gevoel, dat De Gaulle niet doortastend 
genoeg was opgetreden tegenover de partijen van hetgeen men 
in deze kringen "Ie système" noemt en dat zelfs niemand van 
de hoofdakteurs van de putsch in de regering was opgenomen. 
Om hieraan tegemoet te komen, had De Gaulle Soustelle tot mi
nister van voorlichting gemaakt, zonder echter daardoor alle 
bezwaren weg te nemen. 

Het grootste bezwaar namelijk lag nog altijd in het feit, dat 
De Gaulle zijn programma ten aanzien van Algerije niet nauw
keurig omschreven had en de term "intégration", die de rechtse 
kringen in hun vaandel hadden geschreven, in openbare redevoe
ringen, laat staan in het ontwerp-grondwet zorgvuldig vermeden 
had te gebruiken. Zou onder deze omstandigheden niet gemakke
lijk onzekerheid onder de bevolking kunnen ontstaan, die op zijn 
minst alleen maar een kleine meerderheid voor De Gaulle zou toe
laten? Het Franse volk heeft op 28 september bewezen, dat deze 
gevolgtrekking onjuist was. De cijfers spreken in dit opzicht een 
duidelijke taal. Allereerst moet worden vastgesteld, dat de op
komst der kiezers buitengewoon hoog was, namelijk 800/0 van de 
bevolking verscheen, ondanks het mooie weer, in de stemlokalen. 
Het aantal ja-stemmen bedroeg ongeveer 800/0 tegen ongeveer 
200/0 nee-stemmen. In Algerije bedroeg het aantal ja-stemmen 96 
tot 97%. Slechts Frans Guinee verwierp de grondwet en verbrak 
de banden met Frankrijk. 

Uit deze uitslag zijn bepaalde konklusies te trekken: 
Ten eerste moet worden vastgesteld, dat in de gehele Franse 
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bevolking blijkbaar de behoefte leefde aan de langdurige onzeker
heid en onstabiliteit in het politieke en parlementaire leven van 
Frankrijk een einde te maken. Deze behoefte is zo sterk gebleken, 
dat de kiezers zich door de tegenstellingen in hun partijen, zoals 
bij de radikaal-socialisten, niet lieten beïnvloeden, zodat de split
sing in de leiding van de partijen zich niet afspiegelde in de 
houding van de kiezers, die voor het overgrote deel De Gaulle 
volgden. Ook mag het feit niet worden verwaarloosd, dat de ver
anderingen in de grondwettelijke struktuur van Frankrijk voor 
de kiezers minder zwaar wogen dan de krachtige persoonlijkheid 
van generaal De Gaulle. Zowel tegen- en voorstanders van de 
integratie, Petainisten en Kommunisten, aanhangers van Monnet 
en Pierre Mendes-France, zijn vertegenwoordigd in de 80ro Fran
sen, die voor de grondwet stemden. De gemeenschappelijke noe
mer is de figuur van De Gaulle, die sinds de dagen van juli 1940 
in ht politieke onderbewustzijn als redder des vaderlands ver
ankerd is. Soustelle en zijn ervaren propagandist Malraux wisten 
dit zeer goed en wie de enscenering van de laatste grote rede voor 
het referendum van De Gaulle in Parijs op de Place de la Répu
blique tot in de details bestudeert, vindt gemakkelijk de sporen 
van handig toegepaste massa-psychologie, die reeds sinds de 
vroegste tijden in de politiek met goede en kwade bedoelingen 
gebruikt worden. Dat ook de regering indirekt propaganda voerde 
door de Franse radio en dat ook de voor binnenlands gebruik goed 
geëxploiteerde ontmoeting Adenauer-De Gaulle van grote pro
pagandistische waarde was, kan niet worden ontkend. Het hoge 
percentage van ja-stemmen is echter niet alleen maar verklaar
baar uit een voorbijgaande opwelling van gevoelens. Het Franse 
volk is bereid De Gaulle een kans te geven dit motief is van grotere 
kracht dan het oordeel over de afzonderlijke bepalingen van de 
nieuwe grondwet, die voor het grootste gedeelte van de stemmers 
even onduidelijk zal blijven als de bepalingen van de vorige 
grondwet. 

Is het daarom juist, zoals Le Monde schrijft, dat de 800/0 ja
stemmen aan De GaulIe nu een blanko cheque geven om in de toe
komst te kunnen doen wat hij wil? Men moet de positie van 
De Gaulle nu evenmin overschatten als in mei j.l. toen hij het 
parlement voor een half jaar naar huis stuurde. Het is waar, dat 
de nieuwe grondwet aan de president veel grotere bevoegdheden 
geeft en dat het parlement nu niet meer, zoals in de vierde repu
bliek, de alles beheersende faktor vormde. Maar dit houdt niet in, 
dat president en regering zonder parlement en zonder politieke 
partijen kunnen besturen. Ook de vijfde republiek moet gesteund 
worden en werken door een stabiel partijenstelsel. Voor de Franse 
demokratie is het daarom van het grootste belang, dat de poli
tieke partijen, die sinds 13 mei jl. aan innerlijke hechtheid, kracht 
en prestige zoveel hebben verloren, in de komende maanden de 
les uit de gebeurtenissen trekken en die vorm en die vitaliteit 
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herwinnen, die voor het politieke leven in een waarachtige demo
kratie onontbeerlijk zijn. Hieraan mede te werken zal een van de 
belangrijkste taken van De Gaulle zijn, als sij zich inderdaad los 
wil maken van de mensen van de mei-opstand, die reeds hebben 
aangekondigd, na het referendum de strijd tegen de partijen
demokratie aan te binden. 

En vervolgens zal De Gaulle eindelijk zijn programma voor 
Algerije moeten ontvouwen. De uitslag van het referendum geeft 
hem daartoe het recht en grotere mogelijkheden. Ook indien men 
ervan uitgaat, dat de aanwezigheid van het Franse leger in 
Algerije, de politieke onervarenheid van de inheemse bevolking 
buiten de Algerijnse steden en de angst voor eventuele represail
les, de Algerijnen ertoe bewogen ja te stemmen, ook dan nog 
bewijst de houding van de Algerijnse bevolking, dat zij de Alge
rijnse opstandige beweging niet dat vertrouwen geven, dat deze 
beweging steeds voor zich opeist. Deze psychologische nederlaag 
van de F.L.N. sterkt het prestige van De Gaulle evenzeer als de 
snelheid, waarmede hij na het referendum Frans Guinee de vol
ledige onafhankelijkheid gaf, daarmede op ondubbelzinnige wijze 
aan1;(:mend, dat hij een gegeven woord gestand doet en als Frans 
Guinee zich dan haast te verklaren, dat het wel onafhankelijkheid, 
maar een aan Frankrijk geassocieerd land wil blijven, dan moet 
dit voor Parijs een des te grotere voldoening zijn. 

Maar dit alles neemt niet weg, dat de nieuwe status van Algerije 
nog gevonden, uitgewerkt en door de Franse bevolking van Alge
rije niet gesaboteerd mag worden. Misschien zou men kunpen 
zeggen, dat De Gaulle voorlopig pas de strijd in het moederland 
gewonnen heeft en dat de beslissing in Algerije nog moet vallen. 
Politieke stabiliteit en nationale gezindheid scheppen natuurlijk 
ook gunstige voorwaarden, ook voor die van het probleem
Algerije, maar het moeilijkste werk moet nog gedaan worden. 

Inmiddels heeft De Gaulle in de Algerijnse stad Constantine 
een vijfjarenplan voor Algerije ontvouwd, dat het land ingrijpend 
zal veranderen. In de komende periode zal o.a. tenminste 10% 
van de mensen, die bij het gouvernement in Frankrijk in dienst 
treden, uit Algerijnen bestaan. Binnen twee maanden zullen er 
verkiezingen in Algerije worden gehouden. Ook de militairen 
hebben zich geschikt naar de wil van De Gaulle en zijn uit de 
comité's van openbaar welzijn getreden. 

BOMMEN OP QUEMOY 

Op 7 augustus j.l., enkele dagen na de opzienbarende ontmoe
ting tussen Mao Tse Tung en Kroetsjef te Peking, begonnen de 
batterijen van de Chinese Volksrepubliek een zware beschieting 
op het kusteilandje Quemoy, enkele weken later gevolgd door een 
boodschap aan de nationalistische kommandant, generaal Hoe 
Lien, dat de bevrijding van Quemoy aanstaande was. Toen Rood-
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China op 4 september bekend had gemaakt, dat het zijn territo
riale wateren had uitgebreid tot de twaalfmijlzone en Dulles had 
verklaard, dat Eisenhower Amerikaanse troepen zou gebruiken 
om de veiligheid van Formosa te garanderen, leek de krisis in 
het Verre Oosten een gevaarlijke climax te hebben bereikt. De 
spanningen in de voorafgaande weken en hierna waren nauwe
lijks minder geworden door de besprekingen tussen de Ameri
kaanse en Chinese ambassadeurs in Warschau. 

Dulles toonde zich de gehele krisis een sterk voorstander van 
een verklaring van de president, dat de kusteilandjes Quemoy en 
Matsoe van essentieel belang zouden zijn voor de verdediging van 
Formosa. Op dit punt echter sprak Eisenhower zich niet duidelijk 
uit. Wel had de president verklaard in zijn toespraak voor de 
Amerikaanse televisie, dat het duidelijk was dat de "Formosa 
resolution" van 1955 op de huidige situatie van toepassing was. 
Op 24 januari van dat jaar kreeg Eisenhower van het Kongres 
machtiging om, zo nodig, Amerikaanse strijdkrachten te gebrui
ken, teneinde de veiligheid van Formosa en de Pescadores te ver
zekeren. Deze verklaring ging nog verder dan het in 1954 gesloten 
wederzijdse defensiepakt, waarin verklaard werd, dat een aanval 
op het Westelijk deel van de Stille Oceaan gevaarlijk zou zijn voor 
hun eigen vrede en veiligheid en dat de V.S. daadwerkelijk zouden 
optreden om het "gemeenschappelijke gevaar" het hoofd te bie
den. Dat president Eisenhower zich dus niet in de door Dulles 
gewenste zin uitliet, was in de lijn van deze verdragen, die Ame
rika immers niet verplicht Quemoy en Matsoe te verdedigen. In 
1955 trokken de nationalistische troepen zich onder Amerikaanse 
dekking terug van de Tatsjen-eilanden, waarna Tsiang Kai Sjek 
Quemoy en Matsoe zo ging versterken, dat hier een derde deel 
van zijn fronttroepen (ongeveer 50.000 tot 100.000 man) gelegerd 
was. Hoewel de redevoering van Eisenhower voor de Amerikaan
se televisie in het algemeen wel simpatie had gevonden, werd toch 
sterke kritiek geleverd op de politiek van Dulles, van wie gezegd 
werd, dat hij Amerika door Tsiang Kai Sjek in een oorlog liet 
slepen. Het is niet zeker of de versterking van Quemoy en Matsoe 
al of niet met de stilzwijgende toestemming van Amerika is ge
beurd, maar, zo luidde de kritiek, Amerika heeft zich hierdoor 
door Taipeh in een gevaarlijke positie laten manoeuvreren, waar
van men thans de gevolgen ondervindt. In het licht van deze Kri
tiek is de ommezwaai van Dulles op zijn perskonferentie van 30 
september wellicht niet zo merkwaardig. Dulles zei, dat, naar zijn 
mening, het dwaas zou zijn een grote nationalistische strijdkracht 
op de eilanden Quemoy en Matsoe te handhaven, wanneer er op 
een redelijke basis een ,staakt het vuren tot stand zou komen. Hij 
achtte trouwens de legering van een dergelijke strijdmacht op de 
kusteilanden al dwaas genoeg. De V.S., zo zei hij, hadden nooit 
achter deze aktie van de nationalisten gestaan, maar er toch ook 
niet hun veto over uitgesproken. Amerika had deze stap niet 
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goedgekeurd, maar zich erbij neergelegd. Verder zei Dulles, dat 
de Chinese nationalisten niet op eigen kracht naar het vasteland 
zouden kunnen teruggaan. Deze verklaring werd in het Westen 
met opluchting ontvangen, omdat het nu waarschijnlijk leek, dat 
Amerika geen gewapend konflikt zou riskeren ter verdediging 
van deze eilandjes. In het Westen had men al - vooral in Enge
land - de Amerikaanse Formosa-politiek met ongerustheid ga
degeslagen. Engeland verklaarde, dat wat de toestand in het 
Verre Oosten betreft, geen enkele verplichting tegenover de V.S. 
te hebben. In Bonn heeft men kunnen vernemen, dat de Bonds
republiek een "meer praktische" politiek van Amerika in het 
Verre Oosten gewenst achtte (toelating van China tot de U.N.). 
Ook Frankrijk toonde zich niet ingenomen met de Amerikaanse 
politiek en, zo schreef de New York Time.s, "even in the Nether
lands, where there is smne support for a show of force to restrain 
Communist agression, officials are worried over the idea of a 
conflict with or without nuclear weapons to save the offshore 
islands". Die vrees schijnt nu dus door de verklaring van Dulles 
weggenomen te zijn. 

Er is een ander aspekt, dat de krisis in het Verre Oosten ken
merkt. Sinds de ontmoeting tussen de Chinese en Russische lei
ders in Peking werd het duidelijk, dat China zich thans krachtig 
genoeg voelt om een zelfstandige politieke en ideologische koers 
ten opzichte van Moskou te volgen. Daarvoor worden niet alleen 
Kroetsjefs politieke "bekering" na zijn bezoek aan Mao aange
haald, maar wijst men voorts op het feit, dat China in zijn ver
oordeling van het revisionisme veel verder is gegaan dan de U.S., 
dat het land door de stichting van de volkskommunes, zonder de 
door de doctrine voorgeschreven voltooiing van de industriële 
ontwikkeling af te wachten, zijn overgang van socialistische naar 
kommunistische staat een fase heeft versneld en voorts, dat 
China ook in de kwestie-Formosa slechts schoorvoetend is ge
volgd door Rusland, dat er evenmin voor voelde terwille van 
enkele kusteilandjes in een gewapend konflikt te worden betrok. 
ken. Dit alles wijst mischien er op, dat Rood-China van plan is 
op het gebied van de buitenlandse politiek in de naaste toekomst 
aktiever te worden, niet alleen t.a.v. Formosa, maar vermoedelijk 
ook in zuidelijke en zuidoostelijke richting. 

FANFANI'S NIEUWE LIJN 

Hoe is het denkbaar dat op een congres, dat wordt voorgezeten 
door prins Moulay Hassan van Marokko en waaraan vertegen
woordigers van de Arabische landen deelnemen, een israëlische 
gedelegeerde het gezelschap in arabische taal toespreekt, waar
op een christelijke vertegenwoordiger van de Verenigde Arabische 
Liga, de dichter Georges Hernein, het woord neemt om over de 
solidariteit van de Arabische Mohammedanen, de Christenen en 

287 'I" 
I 



li 
~ 

~; , ' I 

de Joden tegenover iedere ideologie van het geweld te spreken? 
Dit gebeurde begin oktober j.l. op de eerste internationale kon
ferentie over het vraagstuk van de vrede rond de Middellandse 
Zee die door de oud-burgemeester La Pira te Florence bijeenge
roepen werd. In de plechtige zaal van het Palazzo Vecchio te Flo
rence, waar de beraadslagingen plaats vonden, waren bij de ope· 
ning niet minder dan 27 ambassadeurs, president Gronchi van 
Italië en de nieuwe Italiaanse minister-president Fanfani per
soonlijk aanwezig en daarmede was reeds duidelijk gesteld, dat 
men van officiële zijde de betekenis van deze samenkomst, graag 
wilde onderstrepen. Twee incidenten dreigden het verloop van de 
konferentie ernstig in gevaar te brengen: de Arabische gedele
geerden verzetten zich oorspronkelijk met de bij hen niet onge
wone hevigheid tegen de aanwezigheid van officiële israëlische 
deelnemers, namelijk hoge ambtenaren van het Israëlische mi
nisterie van binnenlandse zaken, maar deze moeilijkheid kon 
worden overwonnen door een taktisch compromis. Ernstiger 
bleek het tweede incident te zijn: onder de niet onbelangrijke 
Franse persoonlijkheden, die uitgenodigd waren en deze uitnodi
ging hadden aanvaard, bevond zich ook de Franse minister van 
openbare werken Robert Buron, die als voorwaarde voor zijn 
deelneming de eis gesteld had, dat geen lid van de Algerijnse op
standelingenbeweging aan het congres zou deelnemen. Toen zich 
echter de heer Ahmed Bourmandsjel in Florence, gewapend met 
een officiële uitnodiging presenteerde die door de organisator 
La Pira persoonlijk getekend was, deelde minister Buron onder 
protest mede onder deze omstandigheden niet te kunnen verschij
nen en een aantal van de overige Franse gedelegeerden verlieten 
Florence. Ondanks deze nog niet helemaal opgehelderde affaire 
eindigde het congres tenslotte toch nog in een zekere sfeer van 
zeer voorzichtige welwillendheid, hoewel van Arabische zijde aan 
het adres van Israël en van Frankrijk nog wat harde woorden 
waren gevallen. Prins Moulay Hassan deelde aan het slot mede, 
dat het in de bedoeling lag de volgende keer in hetzelfde kader 
en met dezelfde doelstelling samen te komen, en dan de vrede 
rond de Middellandse Zee te behandelen. Deze bijeenkomst zou 
het volgend voorjaar in Marokko plaats vinden. 

Wij gingen op dit congres van Florence nader in om aan te 
tonen met welke intensiteit Italië doende is in het gebied van de 
landen rond de Middellandse Zee juist nu een sterkere aktiviteit 
te ontwikkelen. Dit congres was niet mogelijk zonder langdurige 
voorbereidingen waaraan een zekere politieke conceptie ten 
grondslag ligt. Reeds in het voorjaar had een congres over de 
Middellandse Zee te Palermo plaats gehad, waaraan eveneens 
door verschillende landen werd deelgenomen. In de afgelopen 
jaren hadden verschillende figuren uit de Arabische wereld een 
bezoek aan Rome gebracht en ook koning Mohammed V van 
Marokko werd te Rome ontvangen. Klaarblijkelijk bereidde zich 
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Italië langzaam voor op een nieuwe rol in de afro-aziatische lan
den, deze keer echter zou deze rol niet gebaseerd worden op een 
uitgebreid koloniaal bezit, wat onder de gegeven omstandigheden 
natuurlijk een veel gunstiger psychologische uitgangspositie voor 
het kontakt vooral met de Arabische landen vormt. Gelijk Duits
land profiteert nu ook Italië van het verlies van zijn kolonies en 
denkt het aan een verhoging van zijn politieke en ekonomische 
aktiviteit in deze landen. Het is bekend dat de Italiaanse olie
maatschappij Agip in Perzië concessies verworven heeft en dat er 
plannen bestaan, deze relaties in de toekomst over het gehele 
gebied van het Midden-Oosten uit te breiden. Reeds de vroegere 
minister van buitenlandse zaken Pella heeft in die geest aan 
ekonomische hulp- en ontwikkelingsplannen gewerkt en toen 
Fanfani verleden zomer de regering en de portefeuille van buiten
landse zaken overnam, bouwde hij op deze gedachten voort, ook 
met de idee, een uitweg uit de krisis in het Midden-Oosten te vin
den. Kennelijk heeft Fanfani bij zijn besprekingen in Washington 
Eisenhower over de bemiddelingsrol gesproken, die Italië in het 
konflikt tussen het Westen en de Arabische wereld kon spelen. 
In dit kader past dan nog dat begin september de sekretaris-gene
raal van de Arabische Liga in Rome op bezoek was en dat Fanfani 
nog in oktober een bezoek aan Nasser zal brengen. 

Het is begrijpelijk dat Frankrijk al deze aktiviteiten van Italië 
met gemengde gevoelens, maar uiterst scherp volgde. In Parijs 
vreesde men kennelijk, dat Italië uit de moeilijke positie van 
Frankrijk kapitaal zou slaan en daar gemakkelijke politieke 
voordelen zou behalen, waar Frankrijk door zijn Algerije-politiek 
uitge.speeld of in een zeer benauwde positie terechtgekomen was. 
Fanfani heeft deze vrees voor een groot gedeelte kunnen weg
nemen door zowel in Washington met Eisenhower als in Parijs 
met De GaulIe de grote problemen van de buitenlandse politiek 
op de basis van een gemeenschappelijke visie te bespreken. Men 
mag dus gevoegelijk aannemen dat ook de reis van Fanfani naar 
Kairo voor Parijs geen verrassing was en dat ook het Witte Huis 
in deze situatie niet ongaarne ziet, dat Italië als een nieuwe figuur 
voorzichtig aftast, of een verbetering van de relaties tussen de 
Arabieren en het Westen mogelijk is. Dit heeft dan ook de Fran
sen ertoe bewogen aan het min of meer officiële congres van 
Florence min of meer officieel deel te nemen - en het verschijnen 
van Bourmandsjel van de FLN heeft daarom des te meer teleur
stelling veroorzaakt, zo zeer zelfs, dat zich "Le Monde" in een 
kennelijk geïnspireerd commentaar op een sombere wijze afvroeg, 
of dit incident de Fransen niet zou nodigen, "de reële stand van 
de aktuele betrekkingen tussen Italië en Frankrijk aan een onder
zoek te onderwerpen," gezien het onlochenbare feit, dat Italië na 
de komst van de GaulIe de politiek van "aktieve vriendschap" 
tegenover de Arabische landen intensiveert en de "beleefdheden" 
tegenover de Verenigde Arabische Republiek, Marokko en Tunesië 
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vermenigvuldigt. Intussen schijnt men in Italië zelf niet erg ge
lukkig te zijn over de gang van zaken in Florence en de liberalen, 
die het Fanfani toch al moeilijk willen maken, vragen de regering 
opheldering over de officiële deelneming van de premier èn de 
president aan een congres, dat formeel als een partikulier initia
tief is georganiseert. Dit en het bezoek van Fanfani zullen de 
regering van Rome vermoedelijk dwingen in de naaste toekomst 
een duidelijker toelichting te geven op hun niet te onderschatten 
politieke plannen in het gebied van de Middellandse Zee. 
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WONINGBOUW EN 
HUURBELEID 1) 

De centrale commissie van het 
College van Advies van de Anti
revolutionaire Partij heeft een 
commissie gevormd onder voorzit
terschap van de heer A. Stapel
kamp voor de voorbereiding van 
een rapport over woningbouw ~n 
huurbeleid. Het rapport werd m 
april van dit jaar gep~?licee:d. Het 
bedoelt te zijn een onentabe voor 
de eigen volksgroep inzake ge
noemde vraagstukken alsmede een 
positieve bijdrage te leveren in de 
strijd tegen "volksvijand nr. 1", de 
woningnood. Met name in de jaren 
1955 en 1956 zijn van diverse kan
ten publicaties het licht gegeven 
over het vraagstuk van de woning
nood. Wij herinneren, in chronolo
gische volgorde, aan het rappo:t 
van de woningbouwcommissIe 
K.V.P., de maand voor de bouwnij
verheid, georganiseerd door het 
Bouwcentrum en het rapport van 
de Nederlandse Mij. voor Nijverheid 
en Handel "Woningproductie en 
Welvaart". 

Aan deze publicaties ging vooraf 
de magistrale Memorie van Ant
woord van Minister Witte bij de 
begrotingsbehandeling Volkshui~
vesting en Bouwnijverheid 1956 m 
de Tweede Kamer, waarin vrijwel 
het gehele terrein van de opvoering 
van de woningproductie een behan
deling vond. 

Bedoelde publicaties hebben ieder 
op hun eigen wijze het vraagstuk 
onderzocht en conclusies openbaar 
gemaakt, welke naar de inhoud 
een grote overeenkomst vertoon
den en in grote lijnen bekend zijn. 

Het zal dan ook niemand verba
zen, dat wij na lezing van het op dit 
onderwerp betrekking hebbende 
hoofdstuk van het rapport, moeten 

1) Rapport van het College van 
Advies der Antirevolutionaire 
Partij. 

constateren weinig nieuws te heb
ben ontdekt. Er is geen nieuwe weg 
gewezen, welke zou kunnen leiden 
naar een versnelling van de produc
tie op korte termijn. Wij verwond~
ren ons daarover niet, omdat dit 
o.i. ook niet mogelijk is. 

Voorzover geen andere omstan
digheden de productie in de weg 
staan is thans het woord aan het 
bouwbedrijf en andere bij de wo
ningbouw betrokken instanties, 
waarvan wij de prestatie in 1957 
nog vers in het geheugen hebben; 
al zien wij met enige zorg de toe
komst tegemoet, die niet uit het 
bouwbedrijf stammende bedreigin
gen bevat voor een ongestoorde 
voortgang van de productie. 

Geleerd door de ervaringen van 
de twee voorafgaande jaren, waar
in wij de grenzen van onze econo
mische mogelijkheden zo benau
wend duidelijk zijn gaan zien, is 
optimale woningproductie voor ons 
niet meer denkbaar zonder een fi
nancieringsprogram, dat even con
tinu verloopt als de voor een opti
male woningbouw zo noodzakelijke 
continuïteit in de productie, welke 
ook door de commissie sterk wordt 
aanbevolen. En als de commissie 
de terugkeer tot het contigente
ringssysteem bij de verdeling van 
het bouwvolume afwijst terwille van 
het algemeen belang i~ :,erba~d 
met de productieverspllimg die 
daarvan het gevolg moet zijn, zon
der duidelijk aan te geven hoe de 
dekkingsmiddelen voor bouw op 
basis van capaciteit gevonden moe
ten worden de financierings
moeilijkheden waren immers de 
oorzaak van deze ombuiging - dan 
moeten wij een vraagteken plaat
sen achter haar realiteitszin in dit 
opzicht. 

Wij bekennen graag in het ra~
port de beschouwinge~ over de fI
nanciering van de wonmgbouw met 
bijzondere belangstelling gele~en t~ 
hebben, omdat op dit ogenbllk biJ 
de kapitaalsvoorziening nu een-
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maal de belangrijkste bottleneck 
zit. Als wij er niet in slagen om 
voor dat vraagstuk een oplossing 
te vinden, zal een vergroting van 
productie-protentieel immers zon
der effect moeten blijven. 

Het is echter juist in dit opzicht, 
dat het rapport teleurstelt. Welis
waar houdt de commissie zich be
zig met de gevolgen van de hoge 
rentestand voor het effect van de 
subsidieregelingen en de huurprij
zen, zij ziet echter het kapitaals
vraagstuk niet als het centrale 
punt, waarop een uitbreiding van 
de productie, welke zij propageert, 
moet vastlopen als er geen maat
regelen genomen worden. 

Slechts oppert zij een mogelijk
heid om het effect van een rente
stijging te beperken tot de periode, 
waarin de marktrente boven een 
standaardrente van 3Yz à 3% % 
ligt. Deze mogelijkheid echter zou, 
zo zij al realiseerbaar is, o.i. alleen 
van toepassing kunnen zijn voor de 
woningwetbouw. De commissie laat 
zich daaromtrent niet helemaal 
duidelijk uit. 

Wij zijn ons ervan bewust, dat dit 
vraagstuk buitengewoon moeilijk 
is, omdat het gaat om een ver
schuiving in de besteding van het 
nationaal inkomen, maar men zou 
toch mogen verwachten, dat het 
vraagstuk werd gesignaleerd en 
als productiebeperkende omstan
digheid aangeduid. 

Het bestek van dit artikel staat, 
mede gezien de andere onderwer
pen, welke worden besproken, niet 
toe uitvoerig in te gaan op de vele 
aangeduide maatregelen voor de 
opvoering van de productie. Sterk 
worden aanbevolen opvoering van 
de arbeidsproductiviteit door be
vordering van de continuïteit in de 
productie, het tegengaan van het 
ontwerpen van steeds nieuwe plan
nen, stimulering van het repeteren 
van goede en efficiënte ontwerpen, 
normalisatie van afmetingen en 
constructies. De aantrekkings
kracht van de bouwnijverheid dient 
te worden vergroot. De vakoplei
ding moet zoveel mogelijk op de 
industrialisatie worden gericht e.d. 
Opvallend is de voorkeur, welke 
wordt uitgesproken voor de bouw
ondernemer in wiens bedrijf ont-
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werp en uitvoering in een hand zijn, 
terwijl ook volledige continuïteit 
slechts bereikbaar wordt geacht, 
wanneer de ondernemer niet meer 
aannemer is, doch onafhankelijk 
voor de markt werkend producent. 
Voegt men daarbij, dat ook de in
dustriële bouw, (produktie van wo
ningen in speciaal daartoe inge
richte fabrieken), welke evenals 
systeembouw sterk wordt aanbe
volen, alleen mogelijk is bij pro
ductie voor de markt, dus niet op 
bestelling, maar voor rekening en 
risico van de ondernemer dan ziet 
men de voorkeur voor de bouwon
dernemer gemotiveerd. 
Wij geloven, dat het bovenstaande 
gechargeerd is voorgesteld. De er
varingen met name op het terrein 
van de continuïteit, wijzen trouwens 
in een andere richting. Opteren 
voor één productiewijze in het rijk
geschakeerde bouwbedrijf met een 
overvloed van kleine en zeer kleine 
opdrachten enerzijds, de noodzake
lijke sociale woningbouw ander
zijds, is te eenzijdig, al stemmen wij 
met name in met het eerste argu
ment voor de voorkeur voor de 
bouwondernemer. Men ziet dan ook 
in gevallen van uitbesteding meer 
en meer een nauwe samenwerking 
tussen principaal en aannemer, ten
einde de noodzakelijke afstemming 
van ontwerp op productie te berei
ken. In de praktijk worden daar
mede goede resultaten bereikt. 
Woonpeil 

In een tweede hoofdstuk wijdt de 
commissie aandacht aan het woon
peil. Zij merkt terecht op, dat het 
bij de woningbouw niet alleen gaat 
om de kwantiteit, maar dat de kwa
liteit niet minder belangrijk is. Zij 
stelt dan "Door slechts woningen te 
subsidiëren, welke binnen bepaalde 
grenzen vallen voor wat betreft af
meting en prijs en door binnen deze 
subsidieregeling de woningwetbouw 
sterker te subsidiëren dan de par
ticuliere bouw, werkt de regeling, 
wellicht tegen wil en dank, in de 
hand, dat de huidige woningbouw 
meer op de minimum- dan op de 
maximumnormen is gericht". 

In een aantal paragrafen worden 
vervolgens enige belangrijke aspec
ten van het woonpeil summier aan
gegeven: 
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privacy met name in verband met 
de gebrekkige geluidsiso
latie en de voorkeur voor 
gemeenschappelijke ruim
ten. Aanbevolen wordt be
tere geluidsisolatie, ver
mindering van het aantal 
gezinnen, dat aan trappen
huizen woont en matiging 
bij de gemeenschappelijke 
voorzieningen. 

ruimtelijke 
eisen er is teveel gebouwd voor 

het "gemiddelde gezin", 
ten aanzien van het grote 
en zeer grote gezin is men 
tekort geschoten. Gepleit 
wordt voor voldoende gro
te woningen, tweede woon
vertrek, bruikbare zolders 
bij eensgezinshuizen, vol
doende berging. 

Tevens wordt bij het ontwerpen 
van de woning tijdig overleg met 
kundige vrouwen aanbevolen in 
verband met de praktische voorzie
ningen voor de huishoudelijke ar
beid. 

Vervolgens wordt de keuze-mo
gelijkheid gestipuleerd: "Men zal 
een woning moeten vinden, die past 
bij de persoonlijke hoedanigheid en 
bij de ontwikkelingsphase van het 
gezin en die is aan te passen aan 
de eigen levensstijl". In dit verband 
wordt met name aandacht geschon
ken aan de groep alleenstaanden, 
die bij gebreke aan een aangepaste 
huisvesting veelal niet in de gele
genheid is na de volbrachte be
roep staak zich een .eigen milieu te 
scheppen. Tenslotte wordt stelling 
genomen tegen de veelal te eenzij
dige belangstelling voor de etage
bouw ten koste van de eensgezins
woningen, welke met name voor 
gezinnen met jonge kinderen nood
zakelijk worden geacht. 

Men vindt in kort bestek aldus 
een aantal nuttige wenken voor de 
woningbouw bijeen, waarmede wij 
in het algemeen kunnen instem
men. Intussen achten wij daarmede 
niet waar gemaakt de bewering, 
welke wij boven in citaat overna
men, als zou door de sterke sub si di
ering van de woningwetbouw de hui
dige woningbouw meer op de mini
mum_ dan op de maximumnormzijn 

gericht. Op de eerste plaats hebben 
wij reeds gedurende enige jaren on
geveer een fifty-fifty verhouding 
tussen woningwetbouw en andere 
bouw, op de tweede plaats is juist 
gedurende de laatste jaren in de 
woningwetbouw een duidelijke 
kwalitatieve verbetering te bespeu
ren, welke onder meer zowel in de 
woninggrootte als in de voorzienin
gen tot uitdrukking komt. Zonder 
te willen beweren, dat wij er met 
het woonpeil zijn, men vergete ook 
de financiële consequenties daar
van niet, achten wij deze bewering 
te ongenuanceerd en te onbewezen 
om overtuigend te kunnen zijn. Dit 
temeer, nu een aantal van de op
gesomde feilen met subsidiëring of 
minimumnormen niets te maken 
hebben, maar met beleidsinzichten 
ten aanzien van wenselijke diffe
rentiatie, hoogbouw-laagbouw e.d. 

Huurbeleid 
Het rapport gaat uitvoerig in op 

de huurpolitiek. Het laakt ernstig, 
dat de latere na-oorlogse kabinet
ten van de verbetering van de al
gemene economische toestand geen 
gebruik hebben gemaakt om een 
verdergaande sanering van de 
huren te bewerkstelligen, met als 
gevolg dat de overheid jaarlijks 
grotere bedragen voor subsidies 
beschikbaar moet stellen, aan de 
huiseigenaren onrecht is gedaan, 
de woningvoorraad door gebrek 
aan goed onderhoud in waarde is 
verminderd, de huurder voor tech
nisch gelijkwaardige voor- en na
oorlogse woningen aanzienlijk ver
schillende huren moeten opbrengen 
en verhoudingsgewijs de huren van 
zeer oude woningen te hoog zijn. 

Ook zijn wij van mening, dat in 
de bedoelde periode een verder
gaande huurverhoging doorgevoerd 
had kunnen en moeten worden. In
dien men echter de later na-oorlog
se kabinetten ernstig in gebreke 
stelt, dient men tevens in het oog 
te houden, dat de gedurende lange 
tijd onoverbrugbare tegenstellingen 
in de Kamer ten aanzien van de be
stemming van de baten van de 
huurverhoging in de bestaande 
politieke constellatie aan het falen 
van de huurpolitiek mede debet 
zijn. 
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Ten aanzien van bedoelde be
stemming wordt in het rapport een 
duidelijk standpunt ingenomen. 
Voor een huurbelasting met egali
satiefonds ontbreekt naar het oor
deel van de commissie iedere 
rechtsgrond, terwijl eveneens een 
zakelijke grondslag voor de huur
blokkering, welke voor de huur
verhoging van 1 augustus 1957 
werd ingevoerd, wordt afgewezen. 

De commissie heeft zich eveneens 
beziggehouden met de ingewikkel
de vraag, in hoeverre het juist is 
het huurpeil met uniforme verho
gingen op te trekken, zonder reke
ning te houden met de woonwaarde 
van de woning. De commissie wijst 
dit systeem af en bepleit een radi
cale ombuiging van het huurbeleid, 
welke "zo nauw mogelijk aansluit 
bij de normale wetten van vraag en 
aanbod, van waarde en prijs". 

Verwezen wordt naar het Franse 
systeem, waarin het woongenot dat 
een woning biedt, wordt herleidt tot 
vierkante meters. Dit is mogelijk 
door verschillende componenten 
van het woongenot zoals ligging, 
bezonning, verlichting, onderhouds
toestand, uitzicht, woninguitrus
ting, ouderdom etc. door middel 
van bepaalde objectief vastgestelde 
correcties in het aantal vierkante 
meters vloeroppervlakte tot uit
drukking te brengen. Op deze wijze 
kan de eenheidsprijs voor de huur
bepaling ook worden uitgedrukt in 
guldens per vierkante meter. De 
huurprijs wordt dan in feite be
paald door de hoeveelheid ge boden 
woongenot. Die eenheidsprijs (stan
daardhuur) is in Frankrijk gevon
den door uit te gaan van een wo
ning met twee vertrekken van 
beperkt comfort, gelegen in een 
huizenblok van normale kwaliteit 
en een ouderdom van 50 jaar. Deze 
woning zou een huur van 4 % van 
een arbeidersinkomen moeten op
brengen. 

Uiteraard zou toepassing van dit 
systeem veel afwijkingen van de 
huidige huurprijzen tot gevolg heb
ben. Grote oude woningen zullen 
wellicht duurder worden, kleinere 
goedkoper. Dit zou dan kunnen 
leiden tot een betere woningbezet
ting, terwijl de huur beter aan 
rechtvaardigheidsnormen zou be-
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antwoorden. De invoering zou kun
nen geschieden door de huiseige
naar met de mogelijkheid van be
roep voor de huurders. In Frank
rijk schijnt dit systeem soepel toe
pasbaar te zijn gebleken. 

Wij achten het nuttig, dat dit 
vraagstuk in dit rapport aan de 
orde is gesteld, alsmede dat een 
mogelijkheid voor een oplossing is 
aangegeven. Ook al geloven wij 
niet, dat in de Nederlandse loon
politieke situatie alsmede de sub
sidiesysstematiek met name in de 
sociale woningbouw de toepassing 
mogelijk zou zijn. 

Daarenboven achten wij het niet 
onmogelijk, dat met meer globale 
differentiërende maatregelen, b.v. 
naar jaarklassen, de periode, welke 
ons scheidt van meer normale 
marktverhoudingen, zou kunnen 
worden overbrugd, vooral omdat de 
werkelijke vraag- en aanbodver
houdingen toch ook zullen afwijken 
van de theoretisch benaderde woon
waarde. Het is echter van belang, 
dat dit vraagstuk serieus wordt 
bestudeerd, omdat o.i. bij een eerst
volgende huurverhoging dit diffe
rentiatievraagstuk niet weer zal 
zijn te ontgaan. 

De commissie onderschrijft de 
mening, dat gestreefd dient te wor
den naar een rendabel huurniveau, 
te bereiken tegen het einde van de 
woningnood. De overbrugging van 
het verschil tussen oude en nieuwe 
woningen zou kunnen geschieden 
door de woonwaardebepaling, zoals 
summier uiteengezet. Voor dit laat
ste voorziet de commissie geen 
compensatie, maar opschuiving, 
voor de huurverhogingen zal onder 
de huidige verhoudingen een com
pensatie onontbeerlijk zijn. 

Een vrijere loonvorming zal ech
ter in de komende jaren mogelijk 
maken het vraagstuk buiten de al
gemene loonpolitiek om tot een op
lossing te brengen. Ook wij zijn 
van oordeel, dat als gevolg van de 
na de oorlog gevoerde loonpolitiek 
voorshands het compensatievraag
stuk direct verbonden blijft met 
iedere huurverhoging. In hoeverre 
een vrijere loonpolitiek andere op
lossingen mogelijk zou maken, zal 
afhangen van de vlucht, welke deze 
vrijheid zal kunnen nemen. 



Financiering van de woningbouw 

In haar laatste hoofdstuk be
spreekt de commissie de subsidie
systemen voor woningwetbouw en 
particuliere bouwen de kapitaal
voorziening, welke reeds ter sprake 
is gekomen. Geconstateerd wordt, 
dat de nieuwbouwhuren in de wo
ningwetbouw te hoog zijn opgelo
pen. Indien niet snel huurverhogen
de maatregelen genomen kunnen 
worden, zal subsidieverhoging on
ontkoombaar zijn. De vraag is dan 
echter, op welke wijze deze ver
hogingen zouden moeten worden 
doorgevoerd. Gewezen wordt op het 
feit, dat vele bewoners van de wo
ningwetwoningen gezien hun inko
men geen aanspraak kunnen ma
ken op het woningwetsubsidie. 

Hoewel de commissie erop aan
dringt daarin verandering te bren
gen, zal dit praktisch voor de be
staande woningvoorraad en ook 
voor 'de nieuwe woningen in ver
band met de huurprijzen moeilijk 
uitvoerbaar blijken. Vervolgens 
werkt de commissie enige mogelijk
heden voor meer individuele sub
sidiëring uit, waar zij zelf echter 
ook bezwaren in ziet. Gezien naar 
de toepassingsmogelijkheden gelo
ven wij niet, dat een oplossing voor 
dit probleem al gevonden is. 

De woningbouw voor de midden
groepen is achterop geraakt. De 
jongste wijzigingen in de premie
regeling, welke beogen de bouw 
van huurwoningen in lagere huur
klassen te bouwen, worden dan ook 
toegejuicht. 

De rentestijging maakt echter 
naar het oordeel van de commissie 
een verhoging van de premie nood
zakelijk, teneinde de huren op ,een 
voor de middengroepen aanvaard
baar niveau te houden. 

Hoewel wij met de commissie 
van oordeel zijn dat er aanleiding 
is - en nog meer is geweest - om 
aanvullende subsidiemaatregelen 
ook voor de particuliere bouw te 
nemen, een verhoging van de 
premie moeten wij afwijzen. Een 
verhoging van een kapitaalbijdrage 
achten wij geen adequaat middel 
om een tijdelijke verhoging van de 
rente op te vangen. O.i. was er 

meer aanleiding voor een aanvul
lende rentebijdrage met aflopend 
karakter. Wij worden in deze ge
dachte versterkt door de inmiddels 
reeds opgetreden daling van de 
marktrente. Overigens vormt op dit 
ogenblik naar onze mening de ver
minderde belangstelling van de in
stitutionele beleggers voor de goed
kopere particuliere huurwoning
bouw op zichzelf zeker zo'n belang
rijke belemmering als de rentevoet. 
Om deze belemmering weg te ne
men, zullen uiteraard geheel andere 
voorwaarden geschapen moeten 
worden. Het valt echter buiten het 
bestek van deze beschouwingen op 
deze aangelegenheid verder in te 
gaan. 

Slotbeschouwing 
Vorenstaande beschouwingen 

konden uiteraard niet meer zijn dan 
een fragmentarische weergave en 
eventueel commentaar op onderde
len uit het rapport van het college 
van Advies van de Antirevolutio
naire Partij. Het rapport in zijn 
geheel overziende beschouwen wij 
het als een verdienste, dat in kort 
bestek de belangrijkste punten van 
het te voeren volkshuisvestingsbe
leid werden behandeld en een aan
tal duidelijke deciderata werden 
geformuleerd. Zoals echter geble
ken zal zijn achten wij in verschil
lende opzichten de critiek te onge
nuanceerd met name ten aanzien 
van de overheid en het bouwbe
drijf. Hetzelfde geldt voor een aan
tal oplossingen, welke worden aan
bevolen, terwijl de meest belang
rijke kernvraag van dit ogenblik, 
voor de handhaving of uitbreiding 
van de woningproductie onbespro
ken is gebleven, n.l. het vinden van 
de dekkingsmiddelen voor de finan
ciering van de woningbouw. 

Wij hadden juist daaromtrent 
gaarne een beschouwing gezien, 
omdat de oplossing voor dit vraag
stuk in de politieke sfeer gevonden 
zal moeten worden. Intussen moge 
de overeenstemming van tal van 
standpunten uit dit rapport met die 
welke van andere zijden werden 
voorgedragen, op zichzelf ertoe bij
dragen, dat veel van wat werd aan
bevolen spoedig tot uitvoering zal 
worden gebracht. 
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VAN HET CENTRUM VOOR STAATKUNDIGE VORMING 
• • 

Bij het bureau van het Centrum voor Staatkundige Vorming, Prinse
gracht 95, 's-Gravenhage, zijn o.a. de volgende rapporten verkrijg
baar: 
No. 

27. 
34. 

4l. 

44. 

45. 

52. 
54. 

57. 
59. 
63. 

64. 

65. 

66. 

67. 
68. 
69. 

70. 
71. 

Titel 
Samenstelling en werkwijze der staten-Generaal 
Loonpolitiek; meer vrijheid in de loonvorming?; inscha
keling van bedrijfsorganen? 
Kinderbijslag naar verhouding van het loon ........ . 
Staatkundige eenheid der katholieke Nederlanders 
Overheid en Humanistisch Verbond 
Wettelijke regeling van de bedrijfsgezondheidszorg 
Monumentenwet; beschouwingen over haar beginselen, 
daarin te geven voorschriften en te treffen maatregelen 
Samenwerking in Nederland als staatkundig vraagstuk 
De financiering van de investeringen 
Tien jaren Centrum voor Staatkundige Vorming ..... . 
Geboorteregeling als middel tot verlichting van de bevol
kingsdruk in Nederland; is bevordering van staatswege 
geoorloofd of verwerpelijk? ........................... . 
Overheid en volkscredietwezen ....................... . 

Vestigingsbeleid in detailhandel en ambacht ......... . 
Verbreiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
Het ontwerp van Wet op de Ruimtelijke Ordening ..... . 

Het ontwerp nieuwe Woningwet ....................... . 
Woningbouwcorporaties ........................ , ...... . 

Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid van mannen en 
vrouwen 

Prijs 

!0,80 

" 0,65 
,,0,80 

" 1,25 
" 1,75 
" 1,25 

" 1,50 
,,1,

,,2,-

" 0,75 

" 1,20 
" 1,20 

" 0,80 
,,1,-

" 1,35 
" 1,25 
" 2,25 

" 0,70 
72. Aard van het kwekersrecht ............................ " 0,70 
73. Herziening van de Werkloosheidswet .. " 1,-

74. Het tekort in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds " 2,50 
75. Regeling van de financiële verhouding tussen het rijk en 

de gemeenten ,,2,-

Een volledige lijst van publicaties wordt op aanvraag verstrekt. Het 
is mogelijk zich op de pUblicaties te abonneren. De abonnementsprijs 
bedraagt f 6,- per kalenderjaar. 
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HET S. E. R.- A D V lES I N ZAK EDE 
ARBEIDSTIJDVERKORTING 
door E. A. V. Vermaas. 

Voorgeschiedenis 

Hl 
et streven naar verkorting van de wekelijkse arbeidstijd 

is in de afgelopen jaren niet onbelangrijk in kracht 
toegenomen. In het actieprogram van de arbeidersvak
beweging in de ons omringende landen heeft dit ver

langen een hogere prioriteit verkregen dan voordien het geval 
was en in enkele van deze landen, zoals in België en Duitsland, 
zijn op korte termijn opmerkelijke resultaten met de verwezen
lijking ervan geboekt. 

Deze ontwikkeling heeft uiteraard ons land niet onberoerd 
gelaten. De wijze echter, waarop het vraagstuk van de arbeids
tijdverkorting hier te lande aan de orde is gesteld wijkt wel zeer 
sterk af van die in de genoemde landen. De arbeidersvakbewe
ging heeft zich in eerste aanleg onthouden van het doen van 
concrete voorstellen ten aanzien van de arbeidstijdverkorting in 
onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaarden, maar heeft 
het vraagstuk aan de orde gesteld in het centrale overlegorgaan 
van werkgevers en werknemers, de Stichting van den Arbeid, 
met het doel een inzicht te verkrijgen in de consequenties van 
een arbeidstijdverkorting voor het kostenniveau en ons inter
nationaal concurrentievermogen, op grondslag waarvan het be
leid zou kunnen worden bepaald. De betekenis van de hechte 
samenwerking tussen werkgevers en werknemers inzake vraag
stukken van nationaal-economisch belang en het verantwoorde
lijkheidsbesef van de vakbeweging worden hierdoor wel duidelijk 
onderstreept. Dit sluit niet uit, dat wellicht andere overwegin
gen bij deze aanpak mede een rol hebben gespeeld. Een vermin
dering van de werkweek beneden 48 uur per week zal in vele 
gevallen in strtid zijn met art. 8, eerste lid, van het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen, dat de werkgever verbiedt 
de werktijd van de werknemer, voor zover deze niet op vast 
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week- of maandloon werkt, op minder dan 48 uur per week te 
stellen. Weliswaar kan van dit verbod door of vanwege de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ontheffing wor
den verleend, maar door het genoemde artikel 8 B.B.A. is in 
beginsel het vraagstuk van de arbeidstijdverkorting niet meer 
uitsluitend een vraagstuk van werkgevers en werknemers, maar 
is het mede in belangrijke mate een politiek vraagstuk gewor
den. De beslissing berust uiteindelijk bij de betrokken bewinds
man, die daarvoor tegenover de volksvertegenwoordiging de 
politieke verantwoordelijkheid draagt. Een centrale aanpak van 
het vraagstuk leek in deze situatie het meest aangewezen. 

De verdere gang van zaken heeft dit politieke aspect nog 
beklemtoond. De Stichting van den Arbeid achtte het gewenst, 
dat een onderzoek naar de motieven voor en de repercussies van 
een arbeidstijdverkorting zou worden ingesteld, en in een brief 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deed zij 
de suggestie dit onderzoek door de S.E.R. te doen verrichten. 
Hieraan gevolg gevend verzocht de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken bij brief dd. 22 november 1955 aan de Sociaal-Economische 
Raad dit onderzoek ter hand te nemen. Actueel achtte de rege
ring het vraagstuk overigens niet. In zijn brief aan de S.E.R. 
schreef de staatssecretaris, dat naar het oordeel van de rege
ring "op het moment nog zodanig overwegende bezwaren tegen 
een verkorting van de arbeidstijd bestaan, dat daaraan in de 
eerste jaren nog niet kan worden gedacht". Slechts de overwe
ging, dat het onderzoek een omvangrijke studie zou vergen, 
waarmede zeker enkele jaren gemoeid zouden zijn, deed haar 
besluiten aan het verzoek van de Stichting te voldoen. 

Het onderzoek door de S.E.R. heeft inderdaad enkele jaren 
geduurd; eerst op 11 juli 1958 werd het advies, dat was voor
bereid door een breed samengestelde commissie onder voorzit
terschap van prof. dr F. H. J. M. van der Ven, vastgesteld. Hier
mede is een nieuwe fase ingeluid. De Godsvrede, die tijdens het 
onderzoek door de S.E.R. in acht was genomen, heeft een einde 
genomen. De discussies zijn ontbrand, stellingen zijn ingenomen, 
waarbij het advies als wapen of als schild wordt gebruikt. Het 
vraagstuk is thans in verschillende bedrijfstakken aan de orde 
gesteld. En het ziet er naar uit, dat de regering voor een beslis
sing ten principale zal worden gesteld. 

Het karakter van het advie8 
In de discussies wordt van het advies van de S.E.R. gebruik 

gemaakt zowel door degenen, die tot grote voorzichtigheid ma
nen, als door degenen, die van een optimistischer visie blijk 
geven. Deze enigszins paradoxale situatie vindt haar verklaring 
in het karakter van het advies. Het bevat geen categorisch oor
deel over de wenselijkheid van een arbeidstijdverkorting, maar 
beperkt zich tot een uiteenzetting van de grondslagen van het 
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beleid, dat zou moeten worden gevolgd, indien tot verwezenlij
king van een verkorting van de werkweek zou worden besloten. 

Dit hangt, naar het wil voorkomen, samen met de wijze, waar
op de S.E.R. het vraagstuk heeft benaderd. De raad heeft aller
eerst een onderzoek ingesteld naar de motieven, op grond waar
van een arbeidstijdverkorting in de huidige situatie kan worden 
bepleit en zijn conclusie is, dat met uitzondering van uitzonder
lijk zware arbeid, uit een oogpunt van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van de arbeiders, een arbeidsverkorting niet nood
zakelijk is. Verreweg het voornaamste motief van arbeidstijd
verkorting acht de raad in de huidige omstandigheden gelegen 
in het verlangen naar meer vrije tijd. Hierbij zij aangetekend, dat 
de raad de arbeidstijdverkorting als instrument van conjunc
tuurpolitiek, n.l. als middel ter spreiding van de werkgelegen
heid, buiten beschouwing heeft gelaten. 

Het motief van vergroting van de beschikbare vrije tijd bete
kent, dat vermeerdering van de vrije tUd wordt verkozen boven 
de beschikking over de goederen en diensten, die verkregen zou
den kunnen worden, indien de arbeidstijd niet zou worden ver
kort. De raad is er te dezen aanzien van uitgegaan, dat het ver
langen naar meer vrije tijd niet zo groot is, dat de bereidheid zou 
bestaan ter verwezenlijking daarvan een vermindering van het 
reële inkomen, gemeten in goederen en diensten, te aanvaarden. 

Bij deze uitgangspunten wordt de arbeidstijdverkorting een 
economisch probleem, als zij tot een lagere produktie en daar
door tot lagere reële inkomens leidt dan die, welke zonder ver
korting van de werkweek zou worden verkregen. Indien dit het 
geval is, zal voorts zonder verlaging van de reële inkomens een 
arbeidstijdverkorting slechts mogelijk zijn, indien tegelijkertijd 
door andere oorzaken de produktie per hoofd per jaar zodanig 
stijgt, dat de door de arbeidstijdverkorting ontstane produktie
derving ten minste wordt gecompenseerd. Maar er leven ook 
andere verlangens, welke slechts uit deze vermeerdering van het 
reële nationale inkomen kunnen worden verwezenlijkt. Voor 
zover deze vermeerdering onvoldoende is om al deze verlangens 
te verwezenlijken, stelt zich het probleem van de keuze, van het 
opstellen van een prioriteitenschaal. 

Macro-economische kwantitatieve benadering 
Hiermede is het kader, waarin de beschouwingen van de raad 

zich bewegen, aangeduid. Het onderzoek naar de gevolgen van 
een arbeidstijdverkorting voor de produktieomvang, leidt de raad 
tot de conclusie, dat - voor zover deze gevolgen meetbaar zijn -
een algemene arbeidstijdverkorting van 48 uur tot 45 uur per 
week een vermindering van de produktieomvang te weeg zal 
brengen, variërend van ca. 3% bij handhaving van een zesdaagse 
werkweek tot 5 à 6 % bij een vijfdaagse werkweek. Dit resultaat 
wordt geconfronteerd met enkele prognoses voor de stijging van 
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het reële nationale inkomen tengevolge van de trendmatige stij
ging van de produktiviteit, variërend tussen 1% en 3% per 
hoofd per jaar en met de middelen, welke benodigd zouden zijn 
om de andere verlangens, naar welker verwezenlijking wordt 
gestreefd, te verwezenlijken. Het advies bevat een opsomming 
van deze verlangens, die achttien in getal blijken te zijn. Negen 
daarvan hebben betrekking op de primaire inkomensverdeling, 
tot een bedrag van ca. 1.100 à 950 miljoen gulden 1) o.a. wegens 
invoering van nieuwe sociale verzekeringen, huurverhoging, ver
mindering gemeenteclassificatieverschiIIen en vermindering 
verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen. De overige 
negen verlangens zijn gelegen in de sfeer van de secundaire 
inkomensverdeling. Zij betreffen o.m. verhoging van de over
heidsuitgaven voor onderwijs, cultuur, Deltaplan en maatregelen 
ten behoeve van de landbouw en vermindering van de middelen 
van de overheid wegens belastingverlaging; zij belopen ca. 700 
miljoen gulden. 1) 

Een samenvatting van deze confrontatie van de door de stij
ging van het nationale inkomen per hoofd in de periode 1958-
1960, resp. 1958-1962 beschikbaar komende extra middelen en 
van de middelen, welke voor de verwezenlijking van alle verlan
gens, inclusief de arbeidstijdverkorting, in de genoemde perioden 
nodig zijn, geeft onderstaande, aan het advies van de raad ont
leende tabel. 2) 

Additioneel beschikbaar en benodigd voor realisering 
verlangens met arbeidsverkorting in 1960) resp. 1962 

(in mld. gld.; prijzen 1957) 

1960 1962 
Gemid-

delde Over- Over-
stijging 

Beschik-
schot 

Beschik-
schot 

per Benodigd (+) of Benodigd (+) of 
hoofd baar tekort baar tekort 

per jaar (-) (-) 

1% 0,53 
min. 2,09 -1,56 

1,36 
min. 2,55 -1,19 

max. 3,86 -3,33 max. 4,35 -2,99 

2% 1,51 min. 2,60 -1,09 3,07 min. 3,44 -0,37 
max. 4,39 -2,88 max. 5,39 -2,32 

3% 2,49 min. 3,12 -0,63 4,83 min. 4,37 + 0,46 
max. 4,94 -2,45 max. 6,27 -1,44 

1) prijzen 1957. 
2) Advies over de arbeidstijdverkorting. Pub!. van de S.E.R. 1958, no. 2 

pag. 41. 
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Deze macro-economische, kwantitatieve benadering opent dus 
weining perspectief. Op relatief korte termijn kan volgens deze 
gegevens een arbeidstijdverkorting slechts worden gerealiseerd 
als de verwezenlijking van andere verlangens naar een verdere 
toekomst wordt verschoven. 

Kwantitatieve benadering 
Met deze kwantitatieve benadering heeft de raad echter niet 

volstaan. In de schatting van de omvang van de produktieder
ving, die in een bepaald cijfer moest resulteren, kon een aantal 
niet-meetbare factoren uit den aard der zaak niet worden ver
disconteerd, zodat de schatting noodzakelijkerwijze een onvol
ledig beeld opleverde. Teneinde deze onvolledigheid zoveel mo
gelijk weg te nemen, heeft de raad onderzocht in welke richting 
deze niet-meetbare factoren de produktievermindering zouden 
kunnen beïnvloeden en ondere welke omstandigheden deze in
vloed zich zou kunnen manifesteren. Op deze wijze is de moge
lijke invloed van een vijftal niet-meetbare factoren onderzocht, 
te weten wijziging van de interne organisatie van de onderne
mingen, wijziging van de bereidheid tot werken, wijziging in het 
beloningsstelsel, wijziging in de omvang van het verzuim en 
invoering van een ploegenstelsel. 

Een mogelijk directe causale samenhang met de arbeidstijd
verkorting kan slechts worden verwacht met betrekking tot de 
omvang van het verzuim. De raad is echter juist in zijn con
clusie ten aanzien hiervan zeer voorzichtig, omdat uit de veel
voud van factoren, welke de omvang van het verzuim bepalen, 
de wijziging, welke in de relatieve betekenis van één daarvan 
optreedt, niet kan worden geïsoleerd. Een gunstige invloed van 
een arbeidstijdverkorting op het kort verzuim door ziekte of 
ongeval wordt mogelijk geacht, terwijl ten aanzien van het kort 
verzuim door andere oorzaken wordt gesteld, dat een vermin
dering daarvan afhangt van de wijze van invoering. 

Bij de andere factoren is van een directe causale samenhang 
met de arbeidstijdverkorting geen sprake. Zo zal de arbeidstijd
verkorting niet de oorzaak zijn van een verbetering van de in
terne organisatie, van de bereidheid tot werken of van het belo
ningsstelsel. Zij kan daartoe slechts de aanleiding vormen en dan 
nog slechts, als zij op een zodanige wijze wordt ingevoerd, dat zij 
een stimulans vormt om deze onderdelen van het ondernemings
beleid kritisch te bezien of om de sfeer in de onderneming te 
verbeteren en daardoor de bereidheid tot werken te vergroten. In 
vele gevallen kan de efficiency in de ondernemingen worden ver
groot. Voor zover een arbeidstijdverkorting aanleiding vormt om 
meer aandacht te besteden aan efficiencyverhogende maatrege
len, kan daardoor een latente produktiviteitsreserve worden aan
geboord, welke de produktievermindering als gevolg van de ar
beidstijdverkorting geheel of ten dele kan compenseren. Eenzelf-
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de gunstige invloed kan uitgaan van een wijziging in het belo
ningsstelsel, waarbij een produktiviteitstoeneming rechtstreeks 
aan de betrokkenen wordt toegerekend. 

De bereidheid tot werken kan evenzeer van invloed zijn op de 
produktiviteit, voor zover n.l. de arbeider zelf geheel of gedeelte
lijk het arbeidstempo kan bepalen, hetgeen voor een groot deel 
van het werk het geval is. De raad meent, dat de prestaties in 
feite lager zijn dan zij zouden kunnen zijn. De prestatiebereid
heid is niet maximaal en zij kan door daartoe geëigende maat
regelen worden verhoogd. 

Met betrekking tot deze drie factoren is er dus een latente 
produktiviteitsreserve, en de vraag doet zich derhalve voor, of de 
arbeidstijdverkorting een stimulans kan vormen voor het aan
boren van deze reserve. Het antwoord van de raad is, dat dit 
zal afhangen van de wijze, waarop de arbeidstijdverkorting wordt 
ingevoerd. Van een algemene arbeidstijdverkorting voor het ge
hele bedrijfsleven op een bepaald tijdstip kan geen enkele stimu
lans worden verwacht. Noch de ondernemers, noch de werkne
mers zullen hiertoe aanleiding vinden hun gedragspatroon te wij
zigen. De situatie komt echter anders te liggen, indien de arbeids
tijdverkorting en produktiviteitsstijging aan elkaar worden ge
koppeld. Door de arbeidstijdverkorting te binden aan de voor
waarde, dat een bepaalde produktiviteitsstijging is verwezenlijkt, 
is een psychologisch gunstige sfeer geschapen, waarin de ge
noemde factoren een zo groot mogelijke gunstige invloed kunnen 
uitoefenen. 

Tenslotte wordt door de raad een mogelijke wijziging in de 
omvang van toepassing van het ploegenstelsel als een niet-meet
bare factor aangemerkt. Aangezien de raad bij zijn beschouwin
gen uitgaat van een evenwichtssituatie met volledige werkgele
genheid is - strikt genomen - een uitbreiding van het ploegen
stelsel van enige omvang per definitie uitgesloten. De raad er
kent, dat in de praktijk de volledige werkgelegenheid niet steeds 
verwezenlijkt zal zijn, zodat dan door vermeerdering van de om
vang van de ploegenarbeid de produktiederving als gevolg van 
een arbeidstijdverkorting kan worden opgevangen. Gerekend 
over een enigszins langere periode kan uitbreiding van het ploe
genstelsel zelfs bij volledige handhaving van het uitgangspunt 
van volledige werkgelegenheid een factor zijn, welke van belang 
is, omdat jaarlijks een aantal arbeidskrachten beschikbaar 
komen door de groei van de actieve beroepsbevolking en door 
invoering van arbeidsbesparende technieken. Indien deze arbeids
krachten door uitbreiding van het werken in ploegen in het 
bestaande produktieapparaat worden ingeschakeld zal daarvan 
een gunstige invloed op de kostprijzen uitgaan en kan de on
gunstige invloed van de arbeidstijdverkorting op de produktie
omvang geheel of gedeeltelijk worden weggenomen. Nauwkeurig 
meetbaar is de invloed van deze factor niet; het werken in ploe-
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gen heeft belangrijke niet-economische gevolgen o.m. voor het 
gezinsleven en deze kunnen van grote invloed zijn voor het oor
deel over de wenselijkheid van een ontwikkeling in deze richting. 
In ieder geval is het duidelijk, dat een uitbreiding van het werken 
in ploegen slechts bij een geleidelijke invoering van arbeidstijd
verkorting een bijdrage van enige omvang zal kunnen leveren in 
de compensatie van het produktieverlies, waarmede een arbeids
tijdverkorting gepaard gaat. 

Grondslagen voor een beleid 
De grondslagen voor een ten aanzien van de arbeidstijdverkor

ting te voeren beleid vloeien uit de hierboven weergegeven twee
zijdige analyse - de kwantitatieve en de kwalitatieve - logisch 
voort. 

Een algemene verplichte invoering van een arbeidstijdverkor
ting van 48 uur tot 45 uur per week wordt op relatief korte ter
mijn niet mogelijk geacht. Het daaruit voortvloeiende produktie
verlies is zo groot, dat het de stijging van het nationale inkomen 
zou overtreffen of althans onvoldoende ruimte zou laten voor 
verwezenlijking van andere urgente verlangens. Een geleidelijke 
invoering acht de raad dan ook geboden. 

Voorts is hij van mening, dat bij deze geleidelijkheid een zo
danige methode moet worden gekozen, dat het produktieverlies 
achterwege blijft of althans wordt beperkt. Invoer.ing van een 
arbeidstijdverkorting zal dan de mogelijkheid van verwezen
lijking van de andere verlangens niet of slechts in geringe mate 
beperken. Indien een arbeidstijdverkorting niet leidt tot pro
duktiederving, kunnen de reële inkomens worden gehandhaafd 
zonder dat uit anderen hoofde stijging van het nationale in
komen daarmede gepaard behoeft te gaan. Zij treedt dan niet in 
concurrentie met andere verlangens, die slechts uit een stijging 
van het nationale inkomen kunnen worden verwezenlijkt. 

De produktiederving tengevolge van een arbeidstijdverkorting 
kan slechts worden beperkt of voorkomen, indien de hierboven 
genoemde niet-meetbare factoren zo ruim mogelijk gelegenheid 
krijgen hun gunstige invloed uit te oefenen. Zoals reeds werd 
opgemerkt, is er geen automatisch werkende samenhang tussen 
arbeidstijdverkorting en deze factoren. De bedoelde factoren doen 
hun invloed gelden door middel van een wijziging in het gedrags
patroon van de ondernemers en van de werknemers. Een beleid 
ten aanzien van de arbeidstijdverkorting, dat de latente produk
tiviteitsreserve wil benutten, zal er dus op gericht dienen te zijn 
deze wijziging in het gedragspartoon te stimuleren 

Teneinde dit te bereiken adviseert de raad slechts in die ge
vallen een arbeidstijdverkorting toe te staan, waarin de stijging 
van de produktiviteit zulks rechtvaardigt. De produktiviteits
stijging wordt hierdoor een voorwaarde voor de arbeidstijdver
korting. Dit impliceert, dat er ten aanzien van de arbeidstijd-
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verkorting een differentiatie naar bedrijfstakken, resp. onder
nemingen zal optreden, aangezien niet kan worden verwacht, 
dat in alle bedrijfstakken of ondernemingen in hetzelfde tempo 
en dezelfde mate aan deze voorwaarde zal kunnen worden vol
daan. 

Het is duidelijk, dat niet de totale produktiviteitsstijging voor 
een arbeidstijdverkorting kan worden benut. Er is een zekere 
structurele stijging van de produktiviteit, die de bron is van de 
stijging van het reële nationale inkomen en welke de middelen 
moet opleveren om de genoemde andere verlangens, zoals de 
nieuwe sociale verzekeringen, te verwezenlijken. Dit stelde de 
raad voor de noodzaak te concretiseren welk deel van de pro
duktiviteitsstijging voor een arbeidstijdverkorting kan worden 
gebruikt. Hieruit resulteerde de norm, dat de mogelijkheid voor 
een arbeidstijdverkorting kan worden geopend in die gevallen, 
waarin de verhoging van de arbeidsproduktiviteit groter is dan 
de nationale trenamatige stijging van deze grootheid. De stij
ging van de produktie per manjaar is dan in de desbetreffende 
bedrijfstak of onderneming groter dan de gemiddelde stijging 
van deze grootheid. Een arbeidstijdverkorting, die tot een rela
tieve produktievermindering aanleiding geeft, is dan aanvaard
baar, voor zover daardoor ten hoogste de produktiestijging per 
manjaar tot de gemiddelde stijging wordt teruggebracht. 

De praktische toepassing van deze norm zal niet altijd gemak
kelijk zijn, merkt de raad op. De beoordeling van de ontwikkeling 
van de produktiviteit op korte termijn zal in vele gevallen tot 
verschil in interpretatie aanleiding kunnen geven. Aangezien 
echter in geen van de casusposities, welke de raad onderscheidt 
een stijging van het prijspeil gerechtvaardig is, adviseert de 
raad de toepassing van een arbeidstijdverkorting tevens te bin
den aan de voorwaarde, dat zij niet tot prijsverhoging aanleiding 
mag geven. 

Met deze eerste grondslag voor het beleid, welke is gericht op 
het totstandbrengen van een extra produktiviteitsstijging, is een 
tweede door de raad genoemde grondslag ten nauwste verbonden. 
In de gedachtengang van de raad kunnen het tijdstip van aan
vang en het tempo van invoering van de arbeidstijdverkorting 
niet vooraf worden vastgesteld. Zij zijn afhankelijk van de stij
ging van het nationale inkomen, van de urgentie van verwezen
lijking van andere verlangens en van de daarvoor benodigde 
middelen. Opstelling van prioriteitenschema's voor relatief korte 
perioden van enkele jaren wordt aanbevolen, teneinde te voor
komen, dat ongewild beslissingen worden genomen, welke op 
grond van de te verwachten stijging van het nationale inkomen 
niet verantwoord zijn. 

Karakterisering van de grondslagen voor het beleid 
De aan het beleid gewijde beschouwingen van de raad kunnen 
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worden gekarakteriseerd als een poging om een psychologisch 
gunstige sfeer te scheppen, een zeker élan los te slaan, dat leidt 
tot extra produktiviteitsstijging, waaruit de arbeidstijdverkor
ting zou kunnen worden bekostigd. Tegelijkertijd heeft hij de 
waarborgen willen scheppen, dat slechts tot arbeidstijdverkor
ting wordt overgegaan, indien inderdaad deze extra stijging van 
de produktiviteit wordt gerealiseerd. Deze twee elementen 
zijn moeilijk verenigbaar. Men kan stellen, dat naarmate de 
waarborgen stringenter zijn, uitmondend in concrete, cijferma
tige normen, de mogelijkheden voor het scheppen van een gunstig 
psychologisch klimaat afnemen. Evenmin kan echter worden 
ontkend, dat zekere spelregels nodig zijn. In het in concreto te 
voeren beleid zal dan ook een evenwicht moeten worden gezocht 
tussen de beide genoemde elementen. In het S.E.R.-advies treden 
enkele aspecten, welke daarbij de aandacht verdienen, naar 
voren. Bij een ondernemingsgewijze aanpak is uiteraard de kans 
het grootst, dat een gunstig klimaat wordt geschapen voor het 
realiseren van een extra produktiviteitsstijging. Het advies 
erkent dit, maar wijst erop, dat dit een inbreuk betekent op het 
bedrijfstaksgewijze overleg, dat in ons land de normale figuur 
is voor de vaststelling van de primaire en secundaire arbeids
voorwaarden. Bovendien zal ondernemingsgewijze moeilijk kun
nen worden vastgesteld, in hoeverre sprake is van een extra 
produktiviteitsstijging. Op grond daarvan is de raad van oordeel, 
dat aan de bedrUfstaksgewijze regeling alle ruimte moet worden 
gelaten, ook al kunnen daardoor de voorwaarden van een reali
sering van een extra produktiviteitsstijging dan minder gunstig 
zijn. Daartegenover staat - aldus de raad - dat bij de bedrijfs
taksgewijze regeling van de arbeidstijdverkorting zij een onder
deel vormt van een geheel van arbeidsvoorwaarden, die in dis
cussie zijn. Het kan dan zijn, dat overeenstemming over een 
arbeidstijdverkorting tot matiging ten aanzien van de overige 
arbeidsvoorwaarden zal leiden. Bij de afweging, of een onder
nemingsgewijze dan wel een bedrijfstaksgewijze aanpak de voor
keur verdient, zullen deze - in verschillende richting wijzende -
aspecten in het oog moeten worden gehouden en worden beoor
deeld. 

Soortgelijke vragen doen zich: voor, als men ondernemings
gewijze of bedrijfstaksgewijze moet concretiseren, welk deel van 
de produktiviteitsstijging voor arbeidstijdverkorting kan worden 
aangewend. In de door de S.E.R. zelf geformuleerde norm is niet 
alleen de extra stijging van de produktiviteit hiervoor beschik
baar, maar ook een deel van de "normale" stijging. De bedrijfs
takken of ondernemingen nI. waar de stijging van de produk
tiviteit doorgaans de in het bedrijfsleven gemiddeld verkregen 
stijging overtreft, zullen dit meerdere voor arbeidstijdverkorting 
mogen aanwenden. Hetgeen gemiddeld voor andere doeleinden 
overblijft zal hierdoor dalen. 
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Reacties 
Het door de S.E.R. bepleite beleid van een geleidelijke, gedif

ferentieerde invoering van een arbeidstijdverkorting op zodanige 
wijze, dat zij zo veel mogelijk met een extra-produktiviteitsstij
ging gepaard gaat, heeft vrijwel algemeen instemming gevonden. 
Dit neemt niet weg, dat ten aanzien van de concretisering daar
van, met name voor wat betreft het tijdstip, waarop met de 
arbeidstijdverkorting zou dienen te worden begonnen en het tempo 
van invoering, niet onbelangrijke nuanceverschillen kunnen wor
den geconstateerd. Zij vloeien, naar het wil voorkomen, expliciet 
of impliciet, hieruit voort, dat niet alle kringen van de betrok
kenen een even groot vertrouwen hebben in de mogelijkheid een 
arbeidstijdverkorting te verwezenlijken zonder daarmede in be
langrijke mate de doorvoering van andere maatregelen te ver
tragen, die uit sociaal of economisch gezichtspunt urgenter 
worden geacht. Hierbij dient in het oog te worden gehouden, 
dat een niet onbelangrijk deel van deze andere maatregelen in 
feite hierop neerkomen, dat een deel van de stijging van het 
nationale inkomen ten goede komt aan een min of meer beperkte 
groep van de bevolking, wier inkomen relatief is achtergebleven 
(bijv. invaliden, weduwen en wezen), zodat in deze gedachten
gang in het bijzonder het welvaartspeil van deze groepen in het 
geding is. 

Met name in de reacties van de centrale organisaties van 
ondernemers en van werknemers treedt dit nuanceverschil dui
delijk naar voren. In de uitingen van werkgeverszijde valt de 
nadruk op het beslag, dat een arbeidstijdverkorting zal kunnen 
leggen op de stijging van het nationale inkomen: "De ruimte, 
waarin de arbeidstijdverkorting zal moeten worden ingepast is 
niet groot en de drang van alle betrokkenen naar een verkor
ting van de werktijd zal dit ongetwijfeld wel zijn." 1) 

Over de mogelijkheid deze ruimte te vergroten, is men aan 
werkgeverszijde niet optimistisch. Hoewel aan de niet meetbare 
factoren "een zekere betekenis niet mag worden ontzegd, mag 
men de mogelijkheden, gelegen in het mobiliseren van deze 
latente produktieverliesreserves niet overschatten".2) Bij een 
bedrijfstaksgewijze invoering zullen zij minder invloed kunnen 
hebben dan bij een ondernemingsgewijze aanpak. Bovendien zul
len daardoor spanningen in het leven worden geroepen in andere 
bedrijfstakken, waar het vooralsnog niet mogelijk is arbeids
tijdverkorting zonder produktieverlies door te voeren. Dat meer 
dan de helft van het produktieverlies door de invloed van de 
niet-meetbare factoren zou kunnen worden opgevangen, acht de 

') De Katholieke Werkgever dd. 29 augustus 1958, pag. 390. 
2) Inkomensvorming en arbeidstijdverkorting door drs J. W. de Paus, 

in "De werkgever". (Off. orgaan van het Verbond van Prot. Chr. 
Werkgevers in Nederland, dd. 7 augustus 1958, pag. 338. 

306 



schr\lver van het in noot 2 aangehaalde artikel kennelijk niet 
waarschijnlijk. De kans op repercussies wordt ook in andere 
uitingen van werkgeverszijde beklemtoond en andere voorzie
ningen, zoals de weduwen- en wezenverzekering, de invaliditeits
verzekering en de verhoging van de huren worden urgenter 
geacht. I) 

De norm, waarin de eerste door de raad genoemde grondslag 
voor het beleid is neergelegd, acht "De Nederlandse Industrie" 
"wezenlijk in strijd met de teneur van het advies als geheel". ') 
Deze teneur wordt samengevat als volgt: "Wanneer in Neder
land te eniger tijd tot arbeidstijdverkorting kan worden over
gegaan, zal dat moeten zijn, omdat zulks in de Nederlandse 
economie en in het Nederlandse prioriteitenschema past". 

Een geheel ander geluid laten de centrale organisaties van 
werknemers horen. De extra-produktiviteitsstijging, die uit de 
gedifferentieerde aanpak kan voortvloeien, wordt in het mid
delpunt gesteld. "Waar het op aankomt is, dat werkgevers en 
werknemers in de diverse bedrijfstakken en bedrijfssectoren, 
maar ook - en misschien moeten wij zeggen met name - in de 
afzonderlijke ondernemingen samen concrete inhoud gaan geven 
aan deze niet kwantificeerbare factoren; deze samen op het 
micro-economische vlak tot leven gaan brengen". ") Maar vooral 
treedt uit deze publikaties het vertrouwen naar voren, dat werk
gevers en werknemers inderdaad deze extra produktiviteitsstij
ging zullen kunnen realiseren. "Ondanks het feit, dat een vijf
daagse werkweek de grootste produktie derving te zien geeft, 
ben ik ervan overtuigd, dat juist een geleidelijke invoering van 
een vijfdaagse werkweek - bijvoorbeeld door te beginnen met 
een vrije zaterdag in de vier weken en handhaving van de werk
tijd in de overige weken - met het vooruitzicht van meer vrije 
zaterdagen per maand, indien de produktiederving opgevangen 
blijkt te zijn, zonder twijfel de produktiviteit zal stimuleren, 
waardoor sluimerende produktiviteitsreserves zullen vrij 
komen". 4) Enige nuanceverschillen zijn onmiskenbaar. De 
K.A.B. en het N.V.V. achten het mogelijk het overleg over de 
arbeidstijdverkorting onmiddellijk te beginnen, waarbij de K.A.B. 
aan de ondernemingsgewijze aanpak veel betekenis toekent en 
hierin een mogelijkheid ziet aan het overleg binnen de onder
neming een stimulans te geven, terwijl bij het N.V.V. bedrijfs
taksgewijze c.a.o.'s op de voorgrond staan. Het C.N.V. neemt, 

1) De Onderneming, Orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers
verbond, dd. 2 augustus 1958, pag. 707. 

2) De Nederlandse Industrie, Orgaan van het Verbond van Neder
landse Werkgevers, dd. 15 augustus 1958, pag. 455. 

') Vijfdaagse werkweek door drs P. C. W. Bogaers in "Lering en 
Leiding" juli 1958. 

4) W. F. van Tilburg "Arbeidstijdverkorting", De Vakbeweging, Veer
tiendaags Kaderblad van het N.V.V., dd. 16 september 1958, pag. 277. 
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blijkens een door dit verbond uitgebracht rapport I), zowel ten 
aanzien van de differentiatie, als ten aanzien van de extra pro
duktiviteitsstijging, een enigszins afwijkend standpunt in. On
dernemings- of bedrijfstaksgewijze regeling zal - aldus het 
rapport - veelal tot ongewenste repercussies aanleiding geven2

) 

Een voorafgaande centrale regeling wordt daarom noodzakelijk 
geacht, waarbij een bepaalde vermindering van de arbeidstijd 
wordt overeengekomen, met dien verstande, dat bepaalde onder
nemingen of bedrijfstakken, waar de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, de vrijheid dienen te hebben op de algemene 
ontwikkeling vooruit te lopen, voor zover dit niet tot ernstige 
repercussies in andere bedrijfstakken aanleiding zal geven. Voor 
wat het tijdstip van invoering betreft stelt het rapport uitdruk
kelijk, dat de weduwen- en wezenvoorziening en de invaliditeits
verzekering voorrang hebben boven de arbeidstijdverkorting. 

Besluit 
Deze overigens onvolledige en summiere weergave van het 

standpunt van de S.E.R. en van de daarop gevolgde reacties ver
mogen wellicht een indruk te geven van de factoren, die bij het 
vraagstuk van de arbeidstijdverkorting in het geding zijn. Van 
de waardering dezer factoren en met name van het vertrouwen 
in de mogelijkheid van realisering van een extra produktiviteits
stijging, zal het afhangen, of op korte termijn een aanvang met 
doorvoering kan worden gemaakt of dat zij, opgenomen in de rij 
van de andere sociaal-economische verlangens, haar beurt moet 
afwachten . 

. 1) De vijfdaagse werkweek, Rapport over het vraagstuk van de 
vijfdaagse werkweek. 

') Op cito pag. 42. 
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Regeling financiële verhouding 

R ij ken Gem een ten I 
door L. J. Veelenturf 

Inleiding. 

JHl 
et bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
heeft medio juni 1958 een rapport gepubliceerd, waarin 
de commissie-Pieters 1) haar zienswijze geeft op de door 
de commissie-Oud twee jaren geleden ingediende voor

stellen betreffende de regeling van de financiële verhouding tus
sen het Rijk en de gemeenten voor 1958 en volgende jaren.2

) 

In een "Ten geleide" spreekt dit bestuur er zijn waardering 
over uit, dat in het rapport de bijzondere aandacht wordt ge
vraagd voor de eisen, welke een conjuncturele begrotingspolitiek 
stelt ook aan deze financiële verhoudingsregeling. 

Van hoe grote betekenis dit aspect van het vraagstuk is, bleek 
onlangs nog op het congres van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, dat speciaal gewijd was aan het thema "De con
junctuurbeheersing en de gemeentelijke zelfstandigheid". 

Hield de samenstelling van de commissie-Pieters al een zekere 
waarborg in, dat dit probleem haar bijzondere aandacht zou heb
ben, wellicht meer nog is deze belangstelling toe te schrijven aan 
de, na het verschijnen van de voorstellen van de commissie-Oud, 
ingetreden toestand op financieel-economisch gebied. 

Het conjuncturele facet van het financiële verhoudingsvraag
stuk neemt dan ook in het rapport van de commissie-Pieters een 
grote plaats in. 

Zij heeft bovendien enkele andere uitgangspunten naast die van 
de commissie-Oud naar voren gebracht. De daaraan gewijde be
schouwingen tonen nog eens duidelijk aan, hoe gecompliceerd de 
onderhavige materie is. 

1) Aldus genoemd naar haar voorzitter, prof. dr. J. M. Pieters, hoogleraar 
aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. De overige leden 
waren: H. W. J. Bosman ec.drs,.lector aan deze Hogeschool; L. J. G. de Mast 
ec.drs., gemeentesecretaris van Tilburg; mr. J. W. Peek, burgemeester van 
Schiedam; H. M. G. J. van de Ven, ec.drs., referendaris 2e kl. Min. van Binn. 
zaken enz. en L. J. Veelenturf, hoofd van de afd. financiën en onderwijs van 
de gemeentesecretarie van Voorburg, die tevens als secretaris optrad. 

2) Het rapport is verkrijgbaar bij het bureau van het Centrum voor Staat
kundige Vorming, Prinsengracht 95, 's-Gravenhage (prijs f 2,--). 
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Overigens in overeenstemming met haar opdracht en in ver
band met de beperkte tijd welke haar voor het volbrengen daar
van was toegemeten, heeft de commissie-Pieters zich beperkt tot 
een kritische beoordeling van de voorstellen van de commissie
Oud en de daaraan ten grondslag liggende beginselen. Zij heeft 
ten aanzien van bepaalde onderdelen suggesties gedaan, welke 
naar haar mening een verbetering inhouden. 

Dat een doelmatige behandeling er toe noopte deze voorstellen 
zonder meer als uitgangspunt te nemen behoeft weinig betoog. 
Men bedenke slechts, dat ze het resultaat zijn van een bijna tien
jarige studie van een groot aantal deskundigen. 

De commissie-Pieters besluit de inleiding op haar rapport met 
de conclusie, dat de voorstellen van de commissie-Oud niet opzien
barend kunnen worden genoemd en geen definitieve oplossing 
van het zo brandende probleem van de financiële verhouding zul
len geven. 

De commissie-Oud is zich van dit laatste zelf bewust, getuige 
de opmerking, "dat, indien haar voorstellen in de praktijk worden 
gebracht, geenszins een periode van rust in de financiële verhou
ding tussen het Rijk en de gemeenten zal intreden. Integendeel, 
op de aangegeven basis zal voortdurend moeten worden voortge
bouwd, terwijl daarin, al naar de omstandigheden dat vorderen, 
wijzigingen zullen moeten worden aangebracht." 

De bewering dat, na de jarenlange worsteling met dit probleem, 
met de voorgestelde regeling "de steen der wijzen" nog niet is 
gevonden, is werkelijk niet te boud. 

Betwijfeld kan worden of er wel ooit een alleszins aanvaardbare 
en duurzame oplossing op dit terrein zal worden bereikt. Daar
voor is het gemeentelijk bestel te gevarieerd en zijn de ontwikke
lingen te dynamisch. Wie kennis heeft genomen van de rapporten 
over de gemeentefinanciën en hun belang voor de gemeentelijke 
autonomie, uitgebracht ter gelegenheid van het congres van de 
"Vnion internationale des villes et des pouvoirs locaux", dat in het 
najaar van 1956 in Rome is gehouden, zal deze twijfel kunnen 
delen. Vit deze rapporten en de daarover gevoerde discussies is 
wel duidelijk geworden, dat men er vrijwel nergens in geslaagd is 
een voorziening te treffen, welke de toets der kritiek kan door
staan. 

Enkele algemene beschouwingen. 
Men trekke uit het vorenstaande niet de conclusie, dat de com

missie-Pieters geen waardering zou hebben gehad voor de om
vangrijke arbeid, welke de commissie-Oud met het samenstellen 
van haar rapport heeft verricht en voor de schat van gegevens en 
suggesties, welke daarin liggen opgesloten. Integendeel! 

Zij betreurt het evenwel, dat deze commissie haar onderwerp te 
veel historisch-staatkundig en administratief-technisch heeft be
handeld. 
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Alvorens enige andere uitgangspunten van de commissie-Pie
ters naar voren te brengen is het wellicht nuttig even stil te staan 
bij de opdracht van de commissie-Oud. Deze hield in, dat zij bij 
het zoeken van maatregelen tot herstel van de financiële zelf
standigheid van de gemeenten en de provinciën enerzijds aan
dacht had te schenken aan de vraag of bij de bestaande taakver
deling tussen het Rijk, de provinciën en de gemeenten wijziging 
wenselijk en mogelijk is in de verdeling van de financiële lasten en 
anderzijds te onderzoeken, of wellicht terwille van een betere 
financiële verhouding wijziging in die taakverdeling nodig is. 

De commissie-Oud kwam tot de conclusie "dat een nauwkeurige 
afbakening van de taken van het Rijk, de provinciën en de ge
meenten noch mogelijk noch ook in overeenstemming met ons 
staatsrechtelijk bestel is." Hoewel kan worden opgemerkt, dat de 
summiere beschouwingen in het rapport van de commissie-Oud 
de indruk vestigen, dat zij zich van dit moeilijke onderdeel van 
haar opdracht zoveel mogelijk heeft gedistancieerd, kan de com
missie-Pieters zich in het algemeen bij deze conclusie aansluiten. 
Het probleem van de verhouding tussen de verschillende over
heidstaken is immers te dynamisch en het oordeel daarover hangt 
te veel samen met het politiek inzicht, van waaruit dit oordeel 
wordt gegeven. Wel wordt aan deze conclusie de opmerking ver
bonden, dat - ondanks de hierna te bespreken noodzakelijk ge
worden inbreuken op de gemeentelijke autonomie - eventuele 
voorstellen of suggesties op dit gebied ook zouden moeten worden 
bezien in het licht van een op de juiste wijze begrepen subsidiari
teits beginsel. 

Keren wij terug tot de door de commissie-Pieters gestelde uit
gangspunten. 

Z~i is van mening, dat bij het vraagstuk van de financiële ver
houding zo scherp mogelijk het licht moet vallen op de verweven
heid van de belangen, die tussen het Rijk en de lagere publiek
rechtel~ike lichamen geleidelijk op verschillende onderdelen is 
gegroeid. De commissie-Oud zou er goed aan hebben gedaan, in
dien zij hierop meer de nadruk had gelegd. 

Deze belangen lopen herhaaldelijk samen en de door een ge
meente geëntameerde voorzieningen overschrijden meermalen de 
grenzen van haar werkingsveld. Bijzondere voorzieningen zullen 
dus op verschillende punten nodig zijn. Naast de in het rapport 
van de commissie-Oud genoemde plannen (stadssanering en het 
Deltaplan), kan nog worden gewezen op de plannen, welke in het 
kader van de supra-gemeentelUke samenwerking tot stand zullen 
moeten worden gebracht, zoals die voor het gebied van de IJ
mond, van de Nieuwe Waterweg, enz. 

Omgekeerd zijn en worden er, meer dan vroeger, projecten, 
waarbij de gemeenten zijn betrokken, tot stand gebracht door het 
Rijk (spoorwegwerken, kanalen, rijkswegen, rijksgebouwen en 
-instellingen). Dit brengt mee, dat het Rijk enerzijds meer dan 
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voorheen incidenteel bepaalde noodzakelijke gemeentelijke pro
jecten zal moeten helpen financieren, anderzijds dat het gemeen
telijk aandeel in de opbrengst van een groot aantal rijksmiddelen 
niet zonder meer kan worden gezien als toe te behoren aan de 
collectiviteit van de gemeenten, die over de verdeling daarvan 
geheel naar eigen inzicht zouden kunnen beslissen. 

Ook kan nog worden gewezen op de enorme uitbreiding van de 
overheidstaak, waarin de gemeenten na de laatste wereldoorlog 
een groot aandeel hebben genomen. 

De totaal gewijzigde verhoudingen maken het dan ook vrijwel 
onmogelijk de financiële zelfstandigheid der gemeenten te her
stellen in een mate, waarin deze vroeger bestond. Noodgedwon
gen zal de oplossing moeten worden gezocht in een oplossing, 
waarbij het overgrote deel der middelen van uit centrale punten 
aan de gemeenten toevloeit. 

Het vorenstaande houdt allerminst in, dat de commissie-Pieters 
de gemeenten alleen maar een functie als verlengstuk van de 
centrale overheid zou willen toekennen (decentralisatie, zoals in 
Frankrijk). Integendeel, zij is zich bewust van een zelfstandige 
taak der gemeenten, zij het dan, dat de hierboven geschetste ont
wikkeling en de na te noemen factoren meer afhankelijkheid van 
de centrale regering en van richtlijnen, welke van de centrale 
overheid uitgaan, tengevolge hebben. Ook hier zal moeten worden 
gestreefd naar een zo goed mogelijke synthese tussen vrijheid en 
gebondenheid. 

De commissie-Oud, die zich ook bewust is geweest van deze 
structurele veranderingen, heeft bij het zoeken naar een oplos
sing voor ogen gestaan "een nieuwe zelfstandigheid". 

Men spreekt tegenwoordig over een "gemeentelijke zelfstan
digheid of autonomie-nieuwe-stijl". Degene die zich nog moeilijk 
kan losmaken van het klassieke begrip van de autonomie, sluit 
zijn ogen voor de hierboven geschetste en moeilijk te stuiten ont
wikkeling. Een ontwikkeling, welke zich zelfs op internationaal 
terrein voltrekt (Euromarkt, K.S.G. e.d.). Het begrip gemeente
lijke autonomie moet aan deze ontwikkeling worden aangepast en 
weer een inhoud krijgen, welke voor deze tijd zinvol is. Aangepast 
in die zin, dat de grotere verstrengeling van plaatselijke en alge
mene belangen erkend wordt. 

Dat er in gemeentelijke kring begrip bestaat voor deze "auto
nomie-nieuwe-stijl" is tot uiting gekomen in de openingsrede, 
welke de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten onlangs heeft gehouden ter gelegenheid van de algemene 
vergadering dier vereniging. Hij heeft bij die gelegenheid evenwel 
ook een beroep gedaan op concessies door de andere partners in 
het samenspel der overheden en -- om in stijl te blijven - gepleit 
voor een "centraal-bestuur-nieuwe-stijl" en een "toezicht-nieuwe
stijl". Een nauwe en vertrouwvolle samenwerking dus bij het 
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bepalen van het centrale beleid, voor zover het plaatselijk bestuur 
hierbij is betrokken. 

Een ander punt, waaraan in het rapport van de commissie-Oud 
weinig aandacht is geschonken, betreft de moderne inzichten, 
welke zich in de leer van de openbare financiën ontwikkelen. Deze 
commissie is nl. niet getreden in de vraag of het verschil tussen 
de gewone dienst en de kapitaaldienst van de overheid alsmede 
de daarmede samenhangende financieringsregels nog dezelfde 
betekenis hebben als daaraan tot dusver is toegekend. 

Zonder het haar in dit opzicht euvel te duiden, kan er op worden 
gewezen, dat de thans be.staande financiële verhouding gebaseerd 
is op een comptabel systeem, dat volop in discussie is. Op dit 
systeem wordt zonder meer voortgebouwd. 

* * * 
Belangrijker dan het voorafgaande is het conjuncturele facet 

van het financiële verhoudingsvraagstuk dat - zoals reeds werd 
opgemerkt - een grote plaats in het rapport van de commissie
Pieters inneemt. 

Na er nog eens op gewezen te hebben, dat zij geen principieel 
voorstandster is van het leiden van steeds meer bevoegdheden 
naar de centrale overheid, wordt dit onderwerp ingeleid met de 
opmerking, dat een moderne begrotingspolitiek niet zonder meer 
kan worden overgelaten aan meer dan 1000 instanties. Een cen
trale leiding wordt onmisbaar geacht. Gestreefd zal moeten wor
den naar een compromis tussen de "conjuncturele begrotings
politiek - juister gezegd van de "fiscal policy" - en de autono
mie van de lagere publiekrechtelijke lichamen. 

De commissie-Pieters heeft deze twee begrippen in het kort 
omschreven. Zij ontleende deze omschrijving nagenoeg geheel aan 
Prof. Dr. M. J. H. Smeets ("Tien jaar overheidsfinanciën" in: 
"Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945-
1955"). 

De conjuncturele ofwel anti-cyclische begrotingspolitiek 
streeft naar een evenwicht in de begroting (eventueel niet te 
beperken tot de gewone dienst) over een gehele cyclus (dus niet 
per jaar). Middelen om dit doel te bereiken zijn: het verplaatsen 
van overheidsuitgaven van de hausse naar de depressie alsmede 
het handhaven of verhogen van belastingen tijdens de opgaande 
conjunctuur en verlaging in de baisse. In de opgang worden aldus 
overschotten gevormd, welke de hausse kunnen afremmen en de 
neergang gemakkelijker kunnen helpen overwinnen. 

De "fiscal policy" gedachte gaat verder. Deze theorie beperkt 
zich niet tot een evenwicht in de overheidshuishouding per cyclus. 
Al naar gelang van de situatie wil zij ook op korte termijn maat
regelen genomen zien op het gebied van de overheidsfinanciën 
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om de volledige werkgelegenheid, c.q. een zo hoog mogelijk reëel 
nationaal inkomen, te bereiken of te behouden. Deze theorie 
wordt incidenteel toegepast (bijv. om de repercussies, welke uit 
een loons- of huurverhoging kunnen volgen, te verhinderen of te 
verzwakken door compenserende belastingmaatregelen). 

Indien de centrale overheid overeenkomstig de beginselen van 
deze theoriën tijdig de overheidsuitgaven had geremd, dan zouden 
de bestedingsbeperking en nog sterker de gevolgen van het tekort 
aan spaarmiddelen naar de mening van de commissie-Pieters in 
1957 niet zo hard zijn aangekomen. 

Deze problematiek roept tal van vragen op. Vragen, waarop een 
bevredigend antwoord moeilijk is te geven. Dit is wel gebleken 
uit de inleidingen, welke zijn gehouden op het jaarcongres van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en uit de discussies 
welke op deze inleidingen volgden. 

Vooropstellende dat het voeren van een op afzwakking van de 
landelijke conjunctuurgolven gerichte politiek primair een taak 
is van de centrale overheid en dat de verzorging van de specifiek 
plaatselijke belastingen de primaire taak is van de locale overheid, 
spreekt de commissie-Pieters als haar mening uit, dat de lagere 
publiekrechtelijke lichamen (zowel afzonderlijk als tezamen) ook 
aan de algemene conjunctuurpolitiek hun, wettelijk te regelen en 
zoveel mogelijk in overleg vast te stellen, bijdrage zullen moeten 
leveren. 

Om de door de gemeenten in dit opzicht te voeren politiek 
synchroon te laten verlopen met die van het Rijk, geeft zij de 
voorkeur aan een door Prof. Tinbergen aangegeven methode van 
financiële regelingen, welke de gemeenten in de gewenste richting 
leiden. Bij de voorbereiding van maatregelen op dit terrein zal 
echter zoveel mogelijk overleg moeten worden gepleegd met de 
gemeentebesturen. Centraal-bestuur-nieuwe-stijl zou men dus 
kunnen zeggen. De commissie-Pieters heeft hierbij gedacht aan 
inschakeling van de aanstonds te bespreken Raad voor de Ge
meentefinanciën. 

De van de gemeenten te vorderen bijdrage kan haars inziens 
wellicht het best worden gerealiseerd via regulering van het aan
deel-percentage in de belastingopbrengsten, welke aan het ge
meentefonds ten goede komen, en van de reserve van dit fonds. 
Voorts heeft zij zich afgevraagd of de regeling van het toezicht op 
een doelmatig financieel beleid van de gemeentebesturen en op 
het beheer van de geldmiddelen niet met meer waarborgen moet 
worden omringd. Zij kwam tot het stellen van deze vraag na 
kennisneming van de eindcijfers van de "balans der noodvoorzie
ningen over de periode 1947-1954". Bestudering van het in het 
rapport van de commissie-Oud opgenomen cijfermateriaal over 
deze periode zou nl. tot de conclusie kunnen leiden, dat de totali
teit der gemeenten hogere aanspraken heeft doen gelden dan in 
verband met de dekking van de normale behoeften nodig was. 
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Hierbij verlieze men evenwel niet uit het oog, dat de sinds 1948 
noodzakelijk gebleken noodvoorzieningen geen bijdrage leverden 
tot een redelijk herstel van de financiële zelfstandigheid der ge
meenten. Vooral het subjectieve element, dat in de voorlopige 
regelingen een grote plaats innam, heeft een weinig bevredigende 
en wellicht ook minder juiste verdeling van de beschikbare mid
delen over de verschillende gemeenten in de hand gewerkt. 1) 

Een andere kwestie is, of de beschikbaar gestelde gelden wel 
steeds doelmatig zijn besteed. De commissie-Pieters heeft zich 
niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat de werking van de 
voorlopige regelingen alsmede de uitholling van het financiële 
verantwoordelijkheidsbesef een lichtvaardig financieel beleid bij 
verschillende gemeentebesturen in de hand hebben gewerkt. Van
daar haar pleidooi om de regeling van het toezicht op een doel
matig financieel beleid van de gemeentebesturen met meer waar
borgen te omringen. Een toezicht, dat evenwel niet in bedilzucht 
en detailwerk mag ontaarden. (Het tweede artikel verschijnt in 
het december-nummer.) 

1) Van de uitkeringen in 1955 kwam niet minder dan 28% op subj. wijze 
tot stand. 
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Commentaar op de behandeling van de 
bedrijfsgeneeskundige diensten 

]8 
u de behandeling van het wetsontwerp tot aanvulling van 
Veiligheidswet en Stuwadoorswet met bepalingen om
trent praeventieve gezondheidszorg in de bedrijven, 
bleken de opvattingen van de KV.P.-fractie in de Tweede 

Kamer en die van Staatssecretaris van RhUn diametraal tegen
over elkaar te staan. Over de betekenis van goede bedrijfsge
neeskundige zorg, zowel voor de werknemers als voor de bedrij
ven en voor de volksgezondheid, ging het daarbij niet. Daarover 
waren de hele Kamer en de Staatssecretaris het hartgrondig 
eens. Er was en er bleef echter een onoverbrugbare kloof in de 
opvattingen over de wijze, waarop overheid en maatschappelijke 
krachten een verantwoorde ontwikkeling van de bedrijfsgenees
kundige diensten dienen te bevorderen. Het meningsverschil 
betrof datgene, wat ook naar het inzicht van de Staatssecretaris 
de kern uitmaakte van het ontwerp - een kern, die er niet uit te 
halen viel en die niet voor amendering vatbaar was, - t.w. de 
verplichtstelling van bedrijfsgeneeskundige diensten; een ver
plichtstelling, die in principe alle bedrijven geldt, al wil men haar 
voorlopig om practische redenen, - waarvan de voornaamste 
is het vooralsnog niet beschikbaar zijn van voldoende bedrijfs
artsen, - dan ook nog niet tot alle bedrUven uitstrekken; ver
plichtstelling bovendien, die, zoals de KV.P.-woordvoerder, Mr 
de Vreeze het uitdrukte, onontkoombaar met zich brengt een 
diep ingrijpende bemoeiing van de centrale overheid met inhoud 
en werkwijze van de bedrijfsgeneeskundige diensten, welke be
moeiing de KV.P.-fractie juist op het zich snel ontwikkelende 
en gevoelige gebied van de bedrijfsgeneeskunde nadelig acht. 

Welke waren nu de argumenten van de Staatssecretaris voor 
het door hem gekozen stelsel? Zij waren van tweeërlei aard. Op 
de eerste plaats werd betoogd, dat, ook al valt er een bevredi
gende ontwikkeling waar te nemen, nu dan toch het moment 
daar was om een "nieuwe impuls" aan de bedrijfsgeneeskundige 
diensten te geven; er zijn altijd nog bedrijven zonder dergelijke 
diensten, de overheid heeft te zorgen, dat ze ook daar doordrin
gen en dus: verplichtstelling. Behalve dit argument, dat zich 
met het kwantitatieve aspect bezighield, was er een tweede, dat 
op de kwaliteit van dit stuk sociale zorg betrekking had. Voor
komen diende te worden, dat de bedrijfsgeneeskunde in ver
keerde banen wordt geleid. Het gevaar, dat de zaak scheef zou 
groeien, achtte de Staatssecretaris geenszins denkbeeldig, al 
waren de voorbeelden, die hij gaf ter adstructie van die opvat
ting ook weinig sprekend. Om dat gevaar nu te keren, dienden 
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normen voor de bedrijfsgeneeskundige zorg te worden gesteld. 
Dat zou men, zo werd in de stukken betoogd, weliswaar ook kun
nen doen zonder zijn toevlucht tot verplichtstelling van de 
diensten te nemen, maar dan moest men wel bedenken, dat een 
dergelijke normering de ontwikkeling eerder zou afremmen dan 
bevorderen. Derhalve: wenst men voorschriften om scheef
groeien tegen te gaan, dan wordt verplichtstelling daardoor te 
meer noodzakelijk. 

Het was deze argumentatie, die door de K.V.P.-fractie werd 
gewogen en te licht bevonden. Met de cijfers over de groei van 
de diensten sinds 1949 werd aangetoond, dat de kwantitatieve 
situatie cr beslist niet toe noopt via de verplichtstelling op dit 
ogenblik de meest ingrijpende stoot te geven, die de wetgever 
maar geven kan. En voorzover er van dit argument nog iets over 
bleef, kwam er voor de naaste toekomst wel iedere grond aan te 
ontvallen door de geruststellende verklaringen en toezeggingen, 
die Staatssecretaris van Rhijn tegenover de oppositie van andere 
kanten tijdens de behandeling deed ten aanzien van het tempo 
van de invoering van zijn regeling. 

Wat betreft het kwalitatief aspect, stelde de K.V.P.-woord
voerder zich op het standpunt, dat ook in dit opzicht de verant
woordelijkheid eerst en vooral bij de betrokken maatschappelijke 
instanties ligt. Het is aan de overheid er al het mogelijke aan 
te doen, dat maatschappelijke instanties hun verantwoordelijk
heid nemen en er naar handelen. 

Als goed voorbeeld daarvan werd genoemd een regeling voor 
West-Duitsland onder goedkeuring van de overheid getroffen 
tussen werkgevers-, werknemers- en artsenorganisaties, waarbij 
waarborgen worden geschapen voor een verantwoord functione
ren van de bedrijfsgeneeskundige diensten. Tracht men de ont
wikkeling in die richting te stuwen, dan kan een wettelijke rege
ling zich beperken tot "werkelijk grote lijnen, het algemene ka
der, de eisen, die beslist en overal moeten gelden". Maar ook bij 
het vaststellen van bedoelde eisen en het hanteren daarvan via 
een erkenningsstelsel, wenste de fractie het maatschappelijk 
leven zijn verantwoordelijkheid toe te delen. Vandaar de in de 
harerzijds ingediende motie neergelegde gedachte om een bij de 
wet daartoe aan te wijzen maatschappelijk orgaan onder goed
keuring van de Minister met bedoelde taak te belasten. Dat 
hier geen sprake was van het hoe dan ook buiten de d:eur willen 
houden van de overheid en evenmin van het werken met een 
verouderde tegenstelling tussen staat en maatschappij, is ook 
zondere verdere toelichting wel duidelijk. Waar het om ging, dat 
was: geen verplichtstelling, die niet nodig is gebleken en die het 
grote nadeel heeft een stuk sociaal-medische bemoeiing binnen 
te voeren in de sfeer van wet een overheidsbemoeiing op een 
wijze, die zich slecht verdraagt met de aard van die bemoeiing. 
Dat de overheid, als zij diensten als deze gaat opleggen, er niet 
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aan ontkomt te gaan aangeven, wat die diensten wèl en wat ze 
niet omvatten, wat ze wèl en wat ze niet mogen doen en dat dit 
juist op dit gebied een uiterst hachelijk ondernemen is, werd de 
Staatssecretaris met gegevens uit de rapporten, waarop hij zijn 
ontwerp baseerde, voorgehouden, maar het was vergeefse moeite. 
Waar het voorts om ging, dat was: wèl een wettelijke regeling, 
die bepaalde eisen stelt, maar dan in een zorgvuldig geordend 
samenspel tussen centrale overheid en maatschappelijke krach
ten, waarbij het hebben van een erkende bedrijfsgeneeskundige 
dienst langs allerlei wegen kan èn moet worden gestimuleerd. 
Op hetgeen over dit laatste werd gezegd, ging Dr van Rhijn niet 
in en wat het eerste betreft, maakte hij er zich gemakkelijk van 
af door te betogen, dat men via dergelijke eisen en erkenningen 
de bedrijfsgeneeskunde meer zou bestrijden dan dienen. En zou 
niet iedere onderneming zich aan de erkenning onttrekken, door 
te stellen dat de bij haar verrichte bedrijfsgeneeskundige werk
zaamheden geen bedrijfsgeneeskundige dienst vormden? Alsof 
niet aan ieder stelsel van verplichte registratie of erkenning van 
diensten of instellingen vast zit een omschrijving van die werk
zaamheden, die geacht worden de dienst of de instelling uit te 
maken, afgezien van de vraag hoe betrokkenen die werkzaam
heden nu willen noemen. Dat dit punt hier evengoed oplosbaar 
zou zijn als bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, bejaardeninrichtin
gen of verpleeghuizen lijkt wel duidelijk. 

Tot slot nog iets over het standpunt van de andere fracties. 
Voor C.H. en A.R. bleek in hoofdzaak het ontwerp wel aanne
melijk. Daarbij zal de aanvaarding van de regeling door het 
C .. V. wel een rol gespeeld hebben, zoals voor de K.V.P.-fractie 
zal hebben meegeteld het afwijzend standpunt van de katholieke 
sociale organisaties. Wel wenste men geleidelijke invoering, ver
plicht advies, beperking van de omschrijving van de verplicht
gestelde taak e.d., maar in dat opzicht had men met de Staats
secretaris geen moeite. Hij gaf vlot alle toezeggingen, die men 
wenste en aanvaardde alle voorgestelde wijzigingen behalve één. 
Dat was de wens van de V.V.D. om wèl de verplichtstelling, 
maar dan zonder sanctie, in te voeren; een gedachtengang, die 
ook Mr de Vreeze had afgewezen, ome lat de verplichtstelling dan 
het karakter zou krijgen van: "Het moet wel, maar het behoeft 
eigenlijk niet; doet U het niet, dan gebeurt er niets." 

De kaarten zó liggende, werd de motie-De Vreeze verworpen 
met 78 tegen 42 stemmen, terwijl het wetsontwerp werd aan
vaard met 66 tegen 53 stemmen. Jammer, dat de kans niet werd 
gegrepen om een systeem van overtrokken staatsbemoeiing te 
vervangen door een systeem, dat de zelfverantwoordelijkheid van 
het maatschappelijke leven voorop stelt, zonder aan de medever
antwoordelijkheid van de overheid te kort te doen. In ieder geval 
ging het om een zaak, die verdiende dat de K.V.P.-fractie zich 
er met overtuiging voor inzette. 
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PARTIJ VAN DE ARBEID 
bezint zich op haar nederlaag 

De Partij van de Arbeid leed bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de Gemeenteraden zware verliezen. Is dat een volledig 
nieuwe ontwikkeling? Toch niet. Drs den Uyl, die in "Paraat", het 
kaderblad van de PvdA, twee beschouwingen aan de uitslag wijdde, 
wijst er op, dat zich ook al eerder de moeilijkheid aftekende om vat te 
houden op een deel van de kiezers en dan gaat het vooral om de 
middengroepen. 

Het eerste verlies, dat de 
PvdA in '46 leed, werd al ver
oorzaakt door kiezers uit de 
middengroepen, die terugkeer
den naar KVP, AR en eH. In '48 
verloor de PvdA 2% aan de VVD 
en tussen '48 en '52 was dat 1 %. 
Bij de Kamerverkiezingen van 
'56 boekte de PvdA geen verder 

Bestedingsbeperking. Hoe moet 
dat verlies verklaard worden? 
De bestedingsbeperking speelt 
hierbij ongetwijfeld een rol. 
Drs den Uyl zegt daarvan: "Een 
socialistische partij draagt, in de 
ogen der kiezers, de aanspraak 
met zich mee de maatschappij 
te kunnen en willen ordenen en 

Parlementaire kroniek 
verlies onder de middengroepen. 
Maar drs den Uyl ziet ook daar 
nu verband met de huidige ont
wikkeling. In '56 was de VVD 
namelijk de enige niet-socialis
tische partij die zich, aldus den 
Uyl, "aan de grote zuigkracht 
van de PvdA wist te onttrek
ken". Intussen waren dat in de 
afgelopen jaren toch geen do
minerende verschijnselen. Wat 
het totaal betreft overheerste, 
vooral in het topj aar '56, de 
groei. Vooral tegen die achter
grond blijft het verlies van nu 
een kapitaal feit. Drs den Uyl 
becijfert, dat de PvdA, verge
leken met het topjaar, niet min
der dan 20% van haar kiezers
aanhang heeft verspeeld. 

de economische ontwikkeling te 
kunnen stabiliseren. En men kan 
moeilijk zeggen, dat de socialis
tische partijen hun aanhang 
geen reden hebben gegeven tot 
deze beeldvorming. Het is dan 
ook logiSCh dat wanneer een te
rugslag komt als gevolg van fou
ten in eigen huis, een breuk in 
het vertrouwen optreedt". Geldt 
dat ook voor de middengroepen? 
Dr van Braam, die in "Socialis
me en Democratie" het resultaat 
van een onderzoek naar de ge
dragingen van de Haagse kie
zers publiceerde, meent van wel. 
Hij ziet het zo, dat de teruggang 
juist bij de middengroepen gre
tig voedsel voor ongerustheid, 
wrevel en ontevredenheid vond. 
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VOlgens dr van Braam werden 
de middengroepen opnieuw ge
confronteerd "met de fantomen 
van nivellering, belastingverho
ging, achteruitgang in reëel in
komen, proletariseJ;'ing en diri
gisme. Als protest tegen de be
stedingsbeperking en uit vrees 
voor de gevolgen daarvan, heb
ben vele nieuwe middenstanders 
de PvdA, die immers, huns in
ziens, de hoofdschuldige van 
deze maatregelen was, resp. te 
weinig had gedaan om ze te 
voorkomen, de rug toegekeerd en 
hun politieke heil bij de oppo
sitie gezocht". Die oppositie was 
de VVD, maar ook de winst van 
de Pacifistisch Socialistische 
Partij heeft kennelijk iets met 
deze ontevredenheid te maken. 
De PSP mag dan vooral propa
ganda gevoerd hebben onder de 
leuze "socialisme zonder atoom
bom", dr van Braam consta
teert, wat Den Haag betreft, dat 
de hoogste PSP-percentages niet 
voorkwamen in typische hand
arbeidersbuurten, maar in buur
ten en blokken met overwegend 
lagere en middelbare employés 
en ambtenaren. Het ligt niet 
voor de hand, dat juist daar de 
bezwaren tegen de deÏensie
politiek domineerden, het lijkt 
meer aannemelijk, dat het stem
men op de PSP bij die kiezers 
vooral een protest was tegen de 
slechtere gang van zaken, waar
voor men de PvdA verantwoor
delijk stelt. 

Geen trekkracht. Is hiermee 
alles gezegd? De socialistische 
deskundigen, die de oorzaken 
van de nederlaag trachten op te 
sporen, zijn overtuigd van het 
tegendeel. En dan gaat het om 
de trekkracht van het huidige 
socialisme. Verontrustend voor 
de PvdA is, dat de winst, die de 
VVD op de PvdA behaalde, ook 
afkomstig schijnt te zijn van 
jonge kiezers. Waarom spreekt 
hen het socialisme niet meer 
aan? Een van de redenen vin
den wij wellicht aangeduid in 
hetgeen de heer Mensink, een 
bestuurslid van de humanisti
sche werkgemeenschap in de 

320 

PvdA, zei op een bijeenkomst 
van deze groep in Amersfoort, 
die gewijd was aan een bespre
king van het nieuwe beginsel
program van de PvdA. Volgens 
een krantenverslag wees de heer 
Mensink er op, "dat in het oude 
socialisme van voor '39 de ethos 
al aan het verdwijnen was. In 
de PvdA treft men daarvan nog 
minder aan," aldus de heer 
Mensink. "Het socialisme is meer 
en meer verzakelijkt en het is 
thans de grote vraag hoe er een 
nieuwe ethos kan ontstaan. 
Want de doorbraak is wel zeer 
belangrijk en van grote politieke 
betekenis, maar geeft op zich 
zelf niet die bezielende kracht, 
die het oude socialisme ken
merkte". 

Middengroepen. Daarnaast ko
men de socialistische onderzoe
kers bij het zoeken naar dieper
liggende motieven toch ook weer 
bij de middengroepen terecht -, 
bij de zogenaamde "nieuwe 
middenstand", waaronder de 
lagere en middelbare ambtena
ren worden verstaan, evenals 
soortgelijke employés bij parti
culiere bedrijven en voorts het 
onderwijzend personeel en de 
beoefenaars van vrije beroepen. 
Is het socialisme in staat om ook 
op deze kiezers vat te houden? 
Drs den Uyl zegt in "Paraat" 
zonder meer, dat de PvdA "er 
als partij niet in geslaagd is om 
voor deze groep een aantrekke
lijk maatschappelijk perspectief 
te openen en evenmin om in de 
partijorganisatie het klimaat te 
scheppen waarin deze groep 
zich voldoende thuis voelt". 
Dr van Braam, die zich, zoals ge
zegd vooral met de Haagse uit
slag bezig hield, spreekt zich in 
"Socialisme en Democratie" nog 
duidelijker uit. "Men heeft", 
aldus dr van Braam, " het mid
dengroepenprobleem nog teveel 
benaderd met wat marxistische 
recepten en een houding van ze
hebben -het-toch -zo-slecht-niet. 
In de grond van de zaak is het 
socialistische samenlevings
beeld van de PvdA - en dat 
kon historisch ook niet anders -



een constructie in proletarisch 
perspectief. Het is een samen
levingsbeeld gedacht vanuit de 
historische bestaansomstandig
heden en -voorwaarden van de 
arbeidersklasse. Daardoor is de 
aanpak van het middengroepen
probleem door de PvdA aarze
lend; men weet er eigenlijk nog 
geen weg mee". De conclusie 
van dr van Braam is dat "wil de 
PvdA ooit een blijvende greep 
op de middengroepen krij gen 
deze groepen, met inachtneming 
van hun specifieke belangen, 
idealen en gevoeligheden, orga
nisch in het socialistisch maat
schappijbeeld moeten worden 
ingepast". 

Beheersing van conjunctuur. 
Uit een dergelijk overzicht van 
hetgeen de socialistische onder
zoekers aan oorzaken opspoor
den, wordt wel duidelijk, dat de 
PvdA voor levensgrote vragen 
staat. Voor zover het verlies zijn 
oorzaak vond in wrevel over de 
bestedingsbeperking is er uiter
aard de mogelijkheid, dat deze 
wrevel bij toenemend herstel 
weer op de achtergrond raakt. 
Maar dan blijft het toch altijd 
nog zo, dat de PvdA zich moet 
zien als een partij - en dat zou 
dan ook voor de VVD gelden -
die zonder meer afhankelijk is 
van de schommelingen in de 
conjunctuur. Of wil de PvdA er 
voor de kiezers de nadruk op 
leggen, dat inzinkingen, zoals 
we er nu een hadden, niet zou
den voorkomen bij een over
wegend socialistisch bestel? Het 
PvdA-Tweede Kamerlid de Kadt 
legde onlangs, in "Socialisme en 
Democratie", aan de socialisti
sche economen de vraag voor of 
een socialistische partij inder
daad de vrijheid heeft om dat 
te zeggen. Drs den Uyl behan
delt dit facet van de zaak al te 
goedkoop in zijn beschouwingen 
in "Paraat". De PvdA wist het 
beter, aldus zijn redenering, 
maar andere partijen dreven 
een beleid door waardoor de be
stedingsbeperking noodzakelijl{ 
werd. Den Uyl suggereert dan 
ook, dat de PvdA in het vervolg 

eerder een grens moet trekken 
als het om compromissen gaat. 
Wat deze waarschuwing in de 
praktijk zal betekenen moet 
worden afgewacht. De jongste 
verklaring van mr Burger, dat 
de PvdA zich niet meer gebon
den voelt aan het kabinets
program, lijkt in elk geval min
der ingegeven door het tijdelijk 
maken van de wet vervreem
ding landbouwgronden en meer 
door de behoefte om zich de 
handen vrij te maken. In de 
oppositie zou de PvdA uiteraard 
meer ruimte hebben om zich 
met critiek en wensen aan het 
kiezersvolk voor te stellen, maar 
dat zouden dan toch wel vooral 
de uiterst links staande kiezers 
moeten zijn, waarvan het socia
listisch Tweede Kamerlid de 
Kadt in zijn reeds aangehaalde 
beschouwing juist zei, dat niet 
daar de toekomst van de PvdA 
ligt. Voor de Kadt gaat het om 
de rechtsstaande kiezers. 

Andere maatschappij. Los van 
de politiek van de dag is er ver
der het probleem, dat het socia
lisme kennelijk minder aan
spreekt dan voorheen. Vele 
idealen werden vervulde wen
sen. Of om met drs den Uyl te 
spreken: "de vestiging van de 
welvaartsstaat betekent een ver
zwakking van de van oudsher 
bestaande tegenstellingen en 
een vervaging en gedeeltelijke 
oplossing van oude motieven 
voor socialistische strijd. De ar
moede is teruggedrongen, de in
komensverschillen zijn vermin
derd, de macht van specifieke 
kapitaalsbelangen is sterk be
teugeld, de arbeid heeft in het 
sociale vlak een volwaardige 
plaats gekregen, het gebouw der 
sociale zekerheid is onder de 
kap gekomen". Het is gelukkig, 
dat den Uyl op die manier, zij 
het dan niet met zoveel woor
den, aantoont, dat de samen
werking met anderen, dat de 
"compromispolitiek" toch ook 
niet geringe resultaten heeft 
opgeleverd! 

Voor het socialisme is dan 
echter vooral de belangrijke 
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vraag: Wat nu? Drs den Uyl 
ziet een belangrijke verschui
ving: "Het verlangen naar 
"zekerheid" maakt plaats voor 
het verlangen naar meedoen, 
naar deelhebben op zo breed 
mogelijke schaal aan alles wat 
onze technische beschaving bie
den kan." Geldt dat voor alle 
maatschappelijke groepen, het 
geldt ook voor de middengroe
pen, die in het verlies van de 
PvdA kennelijk zo'n gewichtige 
rol hebben gespeeld. Toen de 
KVP al jaren terug het midden
groepen-probleem aan de orde 
stelde, is dat vanuit het socia
lisme "overwaardering van de 
witte boord" genoemd. Die tijd 
is nu voorgoed voorbij. Dr van 
Braam vraagt nu, naar aanlei
ding van zijn onderzoek in Den 
Haag, breeduit aandacht voor 
de bijzondere noden en behoef
ten van deze groep. "Het psy
chologisch klimaat" in de partij 
moet zo zijn, dat ook de mid
dengroepers daarin passen. Zij 
ergeren zich nu nog teveel aan 
de "in zwart en wit schema's 
gedrenkte politieke praatjes en 
commentaren, die sommige lei
ders en propagandasprekers van 
onze partij plegen te geven". 
Dr van Braam houdt de PvdA 
voor, dat "de naar individuele 
vrijheid snakkende nieuwe mid
denstander wat zijn arbeids
omstandigheden en salarisposi
tie betreft in een door hem dik
wijls moeilijk te verteren on
vrijheid is gelaveerd". Wat wil 
de middengroeper? "Hij wil wel 
ziekteverzekering", aldus dr van 
Braam, "doch geen gedwongen; 
hij wil voldoende inkomen om 
zelf zijn dokter en tandarts te 
kunnen kiezen en betalen. Hij 
wil niet een nummer zijn in een 
Ziekenfondsenpraktijk. Hij wil 
zijn kinderen kunnen laten stu
deren, niet "van het rijk", doch 
uit eigen inkomen". 

Ook drs den Uyl beseft, dat de 
PvdA nu het nodige moet doen 
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om de middengroepen met meer 
vrucht te kunnen benaderen. 
Hij wijst in zijn beschouwingen 
in "Paraat" op "de noodzaak, 
dat nu de grondslagen van de 
welvaartsstaat in ons land ge
legd zijn, de middengroepen 
niet alleen worden geconfron
teerd met een beperking van in
komensverschillen en de uit
roeiing van talloze ongerechtig
heden, die onze maatschappij 
nog vertoont, maar evenzeer met 
een welvaartsontwikkeling, 
waarin zij nieuwe opstijgings
mogelijkheden en de ruimte 
vinden voor de beleving van het 
individualisme, dat deze groe
pen zozeer typeert". 

Inspiratie. Wij moeten af
wachten of en hoe het Neder
landse socialisme zal weten te 
voldoen aan de nieuwe taken, 
die het zich zelf stelt. Als het 
socialisme daarbij vooral om een 
"inbouw" van de middengroe
pen in zijn maatschappijbeeld 
gaat, dat kan vanuit de kring 
van de katholieke politiek ge
zegd worden, dat deze groep in 
haar maatschappijbeeld altijd 
heeft gepast. Binnen het kader 
van die katholieke politiek ging 
het steeds en blijft het gaan om 
een harmonie van belangen, ook 
al lijken die tegenstrijdig en ook 
al werd vanuit het socialisme 
eerder gezegd, dat het een on
mogelijke taak zou zijn om "het 
onverzoenlijke te verzoenen". 
Ook uit het feit, dat het socia
lisme zich nu zelf als verzake
lijkt ontdekt blijkt dat de 
levensbeschouwelij ke partij en 
zeker niet verouderd zijn, zoals 
vanuit "de doorbraak" vaak 
werd beweerd. Als de PvdA nu 
naar een nieuw "ethos" zoekt, 
dan blij ft er voor de christelij k 
gefundeerde partijen de nooit 
uitdrogende bron van de eigen, 
altijd inspirerende levensbe
schouwing. 



De algemene financiële beschouwingen 
over de rijksbegroting voor 1959 in de tweede kamer 

Met een zeker meesterschap 
weet Minister Hofstra de vele 
aanvallen te pareren, die tijdens 
de discussie in de Tweede Kamer 
over de miljoenennota op hem 
worden gepleegd. In het debat 
wordt zoals gewoonlijk een 
mand van twistappels door de 
Kamerleden aangedragen: het 
niveau van de overheidsuitga
ven en de belastingdruk, de ef
ficiency in de overheidsdienst en 
het afkappen van staatstaken, 
de financiering van het tekort 
van 1958, de wenselijkheid van 
buitenlandse leningen, de mo
gelijkheid van een budgettaire 
conjunctuurpolitiek, eventuele 
maatregelen ten aanzien van de 
kapitaalmarkt, de noodzakelijke 
besparingsquota en de vooruit
zichten voor de kapitaalmarkt, 
benevens een aantal detailvra
gen van verschillende aard. 
Nochtans is oo~{ ditmaal de 
Minister van Financiën er in 
geslaagd in een logische betoog
trant de grote lijnen van de 
overheidspolitiek te verdedigen, 
waarbij dan zijdelings de vele 
detailonderwerpen de revue 
passeren. 

De Minister ving zijn algemene 
financiële beschouwingen aan 
met zich zelf geluk te wensen 
over de in 1958 gevoerde begro
tingspolitiek. "Onze betalings
balanspositie is gesaneerd en 
onze deviezenreserves bevinden 
zich absoluut op het hoogste 
peil, dat wij ooit hebben be
reikt, al zijn zij relatief, in ver
houding tot het maandgemid
delde van onze invoer, nog klei
ner dan enkele jaren geleden. 
Met betrekking tot onze kapi
taalvoorziening zijn wij nog niet, 
waar wij wezen moeten, maar 
wanneer ik de huidige verhou-

dingen op de kapitaalmarkt ver
gelijk met de welhaast wanho
pige situatie van ruim een jaar 
geleden en wanneer ik bedenk, 
dat wij erin zijn geslaagd, on
danks alle moeilijkheden de fi
nanciering van de investeringen 
van de lagere publiekrechtelijke 
lichamen en van de woningbouw 
op een aanvaardbaar peil te ver
zekeren en bovendien nog een 
zekere vermindering van de 
vlottende schuld van de lagere 
pUbliekrechtelijke lichamen te 
realiseren, dan zijn dat toch re
sultaten, waarover wij niet on
tevreden behoeven te zijn". 
Overigens was Minister Hofstra 
wel zo eerlijk de eer niet alleen 
voor zich zelf op te eisen. De 
zelfbeheersin'g van de vakbewe
ging en de inspanning van de 
exporteurs hebben volgens de 
Minister ook tot succes van de 
gevolgde politiek bijdragen. Over 
de zelfbeheersing van de onder
nemers op het gebied van de 
prijzen werd geen woord gespro
ken. 

Aldus gesterkt in zijn opvat
tingen gaf de Minister zijn me
ning over de te verwachten si
tuatie in 1959. Na de aarzeling in 
de conjunctuur, die zich in Ne
derland evenals in sommige an
dere Europese landen heeft 
voorgedaan, zouden verschillen
de aanWijzingen er op duiden 
dat het dieptepunt is gepasseerd 
en een kentering zich voordoet. 
Aangezien dit herstel schoorvoe
tend optreedt en niet wordt 
verwacht dat b.v. de investerin
gen in de particuliere sector be
langrijk zullen toenemen, acht 
de Regering een expansieve 
financiële overheidspolitiek op 
haar plaats. 
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Het valt te betreuren, dat het 
Centraal Planbureau nog geen 
gegevens ter beschikking kon 
stellen over 1959. Men moest 
zich tevreden stellen met een 
voorlopige verwachting, dat 
voor het komende jaar de pro
ductie, het reële nationale inko
men en de consumptie enigszins 
zouden toenemen en wel met 
naar schatting 3 à 4% voor elk 
van deze categorieën. Het is 
daarom in dit stadium niet wel 
mogelijk de financiële politiek 
van de Regering te confronteren 
met de prognoses voor 1959. 

Een tweede omstandigheid, die 
te betreuren viel, was dat er een 
aantal kernvraagstukken van de 
financieel-economische poli tiek 
buiten de discussie werden ge
houden of slechts zijdelings ter 
sprake kwamen. Een van de 
oorzaken van het begrotingste
kort is namelijk het steeds op
lopend bedrag van de overheids
subsidies, die op de begroting 
voor 1959 in totaal bijna 1 mil
jard uitmaken. De ineenstor
ting van de zuivelmarkt heeft 
dit vraagstuk plotseling urgent 
gemaakt. De subsidiebedragen 
voor de woningbouw en voor de 
landbouw vertonen overigens al 
sinds enige tijd een opgaande 
lijn, waardoor zij voor de over
heid tot een ondragelijke last 
uitgroeien. Zoals bekend heeft 
de Regering over deze kwestie 
aan de S.E.R. advies gevraagd. 
De Regering verwacht vóór 
1 december een antwoord van 
de S.E.R. over de afschaffing 
van de consumenten subsidie op 
melk en de tijdelijke toeslag op 
de kinderbijslag. 

Over een verdere verhoging 
van de huren alsmede over de 
producentensubsidies zal de 
S.E.R. op een later tijdstip ad
viseren. Het is niet waarschijn
lijk dat de S.E.R. als dan voor
stellen zal doen die nog voor het 
budget van 1959 belangrijke 
financiële consequenties met 
zich mede zullen brengen. Wel 
zal dit vermoedelijk het geval 
zijn met haar advies over de 
consumentensubsidie op melk. 
Op het moment, dat dit artikel 
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wordt geschreven, is nog niets 
bekend over het advies van de 
S.E.R. Gesteld, dat het S.E.R. 
advies zou neerkomen op doen 
opheffen van de consumenten
subsidie op melk en het geven 
van een compensatie aan de 
consumenten in de eerste plaats 
door een toeslag op de kinder
bijslag, alleen dan zouden de 
financiële consequenties voor het 
budget van 1959 beperkt kun
nen blijven. Valt het S.E.R. ad
vies anders uit en wordt de Re
gering niet aangeraden de con
sumentensubsidie op melk af te 
schaffen, dan betekent dit voor 
het budget van 1959 een finan
ciële last van 110 miljoen. ') 

Minister Hofstra heeft nog
maals onderstreept, dat het be
grotingstekort van 800 miljoen, 
waarvoor dekking op de kapi
taalmarkt moet worden gezocht, 
bepaald de limiet aangeeft. 
Waar moet Minister Hofstra de 
middelen vandaan halen? Dit 
vraagstuk brengt ons midden in 
een nog belangrijker vraagstuk, 
dat van het sociale evenwicht. 
Principieel beleidspunt van de 
Regering blijft de redelijke ver
deling van de lasten over de 
verschillende groepen van de 
bevolking, aldus de Minister. 
Met dit uitgangspunt, dat ove
rigens ook ten grondslag heeft 
gelegen aan het program van 
bestedingsbeperkingen van het 
vorig jaar, kan men zich geheel 
verenigen. Ofschoon het moei
lijk is uit te maken of dit even
wicht in de practijk is bereikt. 
Zo heeft de heer Peschar de 
vraag gesteld of de Regering 
door het herstel van de inves
teringsaftrek het bestaande 
evenwicht niet heeft doorbro
ken. Minister Hofstra was het 
met de heer Peschar eens, dat 
de investeringsaftrek een dubbel 

') Voor de overheid is het dan min
der relevant wat er gebeurt met de tIj
delijke toeslag op de kinderbijslag, het 
befaamde dubbeltje. De kinderbijslag 
wordt namelijk door het bedrijfsleven 
gefinancierd. De S.E.R. zal moeten 
uitmaken of ondanks de verlaging van 
de kosten van levensonderhoud door
betaling van het dubbeltje toch ge
rechtvaardigd voorkomt. 
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karakter heeft in zover die aan 
de ene kant de strekking heeft 
de werkgelegenheid te vergro
ten, doch dat de feitelijke wer
king meebrengt, dat bepaalde 
belastingplichtigen daardoor een 
extra tegemoetkoming krijgen. 
Deze voorstelling van zaken is 
toch misleidend. Bij de debat
ten voor de industrialisatie-nota 
heeft de heer Van Thiel voor de 
K.V.P. hierop reeds de aandacht 
gevestigd. 

"Men ziet helaas nog maar te 
veel de industrialisatie als iets, 
dat des ondernemers is. Als iets, 
waarbij alleen de ondernemer 
belang heeft. Ik meen, dat deze 
misvatting ook bij de veelbe
sproken "evenredige lastenver
deling", welke aan het beste
dingsbeperkingsprogram ten 
grondslag lag, een te grote rol 
heeft gespeeld. 

Een misvatting met name 
doordat men daarbij consump
tie, overheidsbestedingen en 
investeringen als volstrekt ge
lijke bestedingscategorieën heeft 
behandeld, met name de onder.
Hnge verhouding als te onaan
tastbaar heeft beschouwd. 

Is het niet verbazingwekkend, 
dat men ten koste van de werk
gelegenheid - ik leg de nadruk 
op werkgelegenheid - lasten op 
het bedrijfsleven heeft gelegd, 
welke uiteindelijk alle bedrijfs
genoten te zwaar treffen?" 

Nu de Regering heeft beslo
ten tot verlenging van de tijde
lij ke belastingverhogingen ') be
tekent het voor de industrialisa
tie van Nederland een dubbel 
gevaar, indien bovendien de 
lasten voortvloeiende uit de 
consumentensubsidie op melk op 
de rug van het bedrijfsleven 
zouden worden gelegd. 

De vraag is aan de orde of in 
de overheidshuishouding geen 
bezuinigingen kunnen worden 
getroffen. Ook de heer Lucas 

,) Het betreft hier in het bijzonder 
de verhoging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting met 4 punten 
(11%) alsmede de verhoging van de 
vermogensbelasting met 1 pro mme 
(20%) en de verhoging van omzetbe
lasting op enkele artikelen als auto's, 
televisietoestellen. sigaretten e.d. 

heeft zich in die zin uitgelaten. 
De Minister van Financiën zou 
werkelijk indruk gemaakt heb
ben met zijn betoog dat de ef
ficiency zOdanig is verbeterd, 
dat Nederland internationaal 
een goed figuur maakt, ware het 
niet dat feiten als het militaire 
aankoopbeleid nu niet juist van 
deze efficiency getuigen. Nu zal 
een verbetering van de efficien
cy niet direct leiden tot een be
zuiniging van een 100 miljoen 
gulden. Voorshands zal door een 
zorgvuldige verantwoording van 
het Regeringsbeleid op alle ter
reinen van het sociaal-economi
sche en culturele leven, in bin
nen- en buitenland moeten 
worden uitgemaakt of bepaalde 
overheidstaken kunnen worden 
afgekapt. Het begrotingstekort 
is hieraan echter voorbijgegaan; 
betekent dit dat onder het 
gladde wateroppervlak nog vele 
tegenstromen zich verbergen, 
die wel eens bij de behandelin
gen van de afzonderlijke begro
tingshoofdstukken voor de dag 
kunnen komen? 

Ten slotte blijft denkbaar, dat 
de Regering voor de 100 mil
joen toch een extra beroep doet 
op de kapitaalmarkt, ondanks 
de limiet die is gesteld. De op
lopende koersen op de aande
lenmarkt verraden een onge
dachte ruimte op de kapitaal
markt. Is een extra beroep van 
de overheid op de kapitaalmarkt 
niet tevens het aangewezen 
middel om te voorkomen, dat 
een zekere mate van inflatie de 
opleving van de conjunctuur 
begeleidt? 

De aandacht verdient ook het 
punt, dat o.a. door de heer 
Peschar is opgeworpen t.a.v. de 
ordening van de kapitaalmarkt. 
Reeds bij vroegere gelegenheden 
is in de Tweede Kamer de vraag 
in discussie geweest of het niet 
wenselijk is zekere regels te 
stellen met betrekking tot de 
bestemming van het beschikbare 
kapitaal. Alleen in uitzonderlij
ke omstandigheden van kapi
taalschaarste is het wellicht 
onontkoombaar, dat van de in
stitutionele beleggers verlangd 
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mag worden, dat zij gelden ter 
beschikking stellen ten behoeve 
van de woningbouw of voor an
dere essentiële overheidstaken. 
Het is geruststellend dat Minis
ter Hofstra er niet aan denkt 
voortdurend de kapitaalstroom 
centraal te regelen. Dit is bo
vendien onuitvoerbaar volgens 
de Minister. Wel voelt hij iets 
voor de suggestie van de heer 
Van Leeuwen om te komen tot 
een statistische informatie. De 
vraag in hoeverre er dan be
voegdheden moeten komen om 
in geval van een noodsituatie op 
de kapitaalmarkt regelend te 
kunnen optreden, werd niet de
finitief beantwoord. Geheel ge
rustgesteld voelen we ons nog 
niet. 

Bij het aanhoren van de al
gemene financiële beschouwin
gen krijgt men de indruk dat 
de toekomst er niet al te som
ber uitziet. De productie be
weegt zich weer in opgaande 
lijn, de prijzen van levensmid
delen zijn iets lager komen te 
liggen, er is weer ruimte op de 
kapitaalmarkt en de deviezen
reserves hebben het ongekend 
hoge peil bereikt van f 5,2 mrd 
midden november. De Financial 
Times schreef reeds enige tijd 
geleden, dat de Nederlandse 
gulden de onderscheiding geniet 
de hardste valuta van Europa 
te zijn. In dit gehele beeld zit 
toch iets misleiden ds. In de 
eerste plaa ts bestaa t er een 
wachtlijst van desiderata, zeer 
uiteenlopend van aard, zoals 
afschaffing subsidies, huurver
hogingen, sociale voorzieningen 
op het gebied van de weduwen
en wezenverzekering, de alge
mene kinderbijslag, invalidi
teitsverzekering, opheffing van 
de gemeenteclassificatie, ver
mindering van belasting voor 
ongehuwden e.d. Het ware wen
selijk, dat, en hiertoe zou het 
S.E.R. advies kunnen bijdragen. 
de VOlgorde van deze verlangens 
wordt vastgesteld. In ieder geval 
moet worden voorkomen, dat 
door een te snel willen realiseren 
van de zo juist genoemde desi
derata, de lonen en prijzen in be-
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weging zouden raken en daar
mede de concurrentiepositie en 
de ontwikkeling van de export 
zouden worden aangetast. 

Een ander misleidend ver
schijnsel is de aanwas van de 
deviezenreserves. Deze aanwas 
vloeit voort uit twee omstandig
heden, t.w. de verminderde voor
raadvorming en het achterwege 
laten van aanschaffingen van 
investeringsgoederen, alsmede de 
uitverkoop van Nederlandse 
aandelen. De heer Lucas heeft 
er op gewezen, dat het inkrim
pen van de voorraden tijdelijk is 
en dat straks een belangrij k 
deel van de deviezenreserves 
wederom in voorraden en ma
chines zullen moeten worden 
omgezet. Als zodanig is de aan
was van de deviezenreserves 
geen gunstig teken, omdat de 
investeringen in goederen en 
machines zeker bij stijgende 
prijzen op de wereldmarkt een 
betere aanwending van de be
schikbare middelen betekent dan 
het braak liggen van tijdelijk 
aanwezige deviezenreserves. 

De tweede omstandigheid, de 
uitverkoop van Nederlandse 
aandelen, is wellicht nog een 
ongunstiger verschijnsel. De 
Minister stelt terecht, dat dit 
een toenemende druk op de be
talingsbalans betekent door ver
groting van dividenden, die aan 
het buitenland worden overge_ 
maakt. Terwijl Nederland vroe
ger belangrijke netto dollarin
komsten uit vermogen genoot, 
bestaat thans een omgekeerde 
situatie. De Minister geeft hier
over enkele aardige cijfers. Voor 
zover het het verkeer in dollars 
betreft waren in 1952 de ont
vangsten 136 miljoen en de uit
gaven 99 miljoen, zodat er een 
overschot van 37 miljoen was. 
In 1957 was dit omgeslagen tot 
ontvangsten van 176 miljoen en 
uitgaven van 238 miljoen, d.W.Z. 
tot een tekort van 62 miljoen. 
Indien wij hiermede doorgaan 
,betekent dit een aanmerkelijke 
belasting van de betalingsbalans 
in de toekomst. De Minister 
heeft nagelaten hiervoor een 
remedie aan te geven. Uiteraard 



is het moeilijk deze uitverkoop 
te doen stoppen wil men althans 
niet overgaan tot direct ingrij
pen, hetgeen bepaald niet wen
selijk zou zijn. Toch is de vraag 
of het niet zou moeten worden 
overwogen om omgekeerd de 
aankoop van buitenlandse effec
ten te stimuleren door de be
staande belemmeringen te doen 
opheffen. Op deze wijze zou 
wellicht een tegenstroom kun
nen worden geformeerd, wat 
tevens tot voordeel zou hebben, 
dat de samenstelling van het 
aandelenpakket voor de beleg
ger meer internationaal georiën_ 
teerd zou kunen worden. Een 
wellicht belangrijker remedie is 
de afschaffing van de vermo
genSbelasting. Immers voor de 
Nederlandse belegger is het net
to-rendement van belang. Door 
de vermogensbelasting wordt hij 
genoopt tot het afstoten van de 
laag renderende internationale 
aandelen, die voor de buiten
landse effectenbezitter nog in
teressant blijven .Met de ver
hoging van de vermogensbelas
ting - die is voorzien - wordt 
wonderlijk genoeg de aandelen
uitverkoop juist bevorderd. 

Het doet enigszins vreemd 
aan de Tweede Kamerleden 
Peschar en Roemers te horen 
verkondigen, dat de tijd is aan
gebroken voor een verruiming 
van de consumptie m.a.w. het 
aanspreken van de deviezenpot. 
Eisen als verlenging van het 
dubbeltje toeslag op de kinder
bijslag en verwerking van de 

laatste huurverhoging in de lo
nen werden van socialistische 
zijde in het openbaar gesteld, 
ongeacht het vertrouwelijk be
raad in de S.E.R. Alleen de laat
ste eis vergt reeds een extra 
loonbedrag van 200 miljoen, wel
ke dan goeddeels terecht komt 
bij de jeugdige personen. Het 
verdient daarom aanbeveling, 
dat indien de omzetting van de 
huurbijslag aan de orde is, dit 
te doen in de vorm van een ge
zinstoeslag, op gelijke wijze te 
financieren als de kinderbijslag. 
Een verruiming van de con
sumptie zou nochtans alleen 
verantwoord zijn bij een stijging 
van het nationaal inkomen, 
maar dan staan er zoveel andere 
desiderata op het programma, 
dat loonsverhogingen zonder 
meer nu niet aan de orde komen. 

Indien men zou menen dat de 
deviezenaanwas aanleiding geeft 
tot het verruimen van de con
sumptie is dit een valse illusie. 
De Minister van Financiën heeft 
deze aanwas terecht verklaard 
uit vooral het achterblijven van 
de investeringen en de voorraad
vorming. De deviezenreserves 
zullen daarom beschikbaar moe
ten blijven voor investeringen. 
Indien de investeringen op een 
voor Nederland noodzakelijk 
peil zijn teruggebracht en de 
voorraden zijn aangevuld, zal 
naar alle waarschijnlijkheid van 
een deviezen 0 verschot geen 
sprake meer zijn. 

Dr E. W. MEIER 
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r Buitenlands Panorama I 
~--------------------------~ 
OMMEZWAAI IN AMERIKA 

De uitslag van de verkiezingen voor Senaat en Huis van Afge
vaardigden, die in begin november in Amerika werden gehouden, 
was een verrassing. De winst van de demokraten heeft hun eigen 
stoutste verwachtingen overtroffen: de demokratische meerder
heid in de Senaat nam met dertien toe, zodat de verhouding 
thans 62-34 is; in het Huis van Afgevaardigden is de verhouding 
thans 283-151 (vorig Kongres: 235-200). De verkiezingen van 
de gouverneurs van 33 staten leverden 25 zetels op voor de demo
kraten, een winst van vijf gouverneursposten. De enige schaduw 
op de overwinning was de verkiezing van de republikein Rocke
feller in de Staat New York tot gOkLverneur. De verkiezingsover
winnig op zich kwam niet gehee1 onverwacht, omdat de pu
blieke opinie, daartoe voorbereid door allerlei voorspellingen, 
al bij voorbaat rekening hield met een nederlaag van de republi
keinen. Het 86ste kongres zal nu geleid worden door Lyndon 
B. J ohnson en speaker Sam Rayburn, die de demokratische 
meerderheid zullen aanvoeren. De leiding van de republikeinse 
minderheid is nu in handen van Everett M. Dirksen en J oseph 
W. Martin. 

Oorzaak van de republikeinse nederlaag moet men meer zoeken 
in binnenlandse faktoren dan in buitenlandse, die bij deze ver
kiezingen geen grote rol hebben gespeeld. Vele Amerikanen 
stelden de regering-Eisenhower aansprakelijk voor de recessie, 
die het land zo lang in een onaangename greep heeft gehouden. 
Ook het afwijzen van een aantal sociale wetten maakte Eisen
hower c.s. niet populair, waarbij nog kwam de grote aktiviteit 
die de vakbeweging in verschillende staten aan de dag heeft 
gelegd ten gunste van de demokraten. 

Eisenhower bevindt zich nu tegenover het kongres in een 
moeilijke positie, zeker met het oog op de presidentsverkiezingen 
in 1960, die voor de republikeinen geen al te rooskleurig voor
uitzicht bood. Nog minder dan tevoren zal Eisenhower de kritiek 
worden bespaard en de figuur van de generaal zal nog wel meer 
van zijn glans verliezen. Uiteraard geven zich de republikeinen 
hiervan degelijk rekening. Vice-president Nixon, die tijdens de 
kampagne bijzonder fel van zich heeft afgebeten, beloofde zijn 
teleurgestelde aanhang, dat de vergissing niet meer gemaakt zal 

328 



worden. Hij bedoelde te zeggen, dat de voorbereidingen voor de 
verkiezingen te laat waren gestart. "Campaigning is a year
round business". Een vastberaden Nixon hebben de republikei
nen nu inderdaad wel nodig en de vice-president die de laatste 
jaren steeds meer op de voorgrond is getreden, krijgt eigenlijk 
door deze verkiezingsnederlaag de kans zich voorgoed op de 
meest vooraanstaande plaats te nestelen. Nu het vertrouwen in 
Eisenhower begint te tanen, kan het vertrouwen in de persoon 
van de nog jonge en energieke Nixon stijgen. Overigens ziet men 
in de nieuwe gouverneur van New York, RockefeUer, die door zijn 
persoonlijke kwaliteiten op deze post gekozen werd, ook een 
ernstige mededinger naar de kandidatuur voor het president
schap. RockefelIer is zeer populair, hij is een krachtige figuur, 
een hardwerkende politikus en een beminnelijk mens. Anderzijds 
gelooft men dat Rockefeller en Nixon, in plaats van elkaar de 
presidentiële kandidatuur te gaan betwisten, nauw zullen gaan 
samenwerken, waardoor de kansen van Nixon op het kandidaat
schap zelfs groter zullen worden. 

De (katholieke) demokraat Kennedy, die een goede kans 
maakt de kandidaat van zijn partij te worden voor het president
schap, verklaarde na de verkiezingen, dat er niet zozeer een 
overwinning was behaald, maar dat aan de demokraten een 
"opportunity" was gegeven .Meer dan de cijfers, geven de kon
klusies, die eruit zijn te trekken, aanleiding tot de verwachting, 
dat de kansen voor de demokraten beter zijn dan ooit. Struktu
reel is de republikeinse partij van de stevige basis, waarop de 
stellingen konden worden ingenomen, beroofd: Eisenhowers 
duidelijk gebrek aan leiderschap heeft de bindende faktor tussen 
partij en volk zeer verzwakt; belangrijke posities van de repu
blikeinen zijn sterk aangetast (New Engeland en het midden
Westen; de demokraten behaalden hier een totale winst van 36 
zetels). De komende twee jaar echter moeten de demo krat en 
bewijzen, dat het vertrouwen, dat in hen is gesteld, op solide 
grondslag rust en dat zij van de "opportunity" gebruik zullen 
weten te maken. 

DE KERNPROEVEN 
Terwijl in Genève vertegenwoordigers van de westelijke lan

den en van het Sovjet-blok zich rond de tafel schaarden om een 
overeenkomst uit te werken tot stopzetting van de kernproeven, 
ontploften in zuidelijk Rusland op 1 en 3 november enkele kern
wapens. De politieke uitwerking hiervan had op de konferentie 
zelf weinig invloed: men praatte door. Er begon op 10 november 
zelfs een tweede konferentie, eveneens te Genève, die zich bezig 
houdt met onderhandelingen over het probleem van het voor
komen van verrassingsaanvallen. Op deze laatste konferentie 
wordt de delegatie van het Sovjet-blok voorgezeten door de Rus
sische staatssekretaris van buitenlandse zaken, Koeznetsow, een 
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van de buitenlandse experts van de S.U. en hieruit zou men 
kunnen afleiden, dat Rusland grote waarde aan deze besprekin
gen hecht. Tegelijkertijd kan Koeznetsow een oogje houden op 
de voorzitter van de Sovjet-delegatie op de andere konferentie, 
Semyon Tsarapkin, van wie men kan aannemen, dat hij een 
weinig zelfstandige positie inneemt. De Russische staatssekre
taris verklaarde in zijn openingsrede, dat voorwaarde voor het 
voorkomen van verrassingsaanvallen is: verbod van atoom- en 
kernwapens, vernietiging van de voorraden en opheffing van de 
bases in het buitenland, het oude stramien dus. 

Over het algemeen beschouwt men in het Westen beide kon
ferenties, zo men afgaat op de kommentaren hierop, niet als 
bijzonder hoopgevend, ook al hebben de jongste besprekingen in 
Genève over de kontrole op kernexplosies dan theoretisch tot 
een akkoord geleid. 

De gebeurtenissen die tot de Geneefse konferentie over stop
zetting van de kernproeven hebben geleid, werden op gang ge
bracht door de unilaterale stopzetting van de kernproeven van 
Rusland in maart van dit jaar. Het Westen stelde voor de kern
proeven voor een jaar te stoppen, te beginnen op 31 oktober, 
de datum dus waarop de konferentie in Genève begon, waarna 
men suksessievelijk de overeenkomst van jaar tot jaar kon uit
breiden, mits er een effektief kontrole-systeem zou zijn en vol
doende vooruitgang zou zijn gemaakt op de weg naar de algehele 
ontwapening, dus ook van de konventionele wapens. Rusland 
hield hardnekkig vast aan een onmiddellijke stopzetting voor 
altijd van de kernproeven. Inmiddels had Moskou eveneens aan
gekondigd de kernproeven weer te hervatten en er net zo lang 
mee door te gaan, tot dat de achterstand op het Westen sinds 
maart van dit jaar was ingelopen. 

Men gelooft inderdaad, dat Rusland verontrust is over de 
mogelijke achterstand, die het met de kernwapens op het Westen 
heeft (en niet vanwege de tijdelijke stopzetting) en zich daarom 
hardnekkig keert tegen een opheffing van kernproeven, die jaar
lijks verlengd zou moeten worden. In deze wetenschap zouden 
zij nog zijn gesterkt door de gesprekken, die hun geleerden 
hadden met westelijke kollega's over het kontrole-systeem en 
waaruit het de Russen duidelijk werd, dat hun claim op de eerste 
plaats onder de atoom-mogendheden meer een produkt was van 
hun fantasie dan van de werkelijkheid. 

Of de konferenties te Genève uiteindelijk tot een akkoord zul
len leiden, althans tot meer dan een papieren overeenkomst, staat 
te bezien. De onverenigbaarheid van het Russische standpunt 
met het Westelijke en anderzijds het hardnekkig aansturen van 
de Sovjets op steeds maar weer besprekingen, plaatst de wes
telijke onderhandelaars voor grote problemen. Sommige waar
nemers menen, dat het doel van de Russen eerst en vooral is de 
publieke opinie in het westen tegen iedere vorm van atoombe-
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wapening op te zetten en door steeds maar weer te hameren op 
de verschrikkingen van een atoomoorlog de westelijke verdedi
gingswil te verlammen. Vandaar dat de westelijke onderhande
laars niet alleen in politiek opzicht in Genève een moeilijke taak 
te volbrengen hebben. Zij moeten ook rekening houden met de 
propagandistische munt, die Moskou in ieder geval uit bespre
kingen als deze wil slaan. 

BLIJVENDE ONRUST OP CUBA 
De verkiezingen, die onlangs op Cuba werden gehouden, lever

den een overwinning op voor Andres Rivero Aguero. Een twijfel
achtige overwinning, als men weet, dat president Aguero niet 
meer is dan een handlanger van diktator Batista, die zich nu in 
schijn teruggetrokken heeft, maar achter de schermen even 
rigoreus zijn macht blijft uitoefenen als tevoren. Bovendien 
stemde maar 40% van de bevolking, ondanks de stemplicht. Het 
gaat hier dan ook alleen maar om een changement du décor: 
de werkelijke heerser blijft dus Batista en daarmede is nog geen 
eind gekomen aan de strijd, die de rebellen onder leiding van 
Fidel Castro en zijn 27-jarige broer Raul Castro Ruz tegen het 
regiem voeren. Fidel Castro verklaarde bovendien: deze verkie
zingen maken voor ons geen verschil uit, onze revolutie zet zich 
voort, de tijd is aan onze kant. 

Ondanks grootscheepse pogingen van het leger, is men er niet 
in geslaagd de opstandige beweging van de beide Castro's uit 
te schakelen. Integendeel, zij wint aan kracht. De guerillastrij
ders gaan over tot steeds driestere aanvallen. De aandacht werd 
daarop nog eens gevestigd door het verongelukken onlangs van 
een Cubaans lijnvliegtuig, dat door rebellen tot landen werd 
gedwongen, een daad overigens, waardoor Castro zei geen ver
antwoordelijkheid te kunnen aanvaarden. Het in gijzeling nemen 
van Amerikaanse staatsburgers heeft de opstandige beweging 
evenmin goed gedaan. 

Het heeft er dus alle schijn van, dat de onrust op Cuba nog 
lange tijd zal blijven voortduren. 
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• • 
PUBLICATIES 

VAN HET CENTRUM VOOR STAATKUNDIGE VORMING 
• • 

Bij het bureau van het Centrum voor Staatkundige Vorming, Prinse
gracht 95 's-Gravenhage, zijn o.a. de volgende rapporten verkrijgbaar: 

~ mcl ~~ 

7. Richtlijnen voor een nieuw radiobestel. . . . . . . . . . . . . . . . .. f 0,60 

11. Overheid en openbare zeden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,0,60 
14. Wereldomroep; richtlijnen voor een nieuw wettelijk bestel ,,0,50 
17. Grondslagen voor een wettelijke regeling van de gezond-

heidszorg .............................................. ,,1,-

18. Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar 
Nederlandse verhoudingen; tekst van inleidingen van 
mr dr J. J. Loeff pr en dr L. G. J. Verberne .............. ,,1,-

24. Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin ........ " 0,50 
29. Grondslagen der onderwijs-organisatie ................ " 0,65 
38. Arbeid van de vrouw .................................. " 0,40 
43. Het ontwerp Gezondheidswet 1953 ...................... " 0,40 
47. Bijbelonderwijs op de openbare school .................. ,,0,50 
52. Wettelijke regeling van de bedrijfsgezondheidszorg .... ,,1,25 

64. Geboorteregeling als middel tot verlichting van de bevol-
kingsdruk in Nederland ................................ ,,1,20 

57. Verbreiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ,,1,-
68. Het ontwerp van Wet op de Ruimtelijke Ordening ...... " 1,35 
69. Het ontwerp nieuwe Woningwet ........................ " 1,25 
70. Woningbouwcorporaties................ .............. .. ,,2,25 
71. Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid van mannen en 

vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,1,-

72. Aard van het kwekersrecht ............................ ,,0,70 
73. Herziening van de Werkloosheidswet.................... ,,1,-
74. Het tekort in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds .. ,,2,50 
75. Regeling van de financiële verhouding tussen het rijk en 

de gemeenten .......................................... " 2,-

76. Schoolgezondheidszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5,60 

Een volledige lijst van publicaties wordt op aanvraag verstrekt. Het 
is mogelijk zich op de publicaties te abonneren. De abonnementsprijs 
bedraagt f 6,- per jaar. 
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REDACTIE: ME)UFFR. MR ). F. M. BOSCH, MAG. OR S. STOKMAN O.F.M., DRS ). M. AARDEN, 
OR L. A. H. ALBERING, OR K. J. HAHN, DRS A. W. H. J, QUAEDVlfEG, W. M. PERQUIN. 

JAARGANG 12 DECEMBER NUMMER 10 

Rondom het begrip 

BEGINSELVASTHEID 
door Drs, W. J. G. M. Gielen 

-ll n zijn discussie met Prof. Mr. L. G. A. Schlichting in het 
oktobernummer van dit maandschrift, gaat Drs. A. W. H. J. 
Quaedvlieg terloops in op de vraag, wat onder "beginsel" 
moet worden verstaan. Na vooraf een foutief woordgebruik 

(waarvan het zonder hoed lopen "uit beginsel" een voorbeeld is) 
terzijde te hebben gesteld, merkt de schrijver op: "De term 'be
ginsel' dient gereserveerd te blijven voor 'beginselen' van alge
mene gelding, waaraan een zeker absoluut karakter eigen is" 
(blz. 269). De heer Quaedvlieg voegt hier nog aan toe, dat het 
voor wat betreft het aan de orde zijnde vraagstuk, nl. de katho
lieke politieke organisatie als zaak van omstandigheden en van 
beginsel, steeds gaat over "morele beginselen, d.W.z. algemene 
normen of richtlijnen voor het handelen". Een verdere uitwerking 
van zijn stelling laat hij achterwege, hetgeen in het kader van zijn 
artikel te begrijpen is. Wel wordt op blz. 271 nog het volgende 
opgemerkt over de toepassing van de beginselen in de praktijk: 
"Beginselen en normen enerzijds en prudentieel oordeel anderzijds 
sluiten elkaar niet uit, maar horen integendeel bijeen, Als een of 
meer beginselen gesteld zijn, kan de prudentie pas volop in actie 
komen; haar eigen werkterrein ligt juist in het toepassen van 
algemene beginselen van of normen voor het handelen in de 
concrete omstandigheden van hier en nu". Wij menen hieruit, met 
inachtneming van die voorzichtigheid, die tegenover dergelijke 
summiere verklaringen past, te mogen concluderen: ten eerste, 
dat naar de mening van de heer Quaedvlieg het prudentieel oor
deel (beoordeling van feiten en verhoudingen) bij "het stellen van 
beginselen" geen of een slechts zeer geringe rol speelt (zijn eigen
lijke werkterrein ligt juist elders); ten tweede, dat het woord 
"algemeen" staat tegenover "concrete omstandigheden van hier 
en nu", zodat het mag worden omschreven als "overal en altijd 
geldend". Waarbij wij overigens niet vergeten, dat dit laatste niet 
gehéél opgaat, daar de heer Quaedvlieg immers aan de beginselen 
slechts een "zeker" absoluut karakter toekent. 

Het is alleszins de moeite waard om over hetgeen hier van het 
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beginsel wordt gezegd eens dieper na te denken. Het valt dan op, 
dat de schrijver spreekt van een "zeker" absoluut karakter, dat 
aan de beginselen toekomt. Een in het licht van de politieke en 
sociale geschiedenis van de Nederlandse katholieken begrijpelijke 
voorzichtigheid! Wij hebben ons immers "principieel" verzet 
tegen de leerplicht, de dienstplicht, het gemengde zwemmen, de 
afschaffing van het schoolgeld en nog andere zaken, die wij nû 
principieel aanvaarden of naar het terrein van de vrije kwesties 
hebben verwezen. Indien aan beginselen een zonder meer absoluut 
karakter zou moeten worden toegekend, kan men zich met recht 
afvragen, wat er dan toch voor onveranderlijks en onwrikbaars 
is in dergelijke normen, waar wij zo lang pal voor staan om ze dan 
na verloop van tijd onder de druk der omstandigheden los te 
laten. Waren het dan geen echte beginselen of ... zijn wij niet 
meer principieel? 

Een pijnlijke vraag, die wij ons zelf echter met nadruk moeten 
voorhouden, omwille van de zuiverheid van onze politieke uit
gangspunten. Een vraag echter, waaraan velen van ons nog niet 
toe schijnen. Voor het merendeel der katholieken is een sociaal 
beginsel een vaste en onveranderlijke maatstaf voor het beoor
delen van sociale feiten en een absoluut geldende norm voor het 
voeren van politieke en sociale actie. Het beginsel moet wel, zo 
zegt men, in concrete situaties worden toegepast, en die toe
passing kan, naargelang tijd en plaats, verschillen. Maar het be
ginsel zélf is er voor alle tijden en voor alle plaatsen. Het is het 
vaste punt temidden van de vele veranderingen, die op politiek, 
maatschappelijk en cultureel terrein plaats vinden en de hechte 
basis van de katholieke activiteit in het openbare leven. Van de 
voorzichtigheid, die wij bij de heer Quaedvlieg vonden, is hier 
geen spoor. 

Eenzelfde gedachtengang als onder de katholieken vindt men 
in anti-revolutionaire kring. Dr. W. P. Berghuis heeft er onlangs 
uitvoerig aandacht aan besteed 1). Maar ook hij heeft moeten 
vaststellen, dat een groot aantal zaken, die zijn partij als blijvend 
beginsel verkondigde, onder de druk der omstandigheden werd 
losgelaten. Als voorbeelden noemt hij de houding tegenover 
schoolartsendienst, leerplicht, ouderdomspensioen, passief vrou
wenkiesrecht, gezinshoofdenkiesrecht. Dit "loslaten" van prin
cipes heeft in de A.R.P. ernstige verontrusting gewekt. "Men 
vraagt zich af, of het staatsbeeld, zoals wij ons dat aan de hand 
van onze principes hadden gevormd, nog wel te projecteren is in 
de werkelijkheid van vandaag. Of past het alleen maar op een 
verleden tijd, die voorgoed voorbij is? Is het dan inderdaad zo, 

1) Bene Meritus. Bundel opstellen, uit dankbaarheid opgedragen aan Dr. 
J. Schouten. Uitgeversmij. J. H. Kok N.V. Kampen 1958. Men zie de bijdrage 
van Dr. Berghuis: Verstarde beginselen in een veranderde wereld? (blz. 
11 e.v.). 
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dat de antirevolutionaire beginselpolitiek conservatief is en zich 
alleen kan redden door conservering van het verleden? Is het 
inderdaad zo, dat wij teren op verstarde beginselen, waarmede 
wij in deze tijd niet vooruit kunnen en leiding kunnen geven aan 
de ontwikkeling der dingen in de moderne samenleving? Zijn onze 
beginselen inderdaad nog wellevende beginselen of zijn het dode 
formules, opgebouwd in het verleden en passende op de om
standigheden van toen, maar die ons nu in de steek laten?" 
Vragen, die naar de mening van Dr. Berghuis wellicht wat scherp 
gesteld, maar bepaald niet onwerkelijk zijn. 

Worden die vragen ook in K.V.P.-kring gesteld? Niet in de 
mate en op een toon als blijkbaar onder anti-revolutionairen ge
schiedt. Wij hebben de indruk, dat de Nederlandse katholieken 
zich over het algemeen wel voelen bij hun beginselen. De succes
sen van de K.V.P. in de electorale strijd, alsmede het grotere aan
passingsvermogen van onze partij aan de moderne problemen zijn 
daarvan wellicht de oorzaken. Wanneer er al verontrusting is, 
dan komt deze slechts incidenteel tot uiting, nl. in de gevallen, 
waarin weer eens een principiële veer wordt gelaten. Het verdient 
evenwel onze aandacht, dat de laatste tijd van katholieke zijde 
enige publikaties zijn verschenen, die het vraagstuk van de ware 
aard en betekenis van onze sociale beginselen in ruimer verband 
behandelen. Hierbij gaat het niet meer om een zekere gêne, omdat 
bv. de Raad na jaren heldhaftig principieel verzet dan tóch het 
gemengde zwemmen heeft aanvaard, maar om een nuchter we
tenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van een zekere traag
heid der confessionele groepen op sociaal en politiek terrein, een 
onderzoek, waaruit blijkt hoe gevaarlijk beginselvastheid soms 
kan zijn. Wij beschouwen het als een grote winst, dat men in het 
katholieke kamp thans zóver is, dat de beginselen onderwerp van 
modern wetenschappelijk onderzoek zijn geworden. Weliswaar 
heeft de katholieke wijsbegeerte steeds gezocht naar een afbake
ning van enerzijds de absolute en onveranderlijke principen en 
anderzijds de daaruit afgeleide en op concreto omstandigheden 
toegepaste regelen. Men sprak van beginselen en normen, van 
"droit naturel à contenu variabie" of soortgelijke karakteriserin
gen. Maar op het oude probleem wordt nieuw licht geworpen door 
de moderne onderzoekingen. 

De eerste publikatie, waarop wij doelen, is het hier reeds eerder 
besproken boek van pater H. Hoefnagels S.J. "Een eeuw sociale 
problematiek".l) Bij de behandeling van de periode 1930-1940 
illustreert de schrijver wat onder het gevaar der beginselvastheid 
moet worden verstaan 2). Er ontstaat in deze periode een nieuwe 
probleemstelling: het werkgelegenheidsvraagstuk komt in het 
centrum te staan. De aanpassing der sociale programma's aan 

1) Een uitgave van Van Gorcum-Assen, 1957. 
'2) Blz. 255 e.v. 
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deze nieuwe situatie komt echter niet zonder slag of stoot tot 
stand. Er is traagheid van denken, die tot verstarring der pro
bleemstelling leidt. "Het zijn evenwel de socialisten die het eerst 
zien, dat een heroriëntering nodig is". Zij komen in 1935 met een 
geheel nieuwe economische gedachtengang, uitgewerkt in het 
bekende Plan van de Arbeid. "Bij de katholieken en protestanten 
geschiedt de heroriëntering beduidend langzamer. Aan een her
ziening van de eigenlijke sociale programma's komt men zelfs 
niet toe". Als voorbeeld noemt Hoefnagels het in 1938 verschenen 
Handboek der Maatschappijleer van Koenraadt en Van Poll. 
Daarin is de probleemstelling nog steeds de verzoening van werk
gever en werknemer en het scheppen van orde, terwijl het werk
loosheidsprobleem nauwelijks aandacht krijgt! Men formuleert 
het doel van het economische leven en trekt daaruit vervolgens 
de door de feiten achterhaalde conclusies van het minimum
menswaardig loon enz., "maar het ontgaat de schrijver," aldus 
Hoefnagels, "dat het een allerelementairste behoefte van de mens 
is, om door eigen arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. 
Daarom legt hij er geen nadruk op, dat de economie thans op de 
eerste plaats gericht moet worden op het verschaffen van arbeid 
aan de massa". 

Wat is nu de oorzaak van de traagheid van het sociale denken 
der confessionele groepen? Het socialisme is, aldus Hoefnagels, 
door zich te verwijderen van de marxistische toekomstdromen, 
feitelijk geworden tot een economisch stelsel. Door deze instelling 
is het vertrouwd geworden met het economisch aspect van de 
sociale problematiek. De enige stap die het in de crisisjaren te 
doen had was "aan de economie niet meer uitsluitend de eis te 
stellen van een zo groot mogelijke productie, maar ook die van 
volledige werkgelegenheid. Het confessionele denken dat daaren
tegen op de eerste plaats bekommerd is om toestanden te schep
pen, waarin de mensen hun zedelijke plicht tot vreedzame samen
leving kunnen vervullen, zoekt vooral naar het antwoord op de 
vraag: wat eist de zedenwet, wat zijn God's ordonnantiën voor 
het maatschappelijk leven. De moraal-theologische methode vol
gens welke men het antwoord op deze vraag afleidt uit de H. 
Schrift en uit de natuur van de mens, brengt gemakkelijk de ver
leiding mee, om alles met eeuwige beginselen te willen oplos
sen" 1) Men meent dan gemakkelijk de oorzaken van de crisis te 
kunnen onderkennen en voor de oplossing ervan naar de begin
selen te kunnen verwijzen. "Deze 'beginselvaste' instelling heeft 
tot gevolg, dat de traditionele katholieke en protestantse sociale 

1) Vergl. Robert Houben in Tijdschrift voor Politiek, 20 okt. 1951, blz. 13: 
"Te vaak en te lang reeds hebben de katholieken aan een neiging tot con
servatisme toegegeven. Deze neiging is voornamelijk te verklaren door het 
overbrengen van hun houding op het godsdienstig plan naar het poli
tiek plan". 
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programma's een zeker dogmatisch karakter krijgen: zij worden 
geacht de oplossing te zijn voor alle sociale kwesties. Ja, men 
komt er zelfs toe om de probleemstelling voor de sociale proble
matiek op gezag van de traditionele uiteenzettingen zonder meer 
over te nemen, zodat men nalaat zich af te vragen, waar op dit 
ogenblik de gevaren voor een verstoring der vreedzame samen
leving dreigen". 

Een wat lang uitgevallen citaat, dat echter een goed beeld 
geeft van het probleem, waarom het ons gaat. Wij kunnen het 
als volgt samenvatten: Beginselen, ontwikkeld, doordacht en ge
formuleerd in een bepaalde maatschappelijke situatie, worden ook 
in een nieuwe) gewijzigde situatie gehanteerd ter oplossing van 
de dan bestaande problemen. Die beginselen kloppen dan echter 
niet meer of niet geheel op de werkelijkheid, met het gevolg, dat 
de politiek, die er zich op baseert, een slag achterop raakt. De 
fout, die hiertoe leidt, is, dat men ten onrechte aan de sociale 
beginselen een karakter van eeuwigdurende gelding toekent. 

Deze fout heeft de heer Quaedvlieg in zijn boven gegeven om
schrijving van het beginsel niet gemaakt. Hij spreekt van "een 
zeker absoluut karakter", dat aan de beginselen eigen is. Waarom 
hij zo spreekt, wordt niet duidelijk. Vermoedelijk zal de geschie
denis van de katholieke politiek in Nederland een rol hebben 
gespeeld. Zij moedigt niet aan om het zonder meer absolute 
karakter van onze beginselen te verkondigen. Is er echter geen 
dieper antwoord mogelijk, een antwoord, dat de ware aard en 
betekenis van de sociale beginselen voor ons bloot legt? Moeten 
wij er ons toe beperken op grond van de feiten voorzichtig te zijn 
in ons principiële spreken en niet te snel te roemen op de vastheid 
en onwrikbaarheid van de katholieke sociale leer, om niet het 
gevaar te lopen bedrogen uit te komen? Of is er een andere op
vatting van het beginsel mogelijk, die én soepel én fundamenteel 
beide is, zodat met het gevaar, dat blijkbaar aan beginselvastheid 
kleeft, niet de beginselvastheid zélf over boord moet worden 
gezet? 

In een boeiend artikel, dat hij publiceerde in het tijdschrift 
Sociale Wetenschappen van oktober 1957, antwoordt de Tilburgse 
hoogleraar Prof. Dr. M. G. Plattel O.P. met een duidelijke beves
tiging. Hij acht de poging om ethische waarden in abstracte be
grippenschemata te formuleren zinvol, en hij meent, dat een 
katholieke maatschappijleer inspirerend kan werken. Maar dan 
op voorwaarde, dat wij over het beginsel anders gaan denken. 
Het is schier ondoenlijk de argumentatie van Prof. Plattel be
knopt weer te geven. Wij wijzen slechts op een enkel punt en 
dringen er op aan, dat ieder, die voor dit onderwerp belangstelling 
heeft, het artikel zelf leest, hoewel dat degenen, die niet in de 
moderne sociale wijsbegeerte thuis zijn, aanvankelijk moeilijk
heden zal bieden. Het is echter noodzakelijk, omdat belangrijke, 
hier niet behandelde vragen zoals die over historiciteit en zedelijk 
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relativisme, rationeel denken en spontaan inzicht e.a. aan de 
orde komen. 

Wij bezitten, aldus Prof. Plattel, de waarheid slechts in histori
citeit. Er bestaan wel absolute ethische waarden, er is wel een 
absolute zedelijke beleving, maar deze voltrekt zich in historische 
facticiteit. De historiciteit nu raakt, zoals de moderne wijsbe
geerte leert, onze gehele persoon en is niet een uiterlijke, nadere 
omstandigheid, een conditie van de mens. Wanneer wij pogen het 
morele ideaal in beginselen uit te drukken, dan doen wij dit vanuit 
een historische situatie, waarmede wij wezenlijk verbonden zijn. 
Die begrippelijke uitdrukking is daarom steeds een inadequate 
weergave van de volheid der ideeënkennis en is er pogend op 
gericht deze steeds meer uit te drukken, hoewel zij er nooit in zal 
slagen haar volledig weer te geven. De wijsgerige reflexie op de 
absolute zedelijke waarden blijkt dus nooit af te zijn, maar be
hoort vanuit ieder historisch tijdperk en iedere cultuursituatie 
opnieuw te worden ondernomen. Laat men dit na en hanteert 
men de beginselen als a priori inzichtelijke grootheden, die wij 
lós van de historische situaties kennen, dan wordt een nieuwe 
situatie niet vanuit transcendente normen beoordeeld, maar van
uit normen, die met een brok voorbije historiciteit vermengd zijn. 
Achter de begrippelijke uitdrukking van de morele waarde (bv. 
privaat-eigendom, subsidiariteit) gaat dan een verouderde histo
rische achtergrond schuil. 

Ter illustratie een en ander over het subsidiariteitsbeginsel. 
Dr. L. H. J. Crijns omschreef het in het KS.M. van augustus 
1954 als volgt: "Wat de individuen uit eigen kracht en op eigen 
initiatief op dit terrein (nI. dat van de particuliere bezitsvor
ming) tot stand kunnen brengen, mag hun niet ontnomen en in 
handen van de gemeenschap gesteld worden. Wat de individuen 
niet uit eigen kracht en op eigen initiatief kunnen realiseren, zal 
door de gemeenschap moeten worden verwezenlijkt, waarbij nim
mer naar een grote gemeenschap van hogere orde mag worden 
verwezen wat door kleine gemeenschappen van ondergeschikte 
rang kan worden verricht en tot stand gebracht". Heeft het aldus 
geformuleerde beginsel der subsidiariteit "absolute gelding"? 
Naar onze mening niet. In het licht van de moderne wijsbegeerte 
mag het zelfs enigszins verouderd heten. Plattel wijst er op, hoe 
de traditionele opvatting van het subsidiariteitsbeginsel een 
compromiskarakter draagt, dat een gevolg is van het historische 
perspectief, waarin de katholieke sociale wijsbegeerte werd op
gebouwd. Men zocht destijds naar een verantwoorde stellingname 
tegenover individualistische en collectivistische stelsels. Tegen 
de individualistische richting benadrukten de verschillende vor
men van christelijk solidarisme in meer of mindere mate de 
sociale natuur van de mens. Tegenover de collectivistische stro
mingen trachtte men dezelfde mens weer veilig te stellen door te 
verklaren, dat de mens niet totaal sociaal is, maar als persoon een 
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onafhankelijke transcendente waardigheid bezit tegenover de 
gemeenschap. 

Vanuit deze historisch bepaalde stellingname werd het subsidi
ariteitsbeginsel vooral negatief geformuleerd: de staat dient zich 
van die activiteiten te onthouden, welke de lagere gemeenschap
pen zelf kunnen verrichten en de lagere gemeenschappen van wat 
het individu zelf kan doen. Dit was a.h.w. het primair beginsel. 
Secundair werd dan als positieve inhoud gesteld: wanneer de 
lagere gemeenschappen of individuen tekort schieten, pas dan 
mogen de hogere organen en de staat ingrijpen. Wij zien hier 
hetzelfde compromiskarakter, dat wij vinden bij de solidaristische 
opvatting over de verhouding van persoon en gemeenschap. 

De moderne sociale wetenschappen laten echter zien, dat de 
mens totaal sociaal is en dat op het personale niveau de vraag 
of de persoon aan de gemeenschap ondergeschikt is of omgekeerd 
een zinloze probleemstelling is, omdat dat beiden tegelijkertijd 
zijn. Bij een dergelijke opvatting van het sociale vervalt men niet 
tot collectivisme, omdat immers de staat geen gemeenschap op 
het personale niveau is, maar het type van de doelmatigheids
gemeenschap representeert, waardoor hij slechts een bepaald 
aspect van de menselijke sociabiliteit bestrijkt. Een institutionele 
gemeenschap als de staat mag dan ook nooit op de totale men
selijke sociabiliteit aanspraak maken. 

Van hieruit rederenerend blijkt het niet nodig de taak van het 
individu en de lagere organen primair en die van de staat S,eCUIT
dair te noemen, teneinde het individu veilig te stellen voor de 
staat 1). Wat het uitoefenen van hun functie betreft zijn staat, 
lagere organen en individu even primair, hoewel ieder zijn eigen 
functie heeft. Wanneer de staat alleen maar tot taak heeft in te 
grijpen als het particulier initiatief te kort schiet, zal het ge
makkelijk gebeuren, dat het particulier initiatief reeds danig ver
zwakt te laat bij de overheid aanklopt. Laatstgenoemde zal dan 
op grond van de eenzijdig geformuleerde subsidiariteitsgedachte 
zich gedrongen gevoelen de taak van het particulier initiatief 
over te nemen. Op deze wijze keert het subsidiariteitsbeginsel zich 
tegen zichzelf! 2) 

Deze beknopte weergave van enkele hoofdpunten uit Plattel's 
artikel heeft, naar wij hopen, het tijdelijke element in het beginsel 
in een duidelijk licht gesteld. Een beginsel blijkt in de opvatting 
van de Tilburgse hoogleraar te zijn de eigentijdse uitdrukking 
vaneen moreel ideaal. Het is dáárom aan verandering onder-

1) Men zie bv. Prof. Romme in K.S.M. sept.Jokt. 1957: "Maar evenmin 
als het onderwijs - om dit voorbeeld te noemen - is de bezitsvorming 
primair een zaak van de overheid". 

2) Tot welk een merkwaardige uitspraak een verkeerde opvatting van het 
subsidiariteitsbeginsel brengt, leert ons Ruim Zicht van oktober 1958, waar
in wij lazen, dat de wet voor een katholiek politicus een uiterst middel is! 
Maar dan toch een uiterst middel, waarvan hij zich ontelbare malen, dag in 
dag uit, bedient!! 
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hevig. Zijn grote waarde is hierin gelegen, dat het ons in heldere 
vorm voorhoudt hoe nu een ideaal wordt beleefd. Dat zal, zeker 
in een tijd van snelle sociale ontwikkelingen, anders zijn dan voor 
30 of 50 jaren. Het zal ook anders zijn dan in 1980 of 2000. Wie 
dit over het hoofd ziet, loopt het gevaar op een gegeven ogenblik 
met zijn beginselen in de lucht te komen hangen. Hij meent een 
absoluut geldende norm te hanteren, die vandaag zoals voorheen 
de sociale kwestie zal oplossen, maar hij vergeet dat de sociale 
kwestie telkens andere aspecten vertoont en dat de philosophie, 
waarin zijn beginselen verankerd liggen, zich verder heeft ont
wikkeld. En hij dreigt een conservatief te worden, omdat hij 
weigert het ideaal te bevrijden uit de begrippen, waarin een voor
bije tijd het heeft geformuleerd. 

Keren wij terug tot de opmerkingen van de heer Quaedvlieg. 
Zijn opvatting, dat aan beginselen slechts een "zeker" absoluut 
karakter toekomt, verkrijgt in bovenstaande beschouwingen vol
ledig steun, al is het wellicht nauwkeuriger te zeggen, dat in een 
beginsel een tijdelijk en een absoluut element zijn verenigd. An
ders is het met zijn standpunt ten aanzien van de toepassing van 
de beginselen in de praktijk. Dit wekt de indruk, dat de schrijver 
meent bij het stellen van de beginselen de feitelijkheid te kunnen 
uitschakelen. Uitgaande van de diepzinnige en alleszins accep
tabele beschouwingen van Plattel, komt men tot de conclusie, dat 
in het "algemeen" beginsel, hetwelk men wil "toepassen in de 
concrete omstandigheden van hier en nu", reeds een tijdelijk ele
ment is verdisconteerd, inzoverre dit beginsel vanuit een bepaalde 
historische situatie is geformuleerd. Plattel gaat zelfs zover, dat 
hij meent een overschatting van de menselijke rede te moeten 
constateren in de opvatting, dat men een katholiek sociaal pro
gram kan opstellen door in een eerste hoofdstuk het principiële 
gedeelte te geven en daarna pas de historische situaties vanuit de 
reeds geformuleerde beginselen te gaan beoordelen. Nu zal men 
er, zo menen wij, toch niet aan kunnen ontkomen om het katholiek 
sociaal program met enkele ideële en principiële grondlijnen in 
te leiden. Op die manier kan men het program de eenheid ver
schaffen, die het inzicht en de vruchtbare doorwerking in de 
praktijk vergemakkelijken. Maar een scherpe scheiding tussen 
het beginsel en zijn toepassing, welke uitgaat van de opvatting 
van het beginsel als absolute norm, is zeker ongewenst. Het 
"principiële gedeelte" wordt dan al gauw een rem op het verder 
doordenken van de bestaande en de bezinning op de nieuwe pro
blemen. Het is immers van absolute gelding, het biedt de beginselen 
voor de oplossing van de sociale kwestie, het is áf en behoeft 
slechts overgeleverd en bewaakt te worden! Onze sociale en 
politieke geschiedenis toont duidelijk hoe foutief en gevaarlijk 
deze onder katholieken gebruikelijke gedachtengang is. Het is 
daarom jammer, dat de heer Quaedvlieg, bij alle voorzichtigheid 
die hij betracht, zich hierbij toch schijnt te willen aansluiten, o.a. 
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waar hij schrijft: "Als een of meer beginselen gesteld zijn, kan 
de prudentie pas volop in actie komen". 

Er zijn er wellicht, die menen, dat Prof. Plattel, pater Hoef
nagels e.a., door zó te schrijven over het beginsel als hier wordt 
gedaan, dit beginsel neerhalen in een sfeer van relativiteit. Ont
nemen zij niet aan de katholieke sociale en politieke actie de 
hechte basis, waarop zij rust? Hoe moeten wij vechten als een vast 
en onwrikbaar beginsel ons ontbreekt? Glijden wij dan niet on
herroepelijk van het ene compromis naar het andere? Wij willen 
hierop allereerst antwoorden dat wij dit laatste juist te veel heb
ben gedaan en nog doen! Wij meenden te beschikken over stand
punten, die principiële, en dat wilde dan zeggen absolute gelding 
hadden en wij lieten ze toch los! Maar dan is het veel beter te 
erkennen, dat het beginsel, hoe hoog ook in waarde en hoe diep 
ook doordrongen van een absoluut moreel ideaal, blijkbaar tóch 
een tijdelijk element bevat, dat er toe kan noodzaken dit beginsel 
"los te laten" c.q. te herzien, om vervolgens te trachten dit tijde
lijke element beter te begrijpen. 

Er is echter meer. Door tijdig een verouderde formulering te 
laten vallen krijgen wij weer een directer kijk op het ideaal, dat 
er in gevangen zit. Wij denken dan niet meer over bv. de privaat
eigendom langs de romeins-rechtelijke en andere historische 
lijnen, die vóór ons werden getrokken, maar wij bezinnen ons 
rechtstreeks op de idee zélf. En vanuit onze eigen philosophische, 
sociale en economische situatie vormen wij dan een nieuw be
ginsel, dat het ideaal op ónze werkelijkheid betrekt. Daarbij 
kunnen wij dan rekening houden met de nieuwe aspecten die de 
sociale kwestie vertoont en met de nieuwe verworvenheden van 
de sociale wijsbegeerte, vrij van dierbare, maar verouderde 
standpunten. 

Nog een enkele opmerking bij het citaat van pater Hoefnagels. 
Natuurlijk is het vasthouden aan min of meer verouderde sociale 
ideeën geen typisch katholieke fout! En nog veel minder is het 
zo, dat het in onze kring ontbreekt aan de drang naar vernieu
wing. In iedere groep vinden wij een brok conservatisme, al zijn er 
verschillen naar gelang de situatie, waarin de groep verkeert. 
Wij hebben dit alles echter bewust ter zijde gelaten, om tenvolle 
de aandacht te kunnen richten op een gevaar, dat in het bijzonder 
een christelijke politieke partij bedreigt. Dit gevaar is de verlei
ding alles met eeuwige beginselen te willen oplossen. Zowel pater 
Hoefnagels als Robert Houben hebben een opmerking in deze 
geest gemaakt. Wij moeten er voor waken voor deze verleiding 
niet te bezwijken en wij moeten tijdelijkheid durven erkennen waar 
tijdelijkheid is. Daarmede is het beginsel niet zijn kracht ont
nomen, omdat er immers naast een tijdel\jk ook een absoluut 
element in steekt. Op een beginsel, dat beide in een evenwichtige 
eenheid verweeft, kan men bouwen als op een "hechte basis"! 
Maar dan altijd met de ogen open en waar nodig met de moed tot 
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herziening. Dit betekent een bewust aanvaarden van een element 
van onzekerheid op principieel terrein, maar tevens de mogelijk
heid tot het beleven van het absolute ideaal in de tijd. 

Met het boek van Hoefnagels en het artikel van Plattel is de 
recente literatuur over ons onderwerp niet uitgeput. Wij noemden 
reeds de studie van de voorzitter der Anti-Revolutionaire Partij, 
Dr. Berghuis, waarmede wij dus toch een stap buiten de katho
lieke kring hebben gezet. Een begrijpelijke stap en zeker geen 
misstap, want de situatie bij de a.r.'s vertoont gelijkenis met de 
onze, al zijn er ook verschillen. Zeer belangrijk is bv., dat men in 
a.r.-kring meer dan bij ons Schriftuurlijke argumenten in de 
politieke discussie hanteert, wat de verleiding alles met eeuwige 
beginselen te willen oplossen, vergroot. Van de katholieke publi
katies noemen wij nog "Het sociaal probleem" van Dr. P. de 
Bruin S.J., dat wij in het K.S.M.-nummer van januari 1958 moch
ten bespreken. Van betekenis is bv. de omschrijving van het na
tuurrecht, die de auteur geeft, nl. "alle rechten of alle elementen 
van recht, die uit een gegeven min of meer blijvende situatie nood
zakelijk volgen", alsmede zijn opmerking, dat veel als behorend
te-zijn wordt aanvaard wat helemaal niet zo behoort te zijn, 
"maar alleen zo is, omdat het zo gegroeid is en omdat het in de 
gegeven omstandigheden vooralsnog onmisbaar is". Tenslotte 
verwijzen wij nog naar het artikel "Sociale overtuigingen binnen 
de rooms-katholieke kerk", dat Dr. E. Brongersma publiceerde 
in de bundel "De maatschappij van nu en morgen". Wij zijn het 
met deze studie niet op alle punten eens en betreuren het, dat zij 
(uit de lust de zaken scherp te stellen?) ontsierd wordt door bv. 
een zo duidelijk met de feiten strijdige verklaring als deze, dat 
"een encycliek op het ogenblik van haar verschijnen noodzakeHik 
al weer door de maatschappelijke ontwikkeling achterhaald" is. 
Inzoverre hij echter waarschuwt tegen verstarring van het sociale 
denken der katholieken is zijn b~idrage voor het hier behandelde 
onderwerp waardevol. 

Wij menen hiermede te mogen besluiten. Een terloopse uit. 
spraak van de heer Quaedvlieg vormde het vertrekpunt, maar dat 
vertrekpunt had even goed elders kunnen liggen, want er wordt 
onder ons veel over beginselen gesproken en geschreven. Nu wij 
het eindpunt van ons artikel hebben bereikt is veel onbeantwoord 
gelaten. Een aantal vragen en mogelijkheden is zelfs niet aange
roerd, terwijl hetgeen wel ter tafel is gebracht nadere studie en 
uitbreiding vergt. Onze bedoeling was slechts een inleidende be
schouwing te geven op een probleem, waarvan wij ons het bestaan 
niet voldoende bewust zijn. Daarom hebben wij in de kring van 
onze partij, waar zo dikwijls de loftrompet der beginselvastheid 
wordt gestoken, ook eens op de gevaren ervan willen wijzen. Dat 
wij daarbij van dezelfde gevoelens van trouw aan onze idealen 
zijn bezield als de loftrompetters behoeft naar wij vertrouwen 
geen betoog. 
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Het Engelse 
Element in Organiserend Europa 

door Dr. W. J. Schuyt. 

N
a het mislukken van de besprekingen over de vrijhandels

zone in Parijs, heeft zich een soort van paniekstemming 
meester gemaakt van de Europese openbare mening. 

j Men kon in bijna alle Europese kranten plotseling lezen, 
dat het mislukken van deze besprekingen vrijwel gelijk stond aan 
het einde van alle schone Europese dromen. 

Toen Robert Schuman op 9 mei 1950 namens de Franse rege
ring een opzienbarend voorstel deed tot een nieuwere vorm van 
Europese organisatie, kon hij niet verwachten, dat het antwoord 
van Engeland zo laat zou komen. Het voorstel van 9 mei 1950 
was een daad van een bewuste Europeaan, maar vooral ook van 
een nog bewuster Fransman. De politicus uit Lotharingen, Robert 
Schuman, wierp zich op die datum op als de grote voorvechter 
van een definitieve verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. 
Hetgeen in twee wereldoorlogen langs de weg van het geweld 
niet gelukt was, stelde Schuman zich thans voor te bereiken via 
de weg van overleg en samenwerking. Het had er alle schijn van, 
dat Robert Schuman hiermede het allermoeilijkste politieke pro
bleem van Europa bij de horens nam. In feite echter nam hij het 
allergemakkelijkste. Immers de Duits-Franse rivaliteit was nog 
jong. Zij was sinds de oorlog van 1870 in Europa haar het licht 
deed zien pas 88 jaren oud. 

Dit jong is natuurlijk vergelijkenderwijze bedoeld. Deze Frans
Duitse rivaliteit is in de geschiedenis van Europa recent verge
leken met de Engels-Franse tegenstelling. Immers, ondanks de 
bijna vijftig jaar oude entente-cordiale, het hartelijke overleg in 
de diplomatie tussen Engeland en Frankrijk, kan men zeggen, 
dat één van de grondgegevens van de West-Europese politiek de 
eeuwenoude rivaliteit tussen Engeland en Frankrijk is. Daarvoor 
zijn solide, historische gronden. Degenen, die de laatste wereld
oorlog meegemaakt hebben, weten wat vijf jaar Duitse bezetting 
betekend heeft. Zij zullen er dus begrip voor hebben, dat een meer 
dan vierhonderd jaar lange bezetting van Franse gebieden door 
Engelsen een welhaast onuitwisbare indruk bij de Fransen heeft 
achtergelaten. 

Het is een heel oude geschiedenis in Europa. De Normandische 
baron, Willem de Veroveraar, stak in 1066 van Bretagne naar 
Engeland over om zichzelf als eerste Europeaan de Engelse kroon 
op het hoofd te zetten. Men kan het deze Engelse koning van 
Franse bodem niet kwalijk nemen, dat hij grote belangstelling 
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bleef koesteren voor zijn oude vaderland, waar de zon zoveel 
warmer, de lucht zoveel milder en vooral de wijn zo heel anders 
smaakte dan het Engelse bier. 

Neemt men de politiek niet au sérieux, als men spreekt over 
goede dingen als zon en wijn? De geschiedenis wordt in ieder ge
val geen geweld aangedaan, indien men constateert, dat een van 
de laatste gebieden in Frankrijk, waaruit de Engelsen verdreven 
werden het bekende wijngebied van Bordeaux was. Intussen 
waren de Engelsen evenwel zo gewend geraakt aan de geneugten 
van het land van Bordeaux, dat sindsdien het Engelse hof nog 
eeuwen lang de beste klant bleef van de wijnboeren uit Bordeaux. 
Misschien hebben zelfs de wijnboeren van Bordeaux vanwege deze 
doorluchtige koninklijke klandisie hun boerderijen tot "chau
teaux", tot kastelen omgedoopt, maar hier ben ik niet helemaal 
zeker van. 

Het uitgangspunt van mijn gedachten gang was, dat Robert 
Schuman bewust of onbewust, dat weet ik natuurlijk niet, maar 
waarschijnlijk gewoon als Fransman handelend, met zijn daad 
van 9 mei 1950 aan de eeuwenoude overheersing van Engeland in 
Europa een nieuwe sla.g heeft toegebracht en wellicht de definitie
ve. En uitdrukkelijk kan hier gesteld worden, datRobertSchuman 
dat niet gedaan heeft, omdat hij anti-engels was, of iets tegen de 
Engelsen had, neen, maar hij handelde eenvoudig vanwege het 
natuurlijke feit, dat hij Fransman is. Niettemin werd in Engeland 
deze daad van Robert Schuman beschouwd als een misdaad. 
Welke was dan deze misdaad - politieke misdaad wel te verstaan 
- van Robert Schuman op 9 mei 1950? 

Op die datum kondigde hij in naam van de Franse regering een 
voorstel aan de produktie van kolen en staal van Frankrijk en 
Duitsland onder een gemeenschappelijk gezagsorgaan te plaatsen 
in het kader van een organisatie, die voor alle andere landen zou 
openstaan. 

Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg gingen op 
het Franse voorstel in. 

Maar waar ligt hier het politiek-misdadige? Op de eerste plaats 
in de aankondiging van een nienwe Europese vonn van organi
satie, die het bijzonder revolutionaire kenmerk vertoonde, zonder 
Engeland gedacht te zijn. Bovendien handelde Robert Schuman 
onbehoorlijk continentaal door de regering van dit land van te 
voren niet eens van een dergelijk plan verwittigd te hebben. De 
ware betekenis van dit Franse voorstel tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarbij zich vijf 
Europese vasteland-staten aansloten, werd slechts in Engeland 
goed begrepen. 

De reakties van de politieke milieus en van de openbare mening 
waren verontwaardigd en werden gekenmerkt door een grenze
loze en geërgerde verbazing. Hoe toch kan er in Europa iets goed 
georganiseerd worden zonder dat Engeland er in betrokken is en 
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zelfs zonder dat Engeland er een leidende rol in speelt? Was sinds 
jaar en dag niet een van de gouden dogma's van de Engelse bui
tenlandse politiek geweest de handhaving van de "balance of 
power", het evenwicht van krachten, in Europa? Was deze gou
den spelregel niet zo dwingend geweest voor Engeland, dat het 
er niet tegenop zag in 1830 in de krisis om de onafhankelijkheid 
van België lijnrecht tegen de Franse belangen en opvattingen in 
te gaan? 

Engeland heeft altijd een zeer aktieve Europese politiek ge
voerd. Een politiek, die zijn grootheid in de historie heeft bewezen 
en waarvoor Engeland zich aanzienlijke militaire en financiële 
inspanningen heeft willen getroosten. Men denke slechts aan de 
geweldige offers, die Engeland gebracht heeft in de laatste 
wereldoorlogen. 

Al moet toegegeven worden, dat ook toen het Europese even
wicht ernstig werd bedreigd! 

Was de daad van Robert Schuman dus eigenlijk niet een klap 
in het diplomatieke en politieke gezicht van Engeland? En, als 
men rekening houdt met alle Europese inspanningen van Enge
land in de periode na de tweede wereldoorlog, was dan niet het 
moment, dat Robert Schuman gekozen had, uitermate ongeluk
kig? Was het niet de grote Churchill geweest, die met zijn groot 
gezag op 1 september 1946 in Zürich een vlammend pleidooi had 
gehouden voor een verenigd Europa? "Wij moeten een soort 
Verenigde Staten van Europa stichten", aldus Churchill. 

Deze rede van Churchill zette de Europese gemoederen èn 
organisatoren eerst goed in beweging. In december 1946 sticht 
Dr. H. Brugmans de U.E.F. (l'Union Europeéne des Fédéralistes). 
In hetzelfde jaar zag de min of meer liberaal getinte Europese 
Liga voor Economische Samenwerking het licht. In februari 1947 
wordt daarop door André Philip de "Franse socialistische bewe
ging voor de Verenigde Staten van Europa" merkwaardigerwijze 
te Londen opgericht als product van het aldaar zetelende "Comité 
voor Studie en Actie voor de Socialistische Verenigde Staten 
van Europa". 

Dit rode initiatief beantwoordde Churchill met zijn beweging 
"United Europe" in maart van hetzelfde jaar. Spoedig daarop 
wordt in Frankrijk een filiaal van deze organisatie opgericht. 

In 1947 komt ook de Nouvelles Equipes Internationales op de 
Europese markt. 

Eveneens van 1947 stamt de Europese Parlementaire Unie, 
waarvan Coudenhove-Kalergi de animator was. 

In de jaren 1946 tot 1947 gaat geen maand voorbij of er is wel 
ergens in Europa een congres waar vurig betoogd wordt, dat het 
de hoogste tijd is voor aaneensluiting en samenwerking in Europa 
(Amsterdam, Montreux, Rome, Parijs, Gstaad). 

Temidden van al deze organisaties en bedrijvigheden dreigde 
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Engeland het stuur te verliezen. Om dit gevaar te bezweren werd 
in december 1947 een "Internationaal Comité opgericht tot Co
ordinatie van de organisaties voor Europese Eenheid". President 
van het uitvoerend orgaan van dit comité werd ... Duncan 
Sandys, de schoonzoon van Churchill! Uit dit comité komt in 
oktober 1948 de Europese Beweging te voorschijn met als eerste 
president: Churchill, bijgestaan door Blum, Spaak en de Gasperi. 

Van 7 tot 10 mei 1948 hèt Congres van Den Haag, waarop een 
Europese Unie ontworpen werd. Op basis van dit ontwerp maakt 
Bidault een memorandum klaar, dat door de Franse regering op 
18 augustus aan de leden van het verdrag van Brussel wordt 
voorgelegd. De Engelse oppositie was even beleefd als beslist en 
kon niet beslecht worden in een "permanent comité" dat onmid
dellijk maandenlang aan het werk ging. Frankrijk wilde een raad
gevende vergadering oprichten, waarin de volkeren vertegen
woordigd zouden zijn. Het zag hierin de voorloper van een toe
komstig Europees Parlement. Een gedeeltelijke souvereiniteits
afstand werd rustig onder het oog gezien. 

Engeland daarentegen wilde de souvereiniteit volledig hand
haven en kon zich slechts een comité van Ministers voorstellen, 
dat periodiek bijeen zou komen en zou worden bijgestaan door 
een ass~mbleé, waarvan de leden door de Regeringen "benoemd" 
zouden worden. De argumenten van de toenmalige Labour-Re
gering waren toen, zoals ze nu nog zijn van de Conservatieve 
Regering en zoals ze in 1930 waren bij de bespreking van de 
plannen van Briand: vrees los te raken uit het verband van de 
Commonwealth en - merkwaardig argument - de Labourrege
ring voelde niets voor een Assemblée, waarin de conservatieve 
oppositie vertegenwoordigd zou zijn. 

Er zou een stichtende parallel te trekken zijn tussen de discus
sies, die in 1948 hebben plaatsgevonden tussen Engelsen enerzijds 
en Vastelanders anderzijds inzake de Franse plannen tot verster
king van de instellingen van de Europese samenwerking. De 
dramatis personae verschillen, doch de argumenten zijn over en 
weer dezelfde. 

Ernest Bevin kon dus in januari 1948 verklaren, dat het uur 
gekomen was om zich met de organisatie van West-Europa bezig 
te houden. 

Het land, dat het initiatief nam tot een samengaan van Frank
rijk en de landen van de Benelux in het verdrag van Brussel, was 
natuurlijk Engeland. Was dit verdrag van Brussel niet het eerste 
kladje voor een politiek samengaan van West-Europa? De "Wes
terse Unie" werd er in gedefinieerd als een nieuwe conceptie. 
De mogelijkheid bleef open staan voor andere naties, die aan de 
Europese cultuur hadden meegewerkt toe te treden. In deze 
Westerse Unie zou de verdediging collectief georganiseerd wor
den in geval van een nieuwe Duitse agressie. Een permanente 
samenwerking zou nagestreefd worden voor alle economische, 
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sociale en culturele vraagstukken in Europa. Hart en hersenen 
van deze organisaties zouden in Londen zetelen. 

Als uitvloeisel van het edelmoedige Amerikaanse aanbod te 
Harvard op 5 juni 1947 gedaan om Europa economische bijstand 
te verlenen, richtten Engeland en Frankrijk samen een oproep tot 
22 landen om een wederopbouwprogramma op te stellen op basis 
van wederzijdse behoeften en mogelijkheden. Hieruit komt de 
O.E.E.S. tot stand. 

De voornaamste taak van de O.E.E.S., waarvoor de conventie 
op 16 april 1948 getekend wordt, is verdeling van de z.g. Marshall
hulp. Dank zij de beproefde Engelse intergouvernementele organi
satievorm komt van de overige grote plannen tot economische 
samenwerking weinig anders terecht dan overigens zeer gedegen 
jaarlijkse rapporten over de economische toestand in de aange
sloten landen met suggesties tot verbetering en een aantal min of 
meer goed nageleefde liberalisatie-voorschriften. 

Hoe komt het, dat het jaar 1948 zo rijk is aan Europese initia
tieven? In dit jaar voltrok zich de definitieve breuk tussen Oost 
en West tengevolge van de communistische machtsovername in 
Praag. Al degenen, die nog illusies hadden gekoesterd over een 
vredelievende en democratische samenwerking met Rusland, wer
den door deze geweldadige machtsovername in Praag de ogen 
geopend. De vrees, niet altijd een slecht raadgeefster, spoorde de 
West-Europeanen op dat moment aan tot verdere aaneensluiting. 

In de jaren 1949-1950 verschijnen de Europese organisaties 
als paddestoelen uit de grond. De Europese Betalingsunie, de 
Raad van Europa, het Centre Européen de la Culture. In al deze 
organisaties speelt Engeland een zeer aktieve rol. Maar Engeland 
kon dit doen omdat zij funktionneerden volgens het beproefde 
recept van de klassieke intergouvernementele organisatie met 
unanimiteits-beslissingen. Dank zij deze regel van eenstemmig
heid, waarbij alle besluiten van deze organisaties genomen kon
den worden, hadden alle Staten, dus ook Engeland, de rustige 
zekerheid, dat er nooit iets gedaan kon worden, dat niet in over
eenstemming zou zijn met de belangen en de opvattingen van het 
eigen land. Zelfs was de Raadgevende Vergadering van de Raad 
van Europa in het najaar van 1949 zo ver gegaan, dat het voor
stelde om de Raad van Europa te belasten met de bestudering van 
het vraagstuk van de instelling van een Europees politiek gezag, 
dat beperkte funkties zou hebben maar wezenlijke bevoegdheden. 

Als we al deze politieke aktiviteiten van Engeland in Europa 
zich zien ontwikkelen, waarom moest dan Robert Schuman plot
seling komen met een andere formule? Waarom moest dan Robert 
Schuman en met hem de vijf andere continentale landen afstap
pen van deze kostelijke formule van de intergouvernementele 
organisatie om de gedachte te lanceren en uit te werken van een 
supra-nationale organisatievorm? Was dat niet een typisch 
stukje werk van Franse juristen? Kon zoiets wel ooit aanvaard 
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worden door een rechtgeaard pragmatisch denkend Engels 
staatsman? Maar gelukkig kon men in Engeland vrij spoedig 
constateren, dat heel het plan van de E.G.K.S. niet zo diep zou 
ingrijpen, althans niet onmiddellijk diep zou ingrijpen op de eco
nomische situatie in Europa. Men verwachtte niet op voorhand, 
dat de Engelse positie daardoor geschaad zou worden. Vandaar 
dan ook, dat de diplomatie van de Engelsen zich spoedig herstelde 
en de oude stijl van het "keep smiling" weer terugvond. Maar het 
heeft de Engelsen moeite gekost dit "gentleman-like" glimlachen 
in hun diplomatie vol te houden. Immers, drie maanden na het 
voorstel van Schuman kwam de geweldige redenaar Churchill in 
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa met een 
opzienbarend nieuw voorstel. Dit voorstel behelsde de oprichting 
van een Europees leger, dat democratisch en Europees gecontro
leerd zou kunnen worden. Dit grootse plan was overigens ook 
weer gedikteerd door de gebeurtenissen op het internationale 
politieke vlak en met name door de toespitsing van de spanningen 
tussen Oost en West in de Korea-affaire. De Veiligheidsraad had 
zijn goedkeuring gegeven aan het toepassen van militaire sankties 
tegen de naar het zuiden opdringende communistische Noord
Koreaanse legers. 

Het gevaarlijke redenaarstalent van Churchill dreigde op dat 
moment de glimlachende Engelse diplomaten te vertroebelen. 
De rede van Churchill werd ontvangen met een ovationeel ap
plaus. Maar wat voor Churchill welsprekendheid was, werd door 
de vasteland Staten van Europa ernstig opgenomen, zo ernstig 
zelfs, dat men jaren ging dokteren aan een plan voor de E.D.G. 
(de Europese Defensie Gemeenschap) om van dit voorstel een 
plan en van dit plan een verdrag te maken. Zelfs vijf parlementen 
hebben de E.D.G. behandeld en goedgekeurd. Alles ging goed tot 
de zwarte nacht van 30 augustus 1954, toen het Franse nationale 
parlement deze plannen tot oprichting van een Europese Defensie 
Gemeenschap verwierp. Die nacht werd er feest gevierd op de 
Russische Ambassade in Parijs. Maar ik ben er niet helemaal 
zeker van of in diezelfde dagen de Engelse diplomaten tijdens het 
borreluur hun glas sherry niet iets plechtiger hebben opgeheven 
dan gewoonlijk en elkaar een beschaafd knipoogje van verstand
houding hebben gegeven. 

Organiserend Europa werd in rouw gedompeld, want mèt de 
verwerping van het plan tot de oprichting van de E.D.G. was 
tevens een vèrstrekkend plan, dat op 9 maart 1953 in Straatsburg 
door een speciaal parlement van Europese volksvertegenwoordi
gers was aanvaard, van de baan. Dit plan was niets meer of 
minder dan het ontwerp-verdrag tot oprichting van een Europees 
politiek gezag met beperkte funkties, maar reëele bevoegdheden, 
zoals voorspeld was in een van de eerste resoluties van de Raad 
van Europa. 

Ontgoocheling en ontmoediging maakte zich van het Organi-
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serende Europa meester. In de nazomer van 1954 zag het er naar 
uit, dat alle vastelandsplannen tot hechtere organisatie van 
Europa, buiten het alom beproefde Engelse recept van intergou
vernementeeloverleg, schipbreuk zouden lijden. 

Het moment was gunstig voor de Engelse diplomatie om haar 
superioriteit in het organiseren van de Europese samenleving te 
bewijzen. De toenmalige Engelse premier, Eden, reisde onmiddel
lijk drie weken door Europa. Reeds een maand later konden 
nieuwe onderhandelingen tussen negen mogendheden te Londen 
beginnen. Het resultaat van deze onderhandelingen is de W.E.U. 
De zes landen worden met Engeland hecht samengeklonken in 
een nieuwe organisatie, waarvan natuurl~ik weer de zetel te Lon
den wordt gevestigd. De breuk, die door Robert Schuman's initia
tief dreigde te ontstaan tussen Engeland enerzijds en het vaste 
land van Europa anderzijds, was hersteld. De Amerikaanse pers 
jubelde over de hervonden Europese eenheid, waarin in ieder 
geval de Duitse herbewapening mogelijk werd. 

Na deze grote zege van de Engelse diplomatie, waardoor de 
organisatie van Europa weer hecht aan Engeland gebonden was, 
bestond er geen aanleiding meer voor Londen met een boos oog 
te blijven kijken naar de intussen opgerichte en werkzame 
E.G.K.S. Daarom werd op het einde van hetzelfde jaar 1954 -
het jaar van de verwerping van de E.D.G. en de oprichting van 
de W.E.U. - door Engeland een associatieverdrag gesloten met 
deze organisatie. De partijen verplichtten zich elkander vooraf te 
raadplegen over vraagstukken, die tot hun bevoegdheden behoren 
en met name over prijskwesties. 

De kwalijke gevolgen voor Engeland van het initiatief van 
Schuman waren hiermede wel te niet gedaan. 

De Europese balans eind 1954 was dus gunstig voor de Engelse 
diplomatie: 

1. Er was nog maar één organisatie van de zes vastelands
staten met bovennationaal gezag - de E.G.K.S. - en 
deze had nog slechts een beperkt terrein, waarover het 
bevoegd was. Bovendien zou verrassing op prijsgebied 
uitblijven, want door het associatieverdrag zou Enge
land van te voren ingelicht worden. 

2. De stoutmoedige plannen voor de oprichting van de 
E.D.G. en een Europese politieke gemeenschap, waarin 
een groot stuk supra-nationalisme zat, waren van de 
baan. 

3. De W.E.U., een uitbreiding van het Verdrag van Brussel, 
had de Engelse positie - zetel Londen - weer centraal 
gesteld. 

4. In de Raad van Europa was nu de strijd beslecht tussen 
de federalisten en de functionalisten. 

Jarenlang was de strijd tussen deze beide groepen de hoofd
schotel geweest van de Straatsburgse discussies. De federalisten, 
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vertegenwoordigers van de zes landen, waren voorstanders van 
nieuwe organisatiemethoden, waarin een versterkt Europees 
centraal gezag zou optreden. Zij stonden een gemeenschappelijk 
gezagsorgaan voor. De functionalisten bleven voorstanders van 
de klassieke intergouvernementele samenwerking. Dit waren in 
hoofdzaak de Engelsen, gesteund door de Skandinaviërs. 

Sinds het befaamde Schuman-plan werden deze twee richtingen 
ook wel aangeduid met de term "institutionalisten". De institu
tionalisten waren dezelfde als de federalisten. Deze waren echter, 
toen zij bemerkten, dat van een algemeen politiek gezag in Europa 
voorlopig nog niets terecht kon komen, een stapje achteruit ge
gaan en verkondigden nu de opvatting, dat men op de door Robert 
Schuman ingeslagen weg moest voortgaan. Ook op andere ge
bieden dan kolen en staal diende men gelijksoortige organisaties 
in het leven te roepen, die elk voor zich een stukje gezag op hun 
eigen terrein zouden bezitten. 

In die tijd wemelde het van pools in Europa - groene pool voor 
landbouw, witte pool voor gezondheid - tot zelfs een "pool" voor 
opvoeding toe! Als voor alle afzonderlijke aktiviteiten instellin
gen zouden opgericht zijn, zouden deze op een later tijdstip bijeen
gebracht kunnen worden tot een echt federaal gezag, zo luidde de 
redenering van de federalisten. Tegenover deze opvatting bleven 
de functionalisten voorstanders van de methode van de inter
gouvernementele samenwerking. 

Het wezenl,jke verschilpunt tussen enerzijds de groep der zes 
landen, die aanvankel\ik federalisten waren en daarna institutio
nalisten en aan de andere kant de functionalisten, de Engelsen 
met de Skandinaviërs, was en is nog altijd gelegen in de opvatting 
omtrent het souvereine staatsgezag. De zes landen onder sterke 
invloed van de christen-democraten, wier leidende figuren de 
Gasperi, Schuman, Adenauer en de Schrijver hun stempel op de 
Europese politiek drukten, erkenden, dat de gemeenschappelijke 
vraagstukken in Europa om een gemeenschappel,ike oplossing 
via gemeenschappel\jke gezagsorganen vroegen. Dit gemeen
schappelijke gezag diende een bovennationaal, een supra-natio
naal gezag te zijn, dat zo nodig de afzonderl\jke Regeringen zou 
kunnen binden aan een gemeenschapsbesluit. Zij waren bereid 
een stukje van hun nationale souvereiniteit op te geven om hogere 
belangen te dienen. 

Het einde van de str,jd tussen enerzijds de supranationalisten 
= federalisten, = institutionalisten en anderzijds de intergouver
nementele samenwerkers scheen door het mislukken van de 
E.D.G. en de E.P.G. en de oprichting van de W.E.U. ten gunste 
van de Engelse-Skandinavische opvattingen dus ten gunste van 
de functionalisten beslist te zijn. 

Van Londen uit bekeken kon de Engelse diplomaat tevreden 
z\;n. De invloed van Engeland in Organiserend Europa was van 
de ondergang gered. 
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In het begin van 1955 stegen de Engelse papieren tot diep in 
Europa. In maart van dat jaar werd een soort Balkanovereen
komst getekend tussen Griekenland, Yougoslavië en Turkije. In 
dit akkoord werd de mogelijkheid onder ogen gezien in de nabije 
toekomst een soort Balkanparlement op te richten, dat de Oost
Europese afspiegeling zou zijn van de Raad van Europa. Wat een 
groots plan! Wellicht zouden thans reeds voorbereidingen ge
troffen kunnen worden om de in de toekomst vrijkomende landen 
achter het IJzeren Gordijn daarin een aktief aandeel te laten 
nemen en zou dan niet op deze wijze een pracht van een tegen
wicht geschapen zijn in deze Oost-Europese Raad van Europa 
tegen de invloed van het zich organiserende West-Europa? 

Tot welk een continuïteit, tot welk een rechtlijnigheid en ook 
tot welk een vasthoudendheid kan de traditionele diplomatie van 
Engeland voeren? 

In het seizoen 1954/1955 beleefde de officiële en nog altijd tra
ditionele politiek van Engeland een hoogtepunt. 

Minder traditioneel, maar even vasthoudend bleken evenwel in 
de zomer van 1955 de zes continentale landen te zijn. Een jaar 
ongeveer na het mislukken van de E.D.G. was men op het vaste
land de politieke kater te boven gekomen. 

Reeds in september 1954 bleek de Nederlandse Minister van 
Buitenlandse Zaken, de heer Beijen, politiek en wijsgerig niet van 
het goede Europese pad af te brengen. In een rede "De Europese 
Idee in de storm" betoogde hij: "ieder nieuw idee ontkiemt lang
zaam, zo langzaam dat het niet nalaat ongeduld te wekken bij 
hen die het eerst haar verdiensten erkenden. Maar eenmaal ge
lanceerd blijft het groeien en wanneer het een goed idee is, sluipt 
het steeds tot zelfs de meest onwillige geesten, waar het tot ont
wikkeling komt en zich vasthecht tot het op een goede dag voor 
de hand liggend en normaal wordt gevonden". 

De Benelux-regeringen hadden in het voorjaar van 1955 het 
initiatief genomen om, nu de samenwerking op politiek en mili
tair gebied was mislukt, terug te keren naar een oudere gedachte: 
"economische samenwerking". 

Van de kant van de voorzitter van de hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S., de heer Jean Monnet, kwam een initiatief om met het 
oog op het toekomstig tekort aan energiebronnen in Europa een 
gemeenschappelijke actie te overwegen met betrekking tot de 
atoomenergie. De Ministers van de zes landen op 1 juni 1955 in 
Messina bijeen, namen enkele forse besluiten op het gebied van de 
Europese economie en de kernenergie. Engeland, dat op atoom
gebied een grote voorsprong op het Europese vasteland heeft, 
constateerde met tevredenheid, dat de O.E.E.S. in juli 1956 het 
besluit nam een Europees Agentschap voor Kernenergie op te 
richten. Het toekomstige Euratom zou nu in ieder geval een 
zusterorganisatie naast zich hebben in Europa, waarin ook Enge
land vertegenwoordigd was. 
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N a het ver strekkende besluit van Messina, waaraan aanvanke
lijk, zowel in Engeland als in Europa, niet bijster veel aandacht 
besteed werd, ging het bekende comité-Spaak te Brussel aan het 
werk om de mogelijkheid van een gemeenschappelijke markt ook 
op het gebied van de kernenergie te bestuderen. In het voorjaar 
van 1956 werden de voorstellen van het z.g. comité-Spaak door de 
ministersconferentie te Venetië aanvaard. 

Dit werd het sein voor de Londense diplomatie weer actief te 
worden. Vier maanden na deze conferentie lanceert de Britse 
premier MacMillan dan ook het idee van een Vrijhandelszone. 
Op 5 februari 1957 versch~int hierover een Engels witboek. Het 
gaat hier nog om een gedeeltel~ike vr~ihandelszone. Engeland weet 
het milieu van de O.E.E.S. voor dit idee te winnen en op 14 
februari 1957 besluit de O.E.E.S. onderhandelingen te openen 
voor de oprichting van een vrijhandelszone in Europa. Het comité 
Maudling heeft ruim een jaar gewerkt hiervoor een bruikbare 
oplossing te vinden. 

Het resultaat is helaas voorlopig mager geweest. Ik zeg met 
nadruk "helaas". Want uit deze korte opmerkingen omtrent de 
naoorlogse ontwikkeling in het organiserende Europa zouden 
twee verkeerde conclusies getrokken kunnen worden. Op de eerste 
plaats zouden deze opmerkingen de indruk kunnen wekken door 
anti-engelse gevoelens geïnspireerd te zijn geweest. Doch slechts 
een zakelijke beoordeling van Nederlands en Europees standpunt 
uit omtrent de gewenste methoden van organisatie van Europa, 
brengt mij er toe, de Engelse opvatting volledig onjuist te achten. 
Een tweede foute conclusie zou zijn, dat ik niet warm zou lopen 
voor de V.H.Z. Het tot standkomen van een vrijhandelszone acht 
ik van vitaal belang voor Nederland. De discussie gaat echter om 
de prijs, die er voor betaald moet worden. En in dat opzicht is de 
prUs van mogelijke vertraging of verslapping van de E.E.G. mij 
te hoog. 

Indien ik dan ook wat langer bij deze ontwikkeling en achter
gronden van het huidige organiserende Europa heb stilgestaan, 
is dit alleen gebeurd om het inzicht in de juiste politieke 
betekenis van het ParUse drama iets te verdiepen. Hieruit 
mag wellicht één ding duidelijk naar voren gekomen z~in, dat 
de conferentie in Parijs over de vrijhandelszone niet zozeer een 
economische aangelegenheid is, alswel een van de laatste phasen 
van een politieke en diplomatieke str~id. Een strUd tussen ener
zijds de vaste landen van Europa en anderz~ids Engeland over de 
beslissende vraag. welke uiteindel~ik de meest geschikte en de 
meest doeltreffende vorm zal zijn voor de toekomstige organisatie 
van Europa. Na lange jaren van moeizame onderhandelingen zijn 
de vijf Europese landen met het nogal protectionistische inge
stelde Frankrijk gekomen tot een vorm van verdergaande inte
gratie van het economische èn sociale leven in de Gemeenschap 
van Kolen en Staal, in die van de Kernenergie en die van de 
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Gemeenschappelijke Markt. Van het welslagen van deze inte
gratie in de eerstkomende jaren zal het afhangen, of de bereid
heid van de volkeren en de regeringen van Europa zal toenemen 
om deze zakelijke en deel-integratievormen uiteindelijk bekroond 
te zien worden met het politieke sluitstuk, waardoor tenslotte de 
vele staten van Europa tot een eenheid zullen worden nl. een 
Europese Politieke Gemeenschap waartoe de rechtstreekse ver
kiezingen in Europa sneller kunnen leiden. Het wordt steeds 
duidelijker, dat Engeland door dit bewust kiezen van de zes landen 
in Europa voor deze vorm langzamerhand tot een dramatische 
beslissing gebracht zal worden. Met de vrijhandelszone staat 
Engeland te dringen aan de deur van de nieuwe Europese organi
satievormen. Dit machtige rijk, dat met het ene been in de 
Commonwealth staat en met het andere in Europa, dreigt thans 
het klassieke "eigen" evenwicht te verliezen doordat de grond op 
Europese bodem onder het ene been begint weg te zinken. Met 
dit heftige diplomatieke offensief strijdt het natuurlijk voor de 
belangen van eigen industrie en handel. Frankrijk van zijn 
kant, en niets is natuurlijker dan dat, is beslist niet bereid om de 
belangen van zijn economie op te offeren aan die van de Engelsen. 
Engeland staat derhalve voor de keuze. Het gezaghebbende 
Engelse tijdschrift The Economist van 18 oktober geeft te ver
staan, dat Engeland inzake de Europese integratie nogal eens de 
boot heeft gemist. Als dit inderdaad zo is, zal dit geen feit zijn, 
waarover wij ons zullen kunnen verheugen. De enige conclusie, 
die wij hieruit zouden kunnen trekken is deze: Gezien de duidelijke 
ongerustheid van Engeland over het zeekiezen van het nieuwe 
Europese schip - om in dezelfde beeldspraak te blijven - kunnen 
wij voor ons zelf de zekerheid hebben, dat dit schip een solide 
vaartuig is, dat goede koers heeft gekozen. Indien de bereidheid 
aan Engelse zijde mocht bestaan alsnog mee te varen, zal het 
ongetwijfeld de moeite lonen om de boot heel even aan te laten 
leggen aan de Engelse havens. Om te besluiten wil ik hiermede 
nog eens duidelijk zeggen - hetgeen in de europese openbare 
mening niet altijd even duidelijk naar voren wordt gebracht -
dat als er een kwestie is op dit moment van een keuze tussen aan 
de ene kant de supra-nationale organisatievormen van het hui
dige Europa en aan de andere kant de min of meer intergouver
nementele formule van de vrijhandelszone, deze keuze niet kan 
gelden voor elk van de zes Europese landen en derhalve ook niet 
voor Nederland. De zes en dus Nederland hebben welbewust en 
na diepgaande studie besloten déze Europese politiek te voeren 
en daartoe plechtig hun handtekening gezet onder de verdragen 
van Rome. 

De volle zwaarte evenwel en de volle verantwoordelijkheid van 
deze keuze berust thans enkel en alleen bij Engeland en zijn 
partners. Zoals de zes Europese landen offers hebben moeten 
brengen aan eigen opvattingen en wellicht zelfs hier en daar eigen 
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belangen hebben moeten laten varen om te komen tot overeen
stemming onder elkaar, zo zal ook Engeland tenslotte de bereid
heid tot een offer moeten kunnen opbrengen. Gelijke monniken, 
gelijke kappen. 
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I~egeling financiële verhouding 

Rijk en Gemeenten 11*) 
door L. J. Veelenturf 

J8 ij het zoeken van de richting, waarin de oplossing van het 
financiële verhoudingsprobleem moest worden gevonden 
is de commissie-Oud er terecht van uitgegaan, dat van 
herstel van de vroegere toestand (een genoegzaam eigen 

belastinggebied) in verband met de totaal gewijzigde verhou
dingen en met het oog op een evenwichtige verzorging van de 
belangen in alle gemeenten, geen sprake meer kan zijn. Haar heeft 
- het werd reeds eerder opgemerkt - voor ogen gestaan "een 
nieuwe zelfstandigheid". De betekenis daarvan zal moeten wor
den gezocht in: "het recht en de mogelijkheid van de gemeenten 
om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid voor het uit
oefenen van haar deel van de overheidstaak te beschikken over de 
daarvoor nodige middelen" . 

De commissie-Pieters kan instemmen met hetgeen in het 
rapport-Oud wordt opgemerkt ten aanzien van de eisen, waaraan 
de financiële verhoudingsregeling ter bereiking van dit doel zal 
behoren te voldoen. Uiteraard met een voorbehoud voor wat be
treft de door de gemeentebesturen te verlenen bijdrage aan de 
conjunctuurpolitiek. 

Eveneens kan zij zich - in meerderheid - in principe ver
enigen met de conclusie ten aanzien van de oplossing van het 
probleem van de gemeentefinanciën, waarmede de commissie-Oud 
de inleiding op haar voorstellen besluit. Ook onderschrijft zij, dat 
deze maatregelen één geheel vormen. Op de vraag, of de huidige 
tijdsomstandigheden aan een realisering van de voorstellen op het 
voorgestelde tijdstip in de weg staan, wordt later teruggekomen. 

• * • 
Wat houden de voorstellen van de commissie-Oud nu in? 
Het hoofdelement wordt wel gevormd door: 

A. Instelling van een gemeentefonds, te beheren door een van het 
Rijk onafhankelijk orgaan, uit welk fonds de volgende uit
keringen worden gedaan: 

*) Het eerste artikel verscheen in het novembernummer van het K.S.M. 
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1. vooruitkeringen, in verband met: 
a. de belastingpotentie ; 
b. de kosten van de maatschappelijke steun; 
c. de kosten van het onderwijs, met de bedoeling deze 

vooruitkering op de duur te vervangen door doeluitke
ringen uit 's Rijks kas; 

2. een algemene uitkering. 
Voorts wordt gepleit voor: 

B. Verbetering van de doeluitkeringen uit 's Rijks kas, in het 
bijzonder ook voor boven de kracht van de gemeenten uit
gaande werken en voorzieningen. Er wordt aan herinnerd, dat 
de commissie-Oud dienaangaande reeds voorstellen had in
gediend en wel betreffende de financiering van de kosten van 
wegen en betreffende de kosten van krankzinnigenzorg. 

C. Vergroting van het belastinggebied der gemeenten. Ook te 
dien aanzien heeft de commissie-Oud al eerder een voorstel 
gedaan, nl. tot invoering van een - eveneens hierna te bespre
ken - gemeentelijke woonplaatsbelasting. 

De commissie-Pieters heeft met betrekking tot deze voorstellen 
enkele suggesties gedaan en wijzigingen aangegeven. Een dier 
wijzigingen betreft: 

De Raad voor de Gemeentefinanciën. 
De instelling van een uit vertegenwoordigers van de gemeenten 

bestaande en van het Rijk onafhankelijke Raad voor de Gemeente
financiën is een logisch uitvloeisel van de doelstelling, welke de 
commissie-Oud voor ogen stond bij het zoeken naar een oplossing 
van het financiële verhoudingsprobleem. Mits het beheer over de 
aan de gemeenten uit de opbrengst van een aantal rijksbelastin
gen toe te kennen gelden niet een onbeperkte beschikkingsmacht 
inhoudt, behoeft er tegen de vorm, de taak en de bevoegdheden, 
welke aan deze raad worden toegedacht, geen bezwaar te worden 
gemaakt. 

Het door de commissie-Oud bij haar voorstellen gevoegde ont
werp van wet bevat trouwens voldoende waarborgen voor een 
doelmatig beheer. Als men bovendien in aanmerking neemt, dat 
de wetgever in feite de middelen van het gemeentefonds bepaalt 
en de verdelingsmaatstaven regelt, behoeft men ook niet gekant 
te zijn tegen het feit, dat de uitvoerende taak van deze raad 
uitsluitend in handen is gelegd van gemeentelijke vertegenwoor
digers. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, ziet de commissie-Pieters 
in dit orgaan een geschikt instrument om de gemeentebesturen 
begrip bij te brengen voor het landelijk te voeren conjunctuur
beleid en om terzake een overleg tot stand te brengen tussen de 
gemeenten en het Rijk. 

Wel verdient het naar haar oordeel aanbeveling onderscheid te 
maken tussen de uitvoerende en de adviserende taak. Zij geeft 

356 

t. .. _ 



dan ook in overweging, met het oog op de functie van deze raad 
als orgaan van overleg en advies, daaraan een groter aantal ver
tegenwoordigers uit de niet-specifieke belangengroepen toe te 
voegen. 

Uitgaande van de veronderstelling, dat van het, ingevolge het 
ontwerp van wet, aan de raad toe te voegen aantal gedelegeerden 
(ten hoogste 10) er twee de Minister van Binnenlandse Zaken 
enz., twee zijn ambtgenoot van Financiën en vier de provinciën 
zullen representeren, zou, bij uitbreiding van dit aantal tot twaalf, 
een plaats kunnen worden ingeruimd voor vier vertegenwoordi
gers uit kringen van niet direct belanghebbenden. De commissie
Pieters suggereert deze bij voorkeur te recruteren uit deskundi
gen op financieel-economisch terrein. Benoeming op aanbeveling 
van een lichaam als de Sociaal-Economische Raad verdient wel
licht aanbeveling. Voorts ware de gedelegeerden stemrecht te 
verlenen bij het uitbrengen van advies door de raad. 

De verdeling van de middelen van het gemeentefonds. 
Bij het zoeken naar een oplossing van het probleem van de 

financiële verhouding heeft als leidraad gegolden de overweging, 
dat de verdeling van de middelen van het gemeentefonds zoveel 
mogelijk dient te geschieden naar objectieve maatstaven,opdatde 
gemeenten voor haar middelenvoorziening onafhankelijk zouden 
zijn van de inzichten van de executieve organen. Met dit oogmerk 
is aan de nieuwe regeling een verdelingsstelsel ten grondslag ge
legd, dat enerzijds is afgestemd op speciale behoeften der gemeen
ten, anderzijds is gebaseerd op een complex van factoren, dat 
geacht kan worden op het behoeftenpeil der gemeenten invloed 
te hebben. 

De vooruitkering. 
Deze uitkering zal worden opgebouwd uit een vijftal factoren, 

t.W.: 
a. een uitkering in de kosten der gemeente van het nijverheids

onderwijs, (gelijk aan het gedeelte van de kosten, dat ingevolge 
de Nijverheidsonderwijswet voor rekening van de gemeente 
komt) ; 

b. idem in de kosten van het lager onderwijs. Voor de bepaling 
van deze uitkering stelt de commissie-Oud, voor wat betreft 
het gewoon lager, voortgezet gewoon lager en uitgebreid lager 
onderwijs, een normensysteem voor, dat in hoofdzaak gelijk 
is aan dat van de Kleuteronderwijswet. Voor het buitengewoon 
lager onderwijs zal de uitkering - in afwachting van een op 
handen zijnde algemene subsidieregeling voor deze tak van 
onderwijs - worden gebaseerd op de netto-kosten over een 
voorafgaand driejarig tijdvak. 

c. een uitkering in de kosten van ondersteuning aan armlastigen 
ingevolge de Armenwet, welke eveneens zoveel mogelijk zal 
aansluiten bij de werkelijke uitgaven van de gemeenten. 
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Oorspronkelijk is gedacht aan een doeluitkering, welke het 
gehele nadelige saldo van hoofdstuk IX (Maatschappelijke 
steun en voorzorg) zou omvatten. Er bestaan op dit terrein 
echter reeds belangrijke doelbijdragen terwijl de commissie
Oud heeft gemeend ook een afzonderlijk voorstel betreffende 
de financiering van de kosten van krankzinnigenzorg te moe
ten doen. Naar verluidt zou men in regeringskringen over
wegen, deze kosten toch nog in dit onderdeel van de voor
uitkering op te nemen. 

d. een aanvullende uitkering op de opbrengst hoofdsom en op
centen grond- en personele belasting. 
Deze en de volgende uitkering beogen de opbrengst van de 
belasting in gemeenten met een weinig draagkrachtige bevol
king niet te zeer te doen achterblijven bij de opbrengst in 
andere gemeenten. Ter voorkoming van misverstand wordt 
opgemerkt, dat de hoofdsom grondbelasting (gebouwde eigen
dommen) ook aan een hierna te bespreken onderdeel van de 
algemene uitkering ten grondslag zal worden gelegd. 

6. Een aanvullende uitkering op de woonplaatsbelasting. 

De vooruitkeringen sub a tjm c maakten onder de wet van 
1929, en in principe ook onder de werking van de noodvoorzie
ningen, een belangrijk deel uit van de algemene uitkering. Omdat 
ze worden afgestemd op speciale behoeften der gemeenten, wor
den ze gescheiden gehouden van de algemene uitkering, welke 
percentsgewijze zal worden verhoogd of verlaagd, naar gelang de 
middelen van het gemeentefonds dit toelaten, onderscheidenlijk 
noodzakelijk maken. Ook het bedrag der aanvullende belasting
uitkeringen moet onafhankelijk blijven van de stand van de mid
delen van dit fonds. Daarom worden ze alle vijf onder de noemer 
vooruitkering samengebracht. 

De commissie-Pieters spreekt de wens uit, dat de wettelijke 
subsidieregelingen voor het lager- en nijverheidsonderwijs spoe
dig zodanig zullen worden verruimd, dat de op deze takken van 
gemeentelijke zorg betrekking hebbende onderdelen van de voor
uitkering kunnen vervallen. Een bijkomend voordeel is, dat dan 
ook de omslachtige verrekeningen met de buitengemeenten tot 
het verleden zullen gaan behoren. 

Voorts pleit zij voor op redelijkheid gebaseerde normen, welke 
ruimte laten voor de noodzakelijke ontwikkeling van het onder
wijs. Het bij de voorstellen van de commissie-Oud gevoegde be
rekeningsschema vestigt de indruk, dat bij de vaststelling van 
normbedragen voor het lager onderwijs sterk nivellerend te werk 
zal worden gegaan. De ervaringen met de voor het kleuteronder
wijs vastgestelde normen geven in dit opzicht te denken. 

Onderdeel c, betrekking hebbende op de kosten van onder
steuning van armlastigen, heeft, naar het de commissie-Pieters 
wil voorkomen, een beperkt karakter. Het gevaar is niet denk-
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beeldig, dat de vergoeding uit dien hoofde een te geringe finan
ciële armslag voor de gemeentebesturen zal bieden om de moderne 
ontwikkeling op het terrein van de maatschappelijke voorzienin
gen te kunnen volgen. 

De algemene uitkering. 
Ook deze is samengesteld uit een aantal onderdelen. Teneinde 

de algemene uitkering beter aan haar doel te laten beantwoorden 
heeft de commissie-Oud, naast het zielental, gezocht naar het 
verband met enkele andere factoren, welke de kosten van de 
voorzieningen in de onderscheidene gemeenten op uiteenlopende 
wijze beïnvloeden. 

Deze onderdelen zijn de volgende: 

1. Een vast bedrag van f 15000,- voor elke gemeente, aan te 
merken als een bijdrage in de kosten van het algemeen beheer 
der gemeente. 
Dit onderdeel is vooral van belang voor kleinere gemeenten en 
corrigeert het hierna te bespreken schaalbedrag. De Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten heeft gepleit voor een ver
dubbeling van dit bedrag. De vraag kan worden gesteld of, 
indien deze suggestie wordt opgevolgd, de verhoudingen tus
sen de geprojecteerde schaalbedragen niet zullen worden 
scheef getrokken. 

2. Een bedrag van f 5,- per hectare. 

3. Een bedrag, gelijk aan vijfmaal de zuivere opbrengst hoofd
som grondbelasting op gebouwde eigendommen. 
De introductie van de factoren 2 en 3 is oolr volgens de com
missie-Pieters als een verbetering aan te merken. Zij beogen 
de verschillen in behoeftenniveau te volgen, welke samen
hangen met respectievelijk de grotere of kleinere uitgestrekt
heid der gemeente en de intensiteit en wijze van bebouwing. 
Het bedrag sub 2 en het voor onderdeel 3 voorgestelde mini
mum doen evenwel willekeurig aan. 

4. Het schaalbedrag. 

Er is voort getracht - via een uitkeringsschaal - de alge
mene uitkering een meer verfijnd karakter te geven. 

De comissie-Pieters heeft er zich rekenschap van gegeven, dat 
bij de beoordeling van de door de commissie-Oud voorgestelde 
schaal in aanmerking dient te worden genomen, dat deze nood
zakelijkerwijze is afgestemd op de gemiddelde, in het verleden 
gebleken en niet uit anderen hoofde gedekte behoefte aan mid
delen van de verschillende, naar grootte gerangschikte groepen 
van gemeenten. De voorstellen van de commissie-Oud vestigen op 
dit punt de indruk, dat, met deze schaal als sluitstuk, in wel sterke 
mate naar een vooropgestelde einduitkomst is toegerekend. Een 
einduitkomst, welke zo goed mogelijk aansluit bij de gemeente
lijke uitgaven onder de bestaande regeling. 
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Overigens diene men te bedenken, dat de schaalbedragen zijn 
gebaseerd op de situatie in het jaar 1955. Bij de aanpassing aan 
de huidige toestand zal de schaal waarschijnlijk wel een ander 
beeld vertonen. 

In de voorgestelde schaal schuilen evenwel, naar de mening 
van de commissie-Pieters, weinig mogelijkheden om met name de 
financiële behoeften van individuele, snel tot ontwikkeling ko
mende gemeenten te volgen. Het verdient volgens haar dan ook 
aanbeveling zo mogelijk andere elementen in de algemene uitke
ring te bouwen, welke voor deze gemeenten meer mogelijkheden 
bieden. 

* * * 

Zoals ook wel te verwachten was, is de commissie-Oud er niet 
in geslaagd een verdelingssleutel te vinden, welke zonder meer 
zou passen voor elke gemeente. 

Hoezeer ook te betreuren, is het dan ook onvermijdelijk geble
ken, in de nieuwe regeling wederom een plaats in te ruimen aan 
het subjectieve element. 

De voorgestelde mogelijkheid tot toekenning van een aanvul
lende uitkering uit het gemeentefonds, na drie jaren regerings
toezicht (gedurende welke periode de gemeente in aanmerking 
kan komen voor een jaarlijks vast te stellen bijdrage uit's Rijks 
kas) roept associaties op met de vroegere steunverlening aan 
noodlijdende gemeenten. 

De aan toekenning van een aanvullende uitkering verbonden 
bezwaren zullen evenwel noodgedwongen moeten worden aan
vaard, aldus concludeert de commissie-Pieters. Zij kan slechts de 
verwachting uitspreken, dat de nieuwe regeling zoveel soulaas zal 
geven, dat de gemeenten slechts sporadisch van de geboden ge
legenheid gebruik behoeven te maken. 

Voor die verwachting is wel enige grond aanwezig. 
De commissie-Oud heeft namelijk berekend, dat invoering van 

de voorgestelde regeling betekent, dat het aan de gemeenten 
wegens uitkeringen ten goede komende bedrag - in voor 1955 
uitgedrukte cijfers - kan stijgen met f 57 miljoen. Dit bedrag zal, 
in verband met de aanvulling van de opbrengst der woonplaats
belasting, waarop een aantal gemeenten aanspraak zal maken, 
zelfs kunnen oplopen tot f 77 miljoen. 

Vooml echter de voorgenomen verruiming van het plaatselijk 
belastinggebied (de opbrengst van de woonplaatsbelasting wordt 
maximaal op f 200 miljoen geschat) en een genoegzaam stelsel 
van doeluitkeringen zullen steun geven aan deze verwachting. 

We zullen verderop evenwel zien, dat een minderheid van de 
commissie-Pieters het in de gegeven omstandigheden niet verant
woord acht om de volgens deze voorstellen tot dergelijke bedmgen 
te verhogen belasting opbrengsten ter beschikking van de ge
meenten te stellen. 
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Doeluitkeringen. 
Met de commissie-Oud kan worden erkend, "dat het in de tegen

woordige situatie onmogelijk is algemene verdelingsmaatstaven 
te ontwerpen, die afgestemd zijn op het geheel van de behoeften 
der gemeenten." 

Om, mede met het oog op het sterk uiteenlopende uitgaven
niveau der gemeenten, niet opnieuw te vervallen in een systeem 
van overheersend subjectieve uitkeringen, is dan ook gezocht 
naar een nieuw element om te geraken tot een zo rechtvaardig 
mogelijke verdeling van de collectieve middelen. 

Doeluitkeringen voor daarvoor in aanmerking komende takken 
van gemeentelijke zorg, mits gebaseerd op bevredigende vergoe
dingsnormen, kunnen de lacune aanvullen en tot een juistere 
verdeling bijdragen. 

In aansluiting op hetgeen de commissie-Pieters reeds eerder 
opmerkte over de taakverdeling tussen het Rijk en de gemeenten, 
ligt het in de lijn der ontwikkeling van de verbondenheid tussen 
de verschillende overheidsorganen bij de uitvoering van hun taak, 
doeluitkeringen in het stuk van de financiële verhoudingsregeling 
te introduceren. 

Deze introductie zal echter met de nodige waarborgen moeten 
worden omkleed met het oog op de eerbiediging van de eigen 
verantwoordelijkheid der lagere publiekrechtelijke lichamen in 
het kader van de deelgenootschappelijke uitvoering. 

De uitkeringen voor bijzondere doeleinden zullen dan ook zoveel 
mogelijk moeten steunen op wettelijke regelingen. Bij de uitvoe
ring zal moeten worden gewaakt tegen de vergaande inmenging 
van de centrale overheid, door een te scherpe regulatie van het 
uitgavenpatroon. Deze overheid stelle zich niet op het standpunt: 
Qui paye ordonne. 

Ook zal men bij het in het leven roepen van dergelijke voor
zieningen selectief te werk moeten gaan. Een te breed stelsel van 
doeluitkeringen zal nl. afbreuk kunnen doen aan de financiële 
zelfstandigheid der gemeenten. Dit gevaar zal vooral dreigen 
indien langs subjectieve weg een beroep op versterking der alge
mene inkomsten nodig is. 

Al te star werkende en taakstellende uitkeringen acht de 
commissie-Pieters ook niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van 
plaatselijke initiatieven, welke in het verleden herhaaldelijk de 
basis hebben gelegd voor latere landelijke regelingen. 

De meerderheid van deze commissie meent voorts, dat het aan
beveling verdient de doeluitkeringen zoveel mogelijk over het 
gemeentefonds te leiden. De Raad voor de gemeentefinanciën zal 
het geheel van financiële regelingen voor de gemeenten dan beter 
kunnen overzien en aandacht kunnen schenken aan het onder
linge verband. 

De eenheid van handelen en beleid op het stuk van de financiële 
verhouding zal daardoor worden gediend. 
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Uitbreiding van het belasting gebied der gemeenten. 
De versterking van het plaatselijk belastinggebied neemt een 

centrale plaats in in de voorstellen van de commissie-Oud. 
Dat de opbrengst van de zuiver plaatselijke heffingen, waar

onder te verstaan belastingen, welke door de gemeenten zelf wor
den geregeld, niet veel meer heeft te betekenen, komt nog eens 
duidelijk tot uiting in het afzonderlijke rapport van de commissie_ 
Oud over de woonplaatsbelasting. Blijkens een daarin opgenomen 
overzicht, maakte de opbrengst van eigen belastingen in 1953 nog 
slechts 7,370 uit van het totaal der gemeentelijke inkomsten uit 
hoofde van belastingen en rijksuitkeringen (in 1930 68,670). 

Deze teruggang is verklaarbaar en dient, in verband met de 
totaal gewijzigde verhoudingen, te worden geaccepteerd. De 
commissie-Pieters heeft zich hiervan reeds eerder rekenschap 
gegeven. Herstel van de vroegere toestand is ten enenmale uit
gesloten. 

Maar ook in de gedachte, dat de ontwikkeling er toe leidt, dat 
de middelenvoorziening der gemeenten in hoofdzaak van uit cen
trale punten dient te geschieden, blijft er plaats voor een - zij 
het beperkt - eigen belastinggebied, als sluitstuk op het stelsel 
van uitkeringen. 

De commissie-Oud heeft hiervoor enkele gegronde redenen 
aangevoerd. 

Een eigen belastinggebied : 

1. opent de mogelijkheid om oneffenheden glad te strijken, welke 
uitkeringsregelingen kunnen meebrengen; 

2. biedt ruimte voor de ontwikkeling van initiatieven voor voor
zieningen, waarop de nieuwe regeling niet is berekend; 

8. zal vooral ook weer de gelegenheid scheppen in eigen kring 
nut en offers af te wegen. 

Met betrekking tot dit laatste punt merkt de commissie-Pieters 
op, dat zij zich niet aan de indruk heeft kunnen onttrekken, dat 
onder het bestaande systeem vele gemeentebesturen bij het doen 
van uitgaven al te gemakkelijk de weg van de minste weerstand 
volgen. Zij laten de wenselijkheid van bepaalde voorzieningen 
betrekkelijk spoedig prevaleren boven hetgeen financieel verant
woord en economisch toelaatbaar is. De omstandigheid, dat voor 
de uit dit beleid voortvloeiende financiële consequenties geen 
rechtstreeks beroep op de burgerij behoeft te worden gedaan, zal 
hieraan wel niet vreemd zijn. 

En zou ook de kwijnende belangstelling van de burgerij voor de 
gang van zaken in de gemeente en haar onverschilligheid voor 
het doen en laten van de verantwoordelijke bestuursorganen niet 
- althans ten dele - te verklaren zijn uit het feit, dat de burgers 
niet meer rechtstreeks worden geconfronteerd met de geldelijke 
gevolgen van dit gemeentelijk beleid? 
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De plaatselijke zelfstandigheid zal aan betekenis winnen indien 
zij wordt geschraagd door bestuurders, die zich bewust zijn van 
hun verantwoordelijkheid enerzijds en van de belangstelling der 
burgerij anderzijds. 

Een systeem, waarbij de gemeenten, zoals thans het geval is, 
voor de voorziening in haar financiële behoeften vrijwel uitslui
tend zijn aangewezen op inkomsten uit hoofde van fonds- en doel
uitkeringen, is noch voor het een noch voor het ander bevorderlijk. 

Zo denkt althans de overgrote meerderheid van de commissie
Pieters er over. Deze meerderheid is dan ook met de commissie
Oud van oordeel, dat een door de gemeenten zelf te benutten 
belastinggebied een onmisbaar sluitstuk vormt van een nieuwe 
financiële verhoudingsregeling. Ook uit een oogpunt van gezonde 
decentralisatie acht zij een versterking van het plaatselijk be
lastinggebied aan te bevelen, ter tegemoetkoming aan typisch 
locale wensen en behoeften. 

Met erkenning van het bezwaar van de minderheid tegen de 
hoge perceptiekosten van een woonplaats belasting kan deze meer
derheid er wel mee instemmen, dat de heffing en invordering van 
deze belasting wordt opgedragen aan het daarvoor aanwezige 
apparaat van de rijksbelastingdienst. 

Desondanks blijft een minderheid van mening, dat de perceptie
kosten niet in redelijke verhouding zullen staan tot de opbrengst. 
Naast enkele bezwaren van belasting-technische aard achten 
enkele leden de opbrengst in totaal (maximaal en dan nog bere
kend op basis van een haussejaar : f 200 miljoen) en ook per 
gemeente te gering om te kunnen bijdragen tot het verkrijgen van 
het bij elke gemeenteraad verantwoord afwegen van alle gemeen
telijke uitgaven tegenover de daaruit voortvloeiende geringere 
beschikkingsmacht bij de belastingbetalers. Noch uit algemeen 
economisch noch uit gemeentelijk oogpunt ziet de minderheid van 
de commissie-Pieters veel heil in de voorgestelde woonplaats
belasting. 

Wie regelmatig kennis heeft genomen van de artikelen, welke 
in de vakbladen aan deze belasting zijn gewijd, zal zich er niet 
over verbazen, dat er met betrekking tot dit punt in de commissie
Pieters geen communis opinio was. 

* * * 
Een andere vraag is of, in verband met de sinds de indiening 

van de voorstellen van de commissie-Oud sterk gewijzigde om
standigheden, aan de daarin gedane aanbeveling binnen korte tijd 
gevolg zal kunnen worden gegeven. Opvolging van de aanbeveling 
tot gelijktijdige invoering van al haar voorstellen houdt immers in 
een potentiële uitzetting der gemeentelijke uitgaven met ongeveer 
f 280 miljoen. 

De onderwerpelijke vraag klemt temeer, omdat de commissie
Oud met betrekking tot de invoering van de woonplaatsbelasting 
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heeft opgemerkt, dat er een moeilijkheid kan zijn gelegen in de 
omstandigheid, dat een verhoging van de algemene belastingdruk 
ongewenst is, zodat de invoering van de nieuwe heffingsmogelijk
heid gepaard zou moeten gaan met een verlaging van de druk der 
rijksbelastingen. Opschorting wordt, zelfs als het tijdstip voor 
verlaging van de rijksbelastingen niet geschikt is, door deze com
missie ernstig ontraden. Naar haar mening eist het welslagen van 
de nieuwe regeling, dat de gemeenten bij de aanvang van haar 
werking volkomen vrij moeten zijn in de beslissing om tot in
voering van deze belasting over te gaan. 

Effectuering van alle voorstellen van de commissie-Oud op het 
voorgestelde tijdstip impliceert derhalve het scheppen van een 
belastingvrije zoom, die dus in feite voor de gemeenten beschik
baar moet worden gesteld. 

Afgezien van de hierboven reeds door de minderheid van de 
commissie-Pieters tegen de invoering van een woonplaatsbelas
ting aangevoerde bezwaren, zag een iets grotere minderheid geen 
aanleiding om - indien een woonplaatsbelasting zou worden in
gevoerd, of de opbrengst van een andere belasting additioneel aan 
de gemeenten zou worden toegedacht - de in totaal aan de ge
meenten toekomende belastingopbrengst te verhogen. Een derge
lijke additionele belasting zou - volgens deze minderheid - een 
even grote vermindering van de reeds aan de gemeenten toe
komende belastinguitkeringen ten gevolge moeten hebben; zeker 
onder de na het publiceren van het rapport van de commissie-Oud 
ingetreden economische omstandigheden acht zij de daarin ver
dedigde gedachte niet langer houdbaar. 

Deze leden willen niet voorbij zien, dat de uitgaven der gemeen
ten voor een deel samenhangen met de groei van de bevolking en 
met de vooruitgang op menig gebied. Zij zijn echter niet over
tuigd, dat de daaruit voortvloeiende kosten automatisch tot 
hogere belastingmiddelen moeten leiden, te minder omdat in het 
rapport van de commissie-Oud over het terugdringen of beperken 
van reeds bestaande voorzieningen niet wordt gerept. 

* * * 
De voorstellen van de commissie-Oud gingen er van uit, dat de 

nieuwe regeling op 1 januari 1958 zou ingaan, zij het dan dat 
1958 als een overgangsjaar werd aangemerkt. 

Om het gevaar van een wetloos tijdperk weg te nemen, zag de 
regering zich intussen genoodzaakt voor dit jaar een overgangs
regeling te treffen, welke in materieel opzicht aansluit op hetgeen 
de commissie-Oud heeft geadviseerd. In feite is dit neergekomen 
op een voortzetting van de financiële verhoudingsregeling voor 
de jaren 1953 tjm 1957. 

Wij schrijven thans december 1958. 
Het wachten is nog steeds op voorstellen van de regering, on

danks toezeggingen, gedaan bij de behandeling van de rijksbegro-
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ting voor 1958, dat deze voorstellen "binnenkort zouden worden 
ingediend" of dat "daaraan de laatste hand wordt gelegd". De 
parlementaire tijdrekenkunde heeft weer eens bewezen hoe rek
baar deze begrippen zijn. 

Dat de regering deze toezeggingen niet tijdig gestand kan doen 
is overigens verklaarbaar en wellicht ook te billijken. Zij ziet zich 
immers geplaatst voor de oplossing van een uitermate moeilijk 
vraagstuk, dat ten nauwste samenhangt met het zo precaire pro
bleem van de verdeling van de nationale bestedingscapaciteit ! 

De commissie-Oud had ook niet kunnen vermoeden, dat de 
regering zich juist in deze tijd, waarin de financieel-economische 
toestand noopt tot beperking der bestedingen, rekenschap moet 
geven van de verstrekkende gevolgen van haar voorstellen. 

Het is niet moeilijk te voorspellen, dat van de invoering van de 
voorstellen van de commissie-Oud met ingang van 1 januari 1959 
niet veel zal komen; zeker niet in ongewijzigde vorm. 

Inmiddels wacht men in gemeentelijke kringen met spanning 
de ontwikkeling af. Men late de gemeentebesturen niet te lang 
meer in het onzekere. 
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PARLEMENTAIRE KRONIEK 

Politieke barometer staat op onzeker 

Wil de PvdA kabinet-Drees 
naar huis sturen? 

De politieke barometer staat op 
onzeker en de naald zou, zoals het 
nu lijkt, zelfs kunnen verschuive~ 
naar uitgesproken slecht weer. BIJ 
de algemene beschouwingen in de 
Eerste Kamer, het jongste debat 
dat de gelegenheid bood om de si
tuatie te peilen, kwam ook de mi
nisterpresident dr. Drees tot de 
conclusie, dat het denkbaar is, dat 
het kabinet eerder dan '60 zal ver
dwijnen. 

De nieuwe onzekerheid is een ge
volg van de houding van de PvdA. 
Mr. Burger, de socialistische frac
tievoorzitter in de Tweede Kamer, 
verklaarde, dat de PvdA zich niet 
meer gebonden voelt aan het rege
ringsprogram. Kort daarna schoof 
de PvdA op haar fakkeldragersdag 
zeven punten naar voren. Zou niet 
op korte termijn blijken, dat hier
aan kan worden voldaan dan, -
aldus de socialistische verklaring 
-, acht de PvdA het niet langer 
verantwoord, dat PvdA-ministers 
deel blijven uitmaken van het hui
dige kabinet. Zouden de socialisti
sche bewindslieden dan toch kun
nen aanblijven? Die vraag behoeft 
niet theoretisch benaderd te wor
den, want dr. Drees verklaarde al 
bij het politieke debat in de Senaat 
dat de socialistische ministers zul
len aftreden als blijkt, dat de 
PvdA-fractie geen vertrouwen meer 
heeft in het huidige kabinet. 

Schuld b,j anderen? 

Wat is de oorzaak van de ver
anderde houding van de PvdA? De 
socialisten leggen de schuld bij an
deren. Bij de behandeling van de 
wet "vervreemding landbouwgron
den" in de Tweede Kamer zou ge
bleken zijn, dat KVP en AR het 
regeringsprogram aan hun laars 
lappen en dat zou dan de PvdA de 
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vrijheid geven om hetzelfde te doen. 
In deze redenering zitten kapitale 
onjuistheden. Zo heeft de PvdA 
nooit het recht KVP en AR van 
woordbreuk" ten opzichte van dit 

kabinet te betichten omdat dit 
woord immers nooit gegeven werd. 
Het ging in '56, en het gaat nog 
steeds, om een extra-parlementair 
kabinet. De partijen, die van 
woordbreuk" beticht worden, heb

ben steeds verklaard, dat zij zich 
ten opzichte van het kabinet niet 
gebonden voelen. 

Daarnaast wordt in de socialis
tische redenering ook de betekenis 
van hetgeen bij de behandeling van 
de wet vervreemding landbouw
gronden gebeurde danig overtrok
ken. De regeling, waarbij het onder 
meer gaat om prijsbeheersing bij 
verkoop van landbouwgrond, was 
tot dan toe tijdelijk. De regering 
wilde daar nu een blijvende rege
ling van maken. Of dit precies 
bedoeld werd met hetgeen daarover 
in het regeringsprogram staat, is 
voor discussie vatbaar. In elk geval 
kan een bepaald punt anders bena
derd moeten worden als de omstan
digheden veranderd zijn. En dan 
was er in dit geval toch wel een 
nieuw, zwaarwegend feit. Het land
bouwschap -- en voor wie de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
ernstig neemt is dat een gewichtige 
stem -, had de Kamer uitdrukke
lijk gevraagd om nog niet tot een 
blijvende regeling te besluiten, 
maar vooralsnog te volstaan met 
een tijdelijke verlenging. Zo is het 
ook gebeurd door middel van een 
AR-amendement, mede gesteund 
door de KVP. 

De twee socialistische ministers, 
die het wetsontwerp verdedigden, 
maakten wel bezwaren tegen het 
amendement, maar verklaarden het 
toch niet "onaanvaardbaar". Dr. 
Drees zei hiervan in de Eerste 
Kamer, dat dit nagelaten was om 



nog grotere schade te voorkomen. 
Volgens onze opvatting is er geen 
sprake van schade. Of de regeling 
blijvend of tijdelijk is maakt voor 
de werking van de wet niets uit. 
Dat is ook in een deel van de socia
listische pers erkend. Van die kant 
werd er op gewezen, dat de be
zwaren zich veeleer moeten rich
ten tegen een andere wijziging in 
de wet als gevolg van een KVP
amendement waardoor weer ver
snippering van met belastinggeld 
verbeterde landbouwgrond moge
lijk zou worden. Ook deze wijziging 
hebben de socialistische ministers 
toegelaten. Evenals minister Von
deling reeds eerder deed, verklaar
de dr. Drees nu in de Eerste Kamer 
dat de aangebrachte wijziging het 
nodig maakt om de kwestie nog
maals aan de Kamer voor te leg
gen. Dan zal er dus ook opnieuw 
gelegenheid zijn om te bekijken of 
hier een bevredigende regeling te 
vinden is. Maar al met al lijken deze 
zaken toch zeker niet van zoveel 
gewicht, dat zij zulk een verstrek
kende wijziging in de houding van 
de PvdA ten opzichte van het ka
binet en het regeringsprogram 
zouden rechtvaardigen. 

Nieuw-Guinea 
Die wijziging diende zich trou

wens al vóór het debat over de wet 
"vervreemding landbouwgronden" 
aan bij de algemene beschouwingen 
in de Tweede Kamer. Bij die ge
legenheid kwam mr. Burger met 
een motie waarmee in feite bedoeld 
werd het tot nu toe gevoerde Nieuw
Guinea beleid in een andere rich
ting te dwingen. In dezelfde lijn 
ligt het meer actuele feit van het 
socialistisch verzet tegen een wij
ziging van de dienstplichtwet 
waardoor het mogelijk zou worden 
ook dienstplichtigen naar Nieuw
Guinea te zenden. 

Met deze gewijzigde houding 
plaatste de PvdA zich ook tegen
over de eigen geestverwanten in 
het kabinet. In de Tweede Kamer 
was het dr. Drees, die de Nieuw
Guinea-motie van mr. Burger af
wees en bij de algemene beschou
wingen in de Eerste Kamer was het 
weer dr. Drees, die tegenover zijn 
partijgenoot mr. In 't Veld moest 

vaststellen, dat de weg, die nu ter
zake van Nieuw-Guinea gevolgd 
wordt, toch de enig begaanbare is. 
Waarom dan toch die zwenking bij 
de PvdA? De werkelijke oorzaak 
ligt in het weer sterk toegenomen 
verschil van mening bij de PvdA 
over de kwestie Nieuw-Guinea en 
nu wordt kennelijk gepoogd om die 
tegenstellingen met halfslachtige 
'lanvallen op het tot nu toe gevoerde 
beleid te overbruggen. 

Dat hiermee de zaak van Nieuw
Guinea wezenlijk schade wordt ge
daan is zonder meer duidelijk. 
Ondernemingen, die kapitaal in 
Nieuw-Guinea zouden willen beleg
gen, worden op die manier afge
schrikt en al mag de defensie dan 
nu toch versterkt kunnen worden 
met vrijwilligers, en al zal de wij
ziging van de dienstplichtwet, zij 
het later, toch doorgaan, het is 
Indonesië uiteraard niet ontgaan 
dat een van de grote Nederlandse 
partijen de defensie van Nieuw
Guinea kennelijk niet zo heel ern
stig neemt. 

Invloed van verkiezingen 
In breder verband moet men de 

oorzaak van de gewijzigde houding 
van de PvdA in haar verkiezings
nederlaag zoeken. Direct daarna 
was immers al duidelijk, dat die 
kapitale nederlaag de PvdA voor 
de moeilijke opgave stelde hoe zij 
verder verlies zou kunnen stuiten 
en hoe zij eigenlijk het verlorene 
terug kon winnen, waarbij vooral 
het feit klemt, dat de middengroe
pen de PvdA in de steek lieten en 
naar de VVD overliepen. Hoezeer 
dit probleem de PvdA bezig houdt 
bleek op de Fakkeldragersdag uit 
de rede van dr. Banning. Binnen 
de PvdA beraadt men zich op het 
ogenblik op een nieuw beginselpro
gram, maar de rede van dr. Ban
ning liet al wel raden, dat hierin 
gepoogd wordt om zich van marxis
tische restanten te ontdoen, die 
blijkbaar juist de voormalige socia
listische kiezers uit de middengroe
pen zo hinderen. In het vorig 
nummer hebben wij in dit verband 
gewezen op de resultaten van een 
onderzoek in Den Haag en gepu
bliceerd in "Socialisme en Demo
cratie". 
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Dr. Banning liet nu in zijn be
schouwing de oude socialistische 
mythe los, dat de aarde zonder 
meer een paradijs zou worden als 
alle mensen maar de socialistische 
beginselen wilden omhelzen. Ook 
dan, aldus dr. Banning in 1958, 
zouden er problemen zijn; ook in 
een socialistische maatschappij zou 
onrecht geschieden. Waarom? Het 
oude calvinistische hart van dr. 
Banning had het eigenlijk al jaren 
terug in stilte gezegd - omdat de 
mens altijd onderhevig blijft aan 
de werking van het kwaad. Een 
andere marxistische mythe zag het 
proletariaat steeds groter worden, 
zo groot, dat het tenslotte een be
slissende invloed zou hebben in de 
maatschappij. Die verwachting 
komt niet uit, aldus dr. Banning. 
Het proletariaat wordt juist klei
ner, zo er nog in de oude zin van 
"proletariaat" gesproken kan wor
den en onderwijl komt een nieuwe 
maatschappelijke groep naar vo
ren: "De nieuwe middenstand", 
gevormd uit lagere en middelbare 
ambtenaren, werknemers op soort
gelijk niveau uit de particuliere be
drijven, onderwijzend personeel en 
de beoefenaars van de vrije beroe
pen. Deze "nieuwe middenstand" 
wordt zo belangrijk, aldus dr. Ban
ning, dat geen enkele partij, die 
invloed wil uitoefenen, het zonder 
steun vanuit die groep zal kunnen 
stellen. 

Met die nieuwe groep, wij volgen 
nog steeds de gedachtengang van 
dr. Banning, komt ook een nieuwe 
instelling naar voren. Na de strijd 
om sociale voorzieningen en lots
verbetering gaat het nu vooral om 
wat meer vrijheid en om een 
"eigen" deel van de stijgende wel
vaart. Men wil "een eigen fiets, een 
eigen scooter, een eigen auto". 

Die behoefte aan meer vrijheid 
en vooral aan iets "eigens" acht dr. 
Banning niet verkeerd, maar er zit 
z.i. het gevaar in, dat de maat
schappij uit mensen gaat bestaan, 
die enkel aan zich zelf denken en 
geen zorg hebben voor elkaar. Dr. 
Banning vond dat punt zelfs het 
belangrijkste bij de komende ont
wikkeling. Het socialisme zou zich 
nu vooral als hoofdtaak moeten 
stellen om de mensen in die ver-
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antwoordelijkheid voor elkaar op te 
voeden. 

Niet nieuw 
De lijn, die dr. Banning op die 

manier uitstippelde, behoeft er ze
ker niet toe te leiden, dat de andere 
partijen verder van het socialisme 
af komen te staan. Integendeel. 
Men kan het zo zien, dat in de ver
nieuwing van het socialisme, zoals 
dr. Banning die denkt, veel ligt, dat 
bij andere partijen reeds gemeen 
goed is. Vanuit een partij als de 
KVP wordt reeds lang gewaar
schuwd tegen overmatige over
heidsinvloed, waardoor de vrijheid 
van de burger in het gedrang kan 
komen. De behoefte aan iets eigens 
is daar eveneens al lang onderkend 
getuige het door de socialisten zo 
zwaar aangevochten ideaal van 
bezit voor velen. 

Maar wij denken vooral aan de 
verantwoordelijkheid voor elkaar. 
De christelijke sociale beweging 
heeft tegenover de klassestrijd al
tijd het ideaal gesteld van samen
werking tussen de maatschappe
lijke groepen. De christelijke poli
tiek heeft die lijn doorgetrokken. 
In de kring van de katholieke poli
tiek kennen wij het vertrouwde 
woord, dat het er om moet gaan 
"het onverzoenlijke te verzoenen". 
Dat wil zeggen, duidelijk maken, 
dat het niet om het belang van één 
maatschappelijke groep mag gaan, 
dat minderheden niet door macht 
van anderen verdrukt mogen wor
den, maar dat men er - met ver
antwoordelijkheid voor elkaar -
in moet slagen om harmonie in die 
belangen te brengen. Dat ook dr. 
Banning nu vanuit het socialisme 
die noodzaak zo sterk gaat onder
lijnen, kan ons enkel verheugen. 

Ministers en fractie 
De Fakkeldragersdag van de 

PvdA beperkte zich echter niet tot 
de serene beschouwingen van dr. 
Banning. Er waren, zoals gezegd, 
ook de door mr. Burger aan de orde 
gestelde zeven punten, waarvan 
dan nu voor de PvdA zou afhangen 
of de socialistische ministers in het 
kabinet kunnen blijven. Probeerde 
dr. Banning de dieper liggende oor
zaken van de verkiezingsnederlaag 



te bestrijden, met de zeven punten 
bedoelt de PvdA kennelijk meer 
aan de oppervlakte nieuwe animo 
voor de PvdA te wekken, al zijn er 
toch verschillende verlangens bij, 
die ook bij andere partijen leven. 
Een punt als belasting op vermo
gensvermeerdering is echter weer 
een typisch socialistische eis en 
gaat veel verder dan het regerings
program. 

Toch kon op de Fakkeldragers
dag de indruk ontstaan, dat de 
socialistische ministers zich zonder 
meer met de gestelde eisen akkoord 
hadden verklaard. In de verklaring 
van mr. Burger werd immers ge
zegd, dat "overleg met de partij
genoten-ministers heeft plaats ge
vonden". Prof. Romme stelde over 
dit verband vragen aan de minister
president, maar dr. Drees heeft bij 
de algemene beschouwingen in de 
Eerste Kamer daarop in feite al 
een antwoord gegeven. En dan 
blijkt het toch wel iets anders te 
liggen. Dr. Drees vertelde, dat de 
socialistische ministers de PvdA
fractie schriftelijk hebben meege
deeld, dat de positie van ministers 
een andere is dan die van Kamer
leden. Ministers kunnen zich niet 
naar buiten uitspreken over voor
stellen, die nog niet in het kabinet 
zijn besproken en die nog geen punt 
van het regeringsprogram uitma
ken. Dit standpunt van de socialis
tische ministers is ook door de 
PvdA-fractie aanvaard, aldus dr. 
Drees. Als ook deze brief voor de 
ministeriële geestverwanten op de 
Fakkeldragersdag van de PvdA 
voorgelezen, zou dat wel aan het 
juiste inzicht van de Fakkeldragers 
ten goede zijn gekomen. 

Andere mogelijkheden 
Tussen de twee verklaringen van 

de PvdA in zijn van vele kanten 
beschouwingen aan de politieke 
situatie gewijd zonder dat daarbij 
uitzicht werd geopend op de mo-

gelijkheid van een andere constel
latie. Tijdens het debat in de 
Tweede Kamer over de begroting 
van Economische Zaken, wist prof. 
Oud geen concreet antwoord op de 
vraag wat er volgens de liberalen 
in het beleid zou moeten verande
ren. De heer Beernink, de nieuwe 
voorzitter van de CHU, verklaarde 
op een vergadering, dat de brede 
basis zijn tijd gehad heeft, maar de 
heer TiIanus zei van zijn kant op 
een andere CH-vergadering, dat 
men er dan ook bij moet vertellen 
wat ervoor in de plaats dient te 
komen. Vanuit de kring van de AR 
is onlangs door partijvoorzitter 
Berghuis betoogd, dat meer samen
werking tussen de christelijke par
tijen ook meer duidelijkheid zou 
brengen in de politieke verhou
dingen. Daar staat echter weer 
tegenover, dat het CH-Tweede 
Kamerlid Kikkert in Rotterdam 
uitsprak, dat een herstel van de 
christelijke coalitie hem geenszins 
toelachte, omdat hij er niets voor 
voelde om "onder de gele vlag" te 
varen. 

De liberale N.R.C. meende, dat 
het goed zou zijn als er eens een 
extra-parlementair kabinet kwam, 
geheel buiten de partijen om. De 
partijen zouden zich dan eens rus
tig langs de kant kunnen beraden. 
In feite zou dat echter toch ook 
betekenen, dat de partijen elkaar 
tot onmacht doemen. Vooral in dat 
verband blijft de ontwikkeling in 
Frankrijk een teken aan de wand. 

Het politieke debat in de Eerste 
Kamer liet de indruk achter, dat 
alle partijen zich de gevaren van 
een kabinetscrisis bewust zijn. Mr. 
van Doorn, de partijvoorzitter van 
de KVP verklaarde al eerder, dat 
de KVP van haar kant zeker niet 
op een crisis aanstuurt. Wat de 
PvdA in feite wil, zal echter nog 
nader moeten blijken. En onderwijl 
blijft de politieke barometer op on
zeker staan. 
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I Buitenlands Panorama I 
~--------------------------~ 
BERLIJN 

De Russische voorstellen ten aanzien van Berlijn passen geheel 
in de strategie van de Sovjet-politiek de struktuur van West
Europa te ontwrichten en in de vrije wereld tegenstellingen te 
kweken. Weloverwogen hebben de Russen het Westen lange tijd 
in onzekerheid gelaten over wat zij nu precies van plan waren, in 
de hoop, dat, wanneer de Berlijnse tijdbom zou ontploffen, de 
verwarring des te groter zou zijn. In een langverwachte nota aan 
de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, de 
Bondsrepubliek en Oost-Duitsland verklaarden de Russen, dat de 
Sovjet-Unie haar taken, voortvloeiende uit de internationale ak
koorden over Duitsland, wil overdragen aan Oost-Duitsland, dat 
dan zijn "souvereiniteit te land, ter zee en in de lucht" kan gaan 
uitoefenen. Kroetsjef verklaarde bovendien op een perskonfe
rentie, dat Berlijn een vrije en gedemilitairiseerde stad zou moe
ten worden en dat het bezettingsstatuut binnen een half jaar zou 
worden gelikwideerd. Inmiddels is het de Russen duidelijk te ver
staan gegeven, dat het Westen er niet aan denkt van Berlijn een 
"vrije" stad te maken, om deze metropool van de vrijheid vervol
gens als een rijpe vrucht in de mand, die door Ulbricht c.s. al 
gereed wordt gehouden, te laten vallen. 

De grote tegenstelling tussen het Westen en de Russen is hierin 
gelegen, dat de laatsten de oplossing van de kwestie-Duitsland 
willen zien in de vorming van een konfederatie, hetgeen betekent 
vereniging van Oost- en Westduitsland met behoud van de Oost
Duitse regering. Berlijn kan voor de Russen een aanloop zijn een 
dergelijke konfederatie, die altijd door het Westen verworpen is 
(het Westen wil immers vrije verkiezingen), af te dwingen. 

De verdeling van Berlijn, dat geheel in de Russische zone ligt, 
werd overeengekomen en vastg'elegd in protocollen in het najaar 
1944 en bekrachtigd tijdens de conferentie van Potsdam. In 1948 
begonnen de Russen Berlijn te blokkeren in de verwachting hier
mede de Westelijke mogendheden uit de stad te kunnen verdrijven. 
Dit plan leed schipbreuk op de befaamde luchtbrug. Een nieuw 
stadium in de ontwikkeling kwam, toen in mei 1949 Frankrijk, 
Engeland en Amerika de drie zones ophieven en de West-Duits 
Federale Republiek proklameerden, vijf maanden later gevolgd 
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door de oprichting van de Duitse Demokratische Republiek in de 
oost-zone. De Russen hebben daarbij echter uitdrukkelijk de inter_ 
nationale overeenkomsten als geldig erkend. Vanaf 1949 hebben 
de Russen voortdurend getracht het Westen het leven in Berlijn 
zuur te maken, temeer, omdat het vrije Berlijn een onweerstaan
bare aantrekkingskracht uitoefende op de Oost-Duitsers en als 
doorgangsoort voor tienduizenden vluchtelingen de DDR een 
doorn in het oog is. 

Want dit betekende voor de demokratische republiek een steeds 
toenemend belangrijk verlies aan arbeidskrachten. Overigens is 
het in dit verband interessant te vermelden, wat prof. Oberländer, 
de West-Duitse minister voor vluchtelingenzaken, tijdens een in
terview verklaarde, dat namelijk het binnenstromen van massa's 
vluchtelingen de Russen doet hopen, hierdoor de sociale struktuur 
met name van West-Duitsland te kunnen verzwakken. West
Duitsland, dat toch al overbevolkt is, moet ongeveer per jaar nog 
360.000 Oostduitse vluchtelingen opnemen en de integratie van 
één gezin van vier personen kost jaarlijks 50.000 D-mark. Het 
verschaffen van werk aan deze vluchtelingen kost jaarlijks nog 
eens 4,5 miljard D-mark, waarbij nog jaarlijks 4,5 miljard D-mark 
voor "Lastenausgleich" (verdeling van oorlogslasten over de 
gehele bevolking door speciale belastingen) bijkomt, zodat de 
gezamenlijke kosten 9 miljard D-mark per jaar bedragen. Dit zou 
inderdaad een verklaring kunnen zijn voor het feit, dat de Russen 
tot nU toe de meeste vluchtelingen geen al te grote hinderpalen 
in de weg leggen. Van de andere kant: het toenemend aantal intel
lektuelen, dat de Oostzone ontvlucht, moet op de duur in Oost
Duitsland desintegrerend gaan werken en waarschijnlijk heeft 
Ulbricht Kroetsjef ertoe kunnen bewegen eens een dramatische 
stap te doen, waarmede ook het vluchtelingenprobleem beter in de 
hand zou kunnen worden gehouden. 

Kroesjef sprak voor het eerst over de opheffing van het bezet
tingsstatuut enige weken geleden op een receptie ter gelegenheid 
vaneen bezoek van een Poolse delegatie aan Moskou, onder lei
ding van Gomulka. Voor Rusland kan de kwestie-Berlijn de aan
loop zijn naar een wijdere disengagement in Europa, een uitge
breider Rapacki-plan. Vandaar wellicht de bekendmaking van de 
Russische plannen op dit moment. De vraag is of Gomulka hier
mede erg gelukkig is, omdat de tegenstand van het Westen jegens 
het Rapacki-plan nu nog groter zal worden. Hoewel men er in het 
Westen rekening mee hield, dat het weer een propaganda-stunt 
betrof, bestond er toch voldoende aanleiding te denken, dat 
Kroetsjef hier inderdaad in alle ernst had gesproken en het werd 
gaandeweg duidelijk, dat Rusland voor de derde keer dit jaar op 
een ernstige krisis aanstuurde, voor de eerste keer in het Midden
Oosten, de tweede keer in het Verre-Oosten en nu voor de derde 
keer in Europa. Hier in Europa is de situatie wel bijzonder ge
vaarlijk, omdat hier de westelijke en oostelijke legers vrijwel oog 
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in oog staan en er maar een klein misverstand nodig is om een 
explosie te veroorzaken. 

FINLAND 

Door het aftreden van vijf ministers van de Agrarische Partij, 
onder wie de minister van buitenlandse zaken Virolanen, is een 
eind gekomen aan de drie maanden oude koalitie-regering van 
premier Fagerholm en ziet Finland zich geplaatst voor de negen
tiende na-oorlogse kabinetskrisis. Dit kabinet was bij Moskou 
allerminst populair; in de Russische pers was al herhaaldelijk 
ontevredenheid geuit over het feit, dat er geen kommunisten in 
opgenomen waren, hoewel zij bij de jongste verkiezingen door 
eigen winst en verdeeldheid in de socialistische rangen de groot
ste partij waren geworden. Rusland heeft bovendien onlangs met 
ekonomische maatregelen gedreigd: Moskou zei niets meer van 
Finland te willen kopen, als de Finnen niet meer uit Rusland 
zouden invoeren. De Agrarische Partij had hierover ook bij monde 
van Karjalainen, oud-sekretaris en vertrouweling van president 
Kekkonen, het een en ander gezegd, namelijk, dat de koalitie van 
Fagerholm te rechts was. De kommunist en zijn met vijftig zetels 
de grootste partij in het Parlement van 200 leden, waarin de 
socialisten met 13 zetels in een oppositionele positie waren ge
drongen. Het was evenmin naar de zin van Moskou en men mag 
wel zeggen ook van de Agrarische Partij, dat de (anti-russische) 
konservatieven, die met vijf zetels winst uit de verkiezingen te 
voorschijn kwamen en in het parlement 29 zetels bezetten, wel 
in de regering waren opgenomen. De vraag is nu of Finland een 
regering zal krijgen met kommunistische steun en of hierin agra
riërs en onafhankelijke socialisten zullen worden opgenomen. 

In ieder geval heeft deze kabinetskrisis weer eens de aandacht 
gevestigd op de positie van een land, dat nu onder sterkere Rus
sische druk komt te staan. Al is het nog de vraag of Rusland 
inderdaad van plan is, Finland geheel en al in zijn invloedsfeer te 
trekken, het gevaar is aanwezig en de vrije wereld moet deze 
situatie met grote bezorgdheid gadeslaan, gezien Moskous be
langstelling voor Skandinavië. Sinds het einde van de oorlog 
heeft de in 1940 opgerichte Finse kommunistische partij zorg
vuldig - op instruktie van Moskou - het land in een positie 
trachten te manouvreren, die het hierboven geschetste gevaar 
verre van denkbeeldig maakt. Het is niet uitgesloten dat Rusland 
van de interne krisis in Finland gebruik zal maken om de span
ningen rond de Baltische Zee en in Skandinavië te verhogen. 
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NIEUW-G UINEA 
door Dr. K. J. Hahn. 

NUMMER 11 

nieuwe 
perspektieven 

JE r is in de laatste jaren en maanden een en ander gebeurd 
rondom het vraagstuk Nieuw-Guinea en de diskussie 
zowel op nationaal als op internationaal terrein bereikte 
soms bepaaldelijk hoogtepunten, in het bijzonder toen 

Soekarno in het najaar 1957 overging tot maatregelen tegen 
Nederlanders en Nederlandse belangen in Indonesië, maatregelen, 
die van iedere volkenrechtelijke basis ontbloot waren. Niet alleen 
in publicaties zoals die van prof. C. de Vogel, prof. Röhling, Leo 
Hanekroot en laatstelijk nog in de brochure "Terdege ter discussie 
- vraagstukken betreffende de verhouding Nederland-Indonesië 
-Nieuw-Guinea" van prof. J. Verkuyl e.a. werden persoonlijke 
visies verkondigd die erop gericht waren de Nederlandse bevol
king voor een standpunt te winnen dat geheel afweek van het 
standpunt van de Nederlandse regering, door b.v. Indonesië in 
de kwestie van Nieuw-Guinea vergaande zo niet geheel tegemoet 
te komen of een overdracht aan de UNO in de vorm van een 
trustschap te bepleiten. Er hebben zich ook bepaalde groepe
ringen zoals een groep van Nederlandse intellektuelen en hoog
leraren, de Nederlands-Hervormde Synode, de Wiardi-Beckman
Stichting in oproepen of rapporten met het vraagsstuk bezig 
gehouden zodat het tenslotte eigenlijk niet te vermijden was dat 
ook in de Tweede Kamer iets van deze diskussies en meningsver
schillen te merken was. Men kon echter moeilijk verwachten dat 
juist de PvdA-fraktievoorzitter door zijn bekende motie, inge
diend bij de Algemene Beschouwingen, de regering in de kwestie 
Nieuw-Guinea uit de tent trachtte te lokken. Het antwoord van 
prof. Romme liet er geen twijfel aan ontstaan hoe de regering 
en de overige regeringspartijen over deze zaak dachten. ' 

Toch is het niet onmogelijk dat sommigen hier uit de indruk 
gekregen hebben, dat de Nederlandse regering eenvoudigweg op 
haar standpunt blijft staan, terwijl de onverbiddelijke houding 
van Indonesië niet alleen de afro-aziatische landen, en natuurlijk 
de kommunistische landen, maar ook landen van de westelijke 
wereld in toenemende mate beinvloedt. Uit deze indruk is het 
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· verwijt van "immobilisme" geboren, dat in de laatste tijd in PvdA
kringen steeds vaker te horen is en het is niet onmogelijk dat de 
verkiezingskampagne aanleiding is met deze term opnieuw te 
gaan schermen. Het is daarom juist in het licht van de jongste 
publicaties over de Nederlandse Nieuw-Guinea-politiek goed eens 
na te gaan waar wij staan en of werkelijk zo weinig gebeurd is 
in de afgelopen jaren en maanden. Een objektieve beoordeling 
van de jongste ontwikkeling zal namelijk tot de konklusie leiden, 
dat er zeer belangrijke dingen gebeurd zijn, dat er een zekere 
beweging en ontwikkeling vast te stellen is, waaraan Nederland 
zeker sterk heeft meegewerkt, die echter ook beïnvloed is door 
de voor Indonesië bepaald zeer schadelijke politiek van Soekarno 
evenals door de internationale ontwikkeling waardoor bij be
vriende mogendheden als Australië en de Verenigde Staten een 
duidelijker omschreven politiek zichtbaar wordt, die in de afge
lopen periode tot konkrete resultaten heeft geleid. Het is daarom 
ook niet overdreven van een nieuwe faze van de Nederlandse 
politiek ten aanzien van Nieuw Guinea te spreken - niet van een 
nieuwe politiek -, aangezien het Nederlandse standpunt in de 
aktuele wereldsituatie ondanks en mede door de droevige gebeur
tenissen in Indonesië zelf aanzienlijk aan gewicht heeft gewonnen 
en het begrip voor de Nederlandse politiek ten aanzien van dit 
gebied in de Zuidoost-Pacific groeiende is. Waaraan het ont
breekt is juist een duidelijker inzicht bij het Nederlandse volk, 
een gevoel van konkretere medeverantwoordelijkheid en een ver
trouwen voor de mogelijkheden en perspektieven die de politiek 
in Nieuw-Guinea biedt. Het is daarom goed hierop even in te gaan. 

Het is niet mogelijk en ook niet nodig in dit kader nog eens de 
voorgeschiedenis van dit alles te herhalen. Zoals bekend, gaat 
Nederland ervan uit dat de soevereiniteit over Nieuw-Guinea bij 
Nederland berust en deze soevereiniteit dan ook bij de Ronde
Tafel-Conferentie niet is overgedragen. Hoewel Indonesië hier 
geheel anders over denkt, heeft het nooit juridisch kunnen aan
tonen dat de overeenkomsten van de R.T.C. iets anders bepalen 
dan door Nederland is gesteld en Indonesië heeft daarom ook 
nooit de moed gehad in te gaan op het voorstel van Nederland 
om de zaak aan het Internationale Hof in Den Haag voor te 
leggen. Zonder twijfel een zwak punt, te meer aangezien Soekarno 
zich zoals bekend ten aanzien van de bepalingen over zelfbeschik
kingsrecht helemaal niet aan de aangegane verplichtingen hield. 
De deelstaten werden overrompeld en dit laat geen enkele twijfel 
er over bestaan wat de regering van Soekarno zou doen met land 
en volk van Nieuw-Guinea. 

Bij het gebrek aan een sluitende juridische argumentatie moest 
zich Indonesië op het gebied van de politieke fundering van zijn 
aanspraken begeven. Afgezien van de vrij zwakke en weinig over
tuigende historische overwegingen - Nieuw-Guinea was altijd 
deel van Nederlands Indië, dus moet het ook deel van Indonesië 
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worden, dit is bij de grote ethnologische, kulturele en historische 
verschillen tussen Nieuw-Guinea en Indonesië in wezen een argu
ment gebaseerd op het koloniale verleden - werden en worden 
vooral aanvallen gelanceerd op het "koloniale stelsel" dat Neder
land in Nieuw-Guinea nog steeds handhaaft. Een "koloniaal 
stelsel" in deze zin heeft als hoofddoel een eigen belang en be
handeld het beheerde land zuiver als objekt. Nederland heeft 
echter de bepalingen van art. 73 van het Handvest van de Ver
enigde Naties als richtsnoer van zijn beleid erkend. Daarmee 
heeft Nederland de plicht op zich genomen de belangen van de 
niet-zelfstandige bevolking als "paramount", als overheersend te 
beschouwen en voor alles de ekonomische, sociale, kulturele en 
politieke ontwikkeling van de bevolking te bevorderen. Maar 
Nederland deed nog meer: onze regering heeft herhaaldelijk 
plechtig beloofd de bevolking van Nieuw-Guinea geleidelijk gees
telijk en kultureel zo tot ontwikkeling te brengen, dat zij in de 
toekomst in staat is zelf over haar staatkundig lot in vrijheid te 
beschikken. Deze basis van het Nederlands Nieuw-Guinea-beleid 
stelt dus het welzijn van de bevolking van Nieuw-Guinea voorop 
en behandelt het volk van Nieuw-Guinea - door de erkenning 
van het zelfbeschikkingsrecht niet alleen, maar ook door de ver
lening van alle nodige hulp voor de uitoefening van dit recht -
niet meer als objekt ten behoeve van het materiële en politieke 
eigenbelang, maar als een volk, dat in staat moet worden gesteld 
vrij over zich zelf te beschikken, dus subjekt te zijn. Hier is dus 
een "koloniaal stelsel" voor het eigen belang vervangen door 
een morele verantwoordelijkheid voor land en volk van Nieuw
Guinea. 

Uitgaande van het overheersende belang van de bevolking van 
Nieuw-Guinea kan op het ogenblik door niemand worden beweerd 
dat een overdracht aan Indonesië werkelijk voor Nieuw-Guinea 
van voordeel zou zijn. Integendeel, in de afgelopen jaren en maan
den werd het nu wel voor iedereen duidelijk, dat Soekarno ten 
eerste uit zijn sterk centralistische neiging niet gewild is, wer
kelijk het belang van Nieuw-Guinea voorop te stellen, gezien zijn 
houding tegenover andere delen van Indonesië, ten tweede ekono
misch niet in staat is, effektief hulp te bieden aan dit onderont
wikkelde gebied en ten derde politiek een dergelijke bedenkelijke 
koers zeilt dat Indonesië meer en meer onder de invloed van de 
kommunistische krachten dreigt te geraken - iets wat voor 
Nieuw-Guinea eveneens niet gunstig kan zijn. Als sommigen, die 
voor overdracht aan Indonesië pleiten, als argument gebruiken 
de gedachte, dat Nederland financieel niet in staat is de krachten 
voor het ontwikkelingswerk op te brengen, dan moet met veel 
meer recht de vraag gesteld worden of Indonesië in de tegenwoor
dige omstandigheden deze middelen en deze krachten dan wel 
opbrengt. Het is blijkbaar nog veel te weinig opgevallen, dat 
Soekarno een gebied als een "levensbelang" beschouwt dat hij 
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niet bij machte zou zijn behoorlijk te besturen en dat de toch al 
labiele interne toestand van Indonesië aanzienlijk zou belasten. 

De opstand tegen Soekarno is niet geslaagd, maar hij is nog 
niet geheel onderdrukt en de fatale gevolgen voor het regiem van 
Soekarno zijn niet overwonnen. Daarmee is ook bij de grootste 
optimisten en ook in de afro-aziatische wereld het vertrouwen in 
de juistheid van Soekarno's beleid geschokt. De behandeling van 
de Nederlanders in Indonesië heeft een soortgelijke uitwerking 
gehad, zodat Indonesië niet meer kan hopen in de UNO een be
hoorlijke steun voor zijn standpunt te vinden. Zo droevig sommige 
aspekten van deze ontwikkeling mogen zijn - vooral de Neder
landers in Indonesië hebben te lijden gehad - de situatie is daar
door verhelderd, en dit is het nieuwe: Niemand kan zich nu meer 
illusies maken over de beweegredenen van Soekarno's politiek en 
niemand kan over het hoofd zien dat Soekarno de Nederlanders 
uit Indonesië verwijderde, niet wegens Nieuw-Guinea, en niet in 
het belang van Indonesië zelf, maar omdat hij een .afleidings
manoeuvre nodig had. Onder deze omstandigheden Nieuw-Guinea 
aan Soekarno afstaan terwille van de goede relaties tussen Indo
nesië en Nederland, zou ten eerste dus een illusie zijn, omdat het 
Soekarno helemaal niet om goede relaties met Nederland gaat, 
en ten tweede zou misbruik worden gemaakt van Nieuw-Guinea 
voor een doel dat in zich niets te maken heeft met het over
heersende belang van het volk van Nieuw-Guinea zelf. Het zou 
hierbij dus alleen objekt zijn van een bepaalde politieke overeen
komst die niet rechtstreeks het welzijn van Nieuw-Guinea beoogt. 

Even belangrijk als deze ontwikkeling is de totstandkoming 
van de Nederlandse-Australische samenwerking op bestuurlijk 
terrein, die volgens de verklaring van 6 november 1957 is over
eengekomen. Men mag de betekenis van deze overeenkomst tus
sen Nederland en Australië niet onderschatten, ook zonder op 
bepaalde onprettige ervaringen in het verleden te wijzen. De 
voordelen van een dergelijke samenwerking liggen op verschil
lend terrein: voor Nieuw-Guinea zelf houdt dit in, dat de nood
zakelijke ekonomische en sociale ontwikkeling door een doeltref
fend administratief beleid sterk bevorderd wordt, hiermee heeft 
de Nederlands-Australische conferentie te Canberm in oktober 
1958 een einde gemaakt, in de toekomst zal hieruit voortkomen 
dat de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea geleidelijk meer 
ingroeit in de natuurlijke leefruimte waarin zij gesteld is, dat is 
het eiland Nieuw-Guinea, en tenslotte zal Nederland zijn taak, 
waarvoor het zich alleen in het kader van de beschikbare mid
delen kan inzetten, in overleg en samenwerking met een ander 
bij dit gebied betrokken land doeltreffender kunnen vervullen. 
Over de politieke aspekten van een nauwere koördinatie van onze 
politiek in dit gebied met die van Australië kan voor de stabiliteit 
in het zuidoostelijk deel van de Stille Oceaan van grote betekenis 
zijn. Men mag dus in de Nederlands-Australische overeenkomst 
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het begin zien van een samenwerking, die voor de toekomst nog 
veel goeds belooft. 

Er is nog meer. Minister Luns heeft in het najaar van 1958 in 
Amerika uitvoerige besprekingen gevoerd met zijn Amerikaanse 
ambtgenoot, niet voor de eerste keer en naar het zich laat aanzien 
ook niet voor de laatste keer. Ditmaal viel duidelijk een nieuw 
element in de Amerikaanse visie op het vraagstuk van Nieuw
Guinea te bespeuren en dit kwam ook in het gemeenschappelijk 
opgestelde kommuniqué over de besprekingen Dulles-Luns tot 
uitdrukking: Amerika zal, ondanks zijn wapenleveranties aan 
Indonesië, het gebruik van geweld in dit gebied ter regeling van 
konflikten niet goedvinden - evenmin als in de straat van For
mosa. Dit betekent meer dan de gewone neutrale houding van 
Amerika in het konflikt tussen Indonesië en Nieuw-Guinea. En 
dit is begrijpelijk als men de situatie in geheel Oost-Azië en in 
het algemeen de wereldsituatie overziet. Ten eerste is het voor 
Amerika intussen wel komen vast te staan dat Soekarno's hou
ding tegenover de kommunisten in het eigen land en tegenover 
de kommunistische wereld in het algemeen - Roodchina, Sowjet
unie, Tsjechoslowakije, Polen etc. - aanleiding tot grote bezorgd
heid geeft. Een uitbreiding van Soekarno's macht in Zuidoost
azië ten koste van de westelijke posities zou alleen maar nieuwe 
kansen aan de kommunistische expansie bieden. Bovendien heb
ben sommige gebeurtenissen die zich in het jaar 1958 hebben 
voorgedaan een zorgwekkende herleving van de koude oorlog 
iaten zien. Roodchina's aanvallen op Quemoy, de voorafgaande 
krisis in het Midden-Oosten en de hierop volgende krisis om 
Berlijn hebben het Westen doen beseffen, hoe kwetsbaar zijn 
posities in deze streken zijn en dat een toegeven fatale gevolgen 
kan hebben. Iedere verdere bedreiging van de politieke stabiliteit 
zou reperkussies kunnen hebben die niet te overzien zijn. Amerika 
kan dus omwille van rust en orde in deze gebieden en daarom 
ook uit eigen belang geen oplossing goedvinden die de veiligheid 
verminderd of in gevaar brengt. 

Drie faktoren hebben dus de ontwikkeling in de laatste maan
den beïnvloed: de toenemende labiliteit en het dalende prestige 
van het regiem van Soekarno, de nieuwe N ederlands-Australische 
samenwerking, de verduidelijking in de houding van Amerika. 
Het is dus volkomen in strijd met de feiten van een immobilisme 
te spreken, integendeel, mede dankzij de volharding waarmee 
minister Luns het Nederlandse standpunt in de UNO, in de NATO 
en in het State Department heeft verdedigd en toegelicht, is nu 
het kader geschapen waarin Nederland in een nieuwe en gunsti
gere politieke sfeer zijn taak kan verrichten. De motieven en de 
doelstellingen van deze taak hebben een beter begrip gevonden, 
en de noodzaak, deze taak konkreet aan te pakken, wordt scher
per gezien. Zoals reeds gezegd, kan Nederland deze taak slechts 
in het kader van het ekonomisch mogelijke verrichten, maar nu 
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is de kans gegeven de lasten van veiligheid en ook van ontwik
keling in de toekomst juist in het zicht van het algemene belang 
van de vrije wereld in deze gebieden te spreiden. 

De wereld leeft nog altijd onder de druk van de spanning tussen 
het Oosten en het Westen, tussen het expansieve kommunisme en 
de demokratische vrije wereld die ernaar streeft door een recht
vaardige internationale rechtsorde vrede en welvaart voor alle 
volkeren te verzekeren. Het kommunisme heeft in het afgelopen 
jaar verscheidene keren bewezen dat het zijn expansieve doelstel
lingen nog lang niet heeft opgegeven - wat vanuit de doelstelling 
van het kommunisme ook niet mogelijk is; het Midden-Oosten en 
Oost-Azië zijn het toneel van krises geweest die in wezen hierdoor 
werden uitgelokt. Roodchina zal ook in de naaste toekomst een 
verhoogde politieke druk op de omringende landen, vooral in het 
Zuiden uitoefenen. De rust en de veiligheid in dit gebied zijn nog 
lang niet zo verzekerd, dat wij ons experimenten mogen veroor
loven. Nederland kan en moet een bijdrage leveren tot de hand
having van deze veiligheid in dit gebied, zeker niet alleen, en 
zeker niet met verwaarlozing van zijn politieke en militaire ver
plichtingen elders, maar het kan zich hieraan niet onttrekken 
zonder land en volk van Nieuw-Guinea aan grote gevaren bloot 
te stellen. 

Wij zouden ons zeer goed kunnen indenken dat men niet de 
regering, maar het Nederlandse volk "immo bilisme" in de kwestie 
Nieuw-Guinea verwijt. Wij hebben reeds gezegd, dat de voorwaar
den geschapen zijn voor de uitvoering van de grote en moeilijke 
ontwikkelingstaak waartoe zich Nederland in het belang van 
Nieuw-Guinea heeft verplicht. Zeker zal de regering in de naaste 
toekomst moeten aantonen, dat zij voortgaat met de aanpassing 
van het bestuur aan de konkrete taken die moeten worden uit
gevoerd. Het is inderdaad een wijds terrein dat moet worden 
bewerkt: de exploratie, de ekonomische openlegging, de verbete
ring van de sociale toestanden, de gezondheidszorg, de verkeers
wegen, het onderwijs en de geestelijke vorming, de steun aan 
missie en zending, tenslotte de inschakeling van de inlanders in 
het bestuur en het dragen van politieke verantwoordelijkheid. Is 
dit alles alleen een regeringszaak, of moet dit niet tegelijk rusten 
op het besef van heel het Nederlandse volk, dat wij ons niet aan 
de verantwoordelijkheid voor dit land kunnen onttrekken en dat 
daarvoor de middelen en de mensen moeten worden opgebracht 
die voor het vervullen van deze taak nodig zijn? Het is te hopen 
dat de nieuwe perspektieven die zich nu openen en die gekenmerkt 
zijn door meer begrip en meer kansen voor de Nederlandse politiek 
in de kwestie Nieuw-Guinea, ook bij het Nederlandse volk een 
dieper verantwoordelijkheidsbesef voor deze taak doet ontstaan. 
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De breuk van 11 december m de 

politieke 
samenwerking 

door J. M. Aarden. 

"* 
Beschouwingen 

op 
enige 

afstand 

A
an de politieke samenwerking op brede basis, waarmede 

invloedrijke politieke leiders ons volk in de jaren na de 
oorlog ondanks, somtijds fervent, verzet min of meer 

t vertrouwd hadden weten te maken, is op 11 december 
van het vorige jaar een einde gekomen door het ontslag van het 
kabinet-Drees. Zal deze samenwerkingsfiguur na het inmiddels 
ingetreden intermezzo haar rentrée kunnen maken? Zal zij wor
den vervangen door een andere, welke haar grondslag vindt in 
een parlementaire samenwerking van andere samenstelling? Of 
zal voor het na de verkiezingen in maart optredende kabinet een 
vorm van samenwerking moeten worden gezocht, die niet op 
parlementaire samenwerking is gebaseerd? Er zijn aanwijzingen, 
dat de "oude schoenen" nog niet zullen worden weggegooid. De 
lezer vergeve mij het beeld, voorzover het oneerbiedig is. Pregnant 
lijkt het mij in ieder geval. Het optreden van het intermezzo
kabinet en de persoon van zijn president wettigen naast uit
latingen van politieke leiders de veronderstelling, dat ernstige 
pogingen zullen worden aangewend om tot herstel - en ver
nieuwing? - van de verbroken samenwerking te geraken. 

Overdenking van wat de jongste politieke geschiedenis ons 
leert lijkt mij niet alleen om redenen van een juist inzicht in de 
geschiedenis een nuttige bezigheid. Het resultaat van deze over
denking, zo komt het mij voor, is ook van belang als men zich 
zet aan de beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid en 
mogelijkheid van een kabinet op - wat sinds kort heet - een 
historische basis. Het brandendst is wel de vraag naar de 
wenselijkheid en mogelijkheid van een kabinet, bij welks formatie, 
optreden en voortbestaan op de medewerking van de socialisten 
kan worden gerekend. Deze vraag zou kunnen worden uitgebreid 
met die naar een andere wenselijkheid en mogelijkheid in dit ver
band en wel die van een kabinet op de redelijk breedst denkbare 
basis, waarvoor Prof. De Block een lans heeft gebroken in zijn 
redevoering over samenwerking in Nederland als staatkundig 
vraagstuk, welke rede hij in 1955 heeft uitgesproken voor het 
lustrumcongres van het Centrum voor Staatkundige Vorming. 
Een bevestigend antwoord op deze vraag zou betekenen, dat 
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ook de liberalen aan een hernieuwde samenwerking zouden 
deelnemen. 

Het lijkt schrijver dezes een aantrekkelijker taak te speuren 
naar wat het politieke gebeuren van de laatste tijd aan leerzaams 
bevat met het oog op een verantwoord oordeel over toekomstige 
formatie-vragen, dan te moeten onderzoeken wie de schuldige is 
of de schuldigen zijn aan de breuk, hoe opwindend een dergelijk 
onderzoek in verband met zekere verwijten voor een schrijver in 
een periodiek van de Katholieke Volkspartij ook moge zijn. Tot 
goed begrip van 'schrijvers bedoelingen moge ook worden ver
meld, dat hij zich in onderstaande beschouwingen meer aan staat
kundige dan aan staatsrechtelijke gezichtspunten zal wagen. 

De lezer herinnert zich, hoe het einde van het kabinet-Drees 
zich in etappes voltrokken heeft. Minister Hofstra sprak zijn 
onaanvaardbaar uit tegen een amendement en een motie en zulks 
op gronden, welke, verband houdend met de aanhangige belas
tingontwerpen zelve, van zakelijke aard kunnen worden genoemd. 
Dat politieke overwegingen bij het nemen van zijn beslissing niet 
ontbraken, bleek in een later stadium van de gedachtenwisseling, 
toen Minister Hofstra zich beklaagde over het gebrek aan ver
trouwen waarmede met name Dr Lucas hem bij voortduring in 
de kamer tegemoet was getreden. De kamer aanvaardde amen
dement en motie. Minister Hofstra vroeg ontslag. Dit verzoek 
werd gevolgd door dat van zijn socialistische collegae, die zich bij 
monde van Dr Drees op solidariteitsmotieven. derhalve op po
litieke overwegingen beriepen. De andere leden van het kabinet 
stelden toen hun portefeuille ter beschikking van de Koningin. 
Aan het verzoek van de socialistische ministers om ontslag werd 
voldaan. De "andere" ministers werd geen ontslag verleend. Zij 
zetten in een kabinet-Beel hun ministeriële werkzaamheden voort. 

Breuk v,an socialistische ministers met hun partij voorkomen 

De motivering van het verzoek om ontslag van de socialistische 
ministers met name roept interessante vragen op. Dr Drees deelde 
de kamer tijdens de debatten mede, dat de socialistische ministers 
zich bij het overwegen van hun beslissing een waarschuwend 
voorbeeld uit de engelse staatkundige geschiedenis voor ogen 
hadden gehouden: Mac Donaid en de breuk tussen deze Eerste 
Minister en zijn part~i, de Labour Party. Daartoe uitgenodigd 
door Prof. Oud verklaarde de minister-president zich later nader. 
Het aanblijven van de socialistische ministers zou tot een breuk 
hebben geleid tussen hen en hun part\j. Deze breuk zou niet in 
's lands belang zijn geweest. En daarom hadden de socialistische 
ministers ontslag gevraagd. Dr Drees zei letterl\jk: "Ik ben over
tuigd, dat ik daarmede (met het aanbl~iven als minister tegen de 
wens van de Partij van de Arbeid in) 's lands belang niet zou 
dienen en dat ik daarmee niet mede zou helpen de tegenstellingen 
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in ons volk te verminderen, zoals ik altijd heb getracht te doen, 
maar die tegenstellingen zou vergroten". 

Moest een breuk van de socialistische ministers met de Partij 
van de Arbeid onder die omstandigheden in 's lands belang wor
den voorkomen? Dit is naar mijn mening een vraag gebleven, 
hoezeer Dr Drees daarvan zelf overtuigd de stelling poneerde. 
In wezen ging het immers niet alleen om de vraag of een breuk 
van de socialistische ministers met hun partij moest worden voor
komen. Zij zagen zich voor een keuze gesteld: de keuze tussen 
zich het vertrouwen zien opgezegd door hun partij en zelf 
het vertrouwen op te zeggen in de samenwerking in kabinetver
band. De solidariteit met de partij won het van de solidariteit 
met het kabinet. Met toe te geven dat door een vertrouwensbreuk 
tussen de socialistische ministers en hun partij het landsbelang 
zou worden geschaad wordt evenwel niet erkend, dat een collec
tief verzoek om ontslag derhalve voldoende verantwoord was. 
Immers opzegging van het vertrouwen in de samenwerking bin
nen het kabinet zou ook nadelige gevolgen hebben voor het be
lang van het land: nadelige gevolgen, welke de socialistische 
ministers ongetwijfeld bij het nemen van hun beslissing mede in 
overweging hebben genomen. Belangrijk werk van verschillende 
aard, dat naar het zich liet aanzien in de ambtsperiode van nor
male duur van het kabinet-Drees had kunnen worden voltooid, 
zou door een crisis worden afgebroken, in ieder geval zou de 
afwerking worden vertraagd. Het land ziet zich gesteld voor 
ernstige economische problemen. De internationale toestand ur
geerde bovendien de onwenselijkheid van een kabinetcrisis. 

De politieke moeilijkheden, welke zich openbaarden in de laat
ste maand van het vorige jaar, doch welke zich reeds langer voor
deden, konden niet worden opgelost door ze te benaderen uit
sluitend met de vraag naar de toelaatbaarheid uit een oogpunt 
van het algemeen belang van een breuk tussen socialistische 
ministers en Partij van de Arbeid. Want het voorkómen van deze 
breuk betekende verbreking van samenwerking in het kabinet, 
betekende kabinetscrisis. Zoals gezegd hebben ongetwijfeld de so
cialistische ministers de kwade gevolgen van een breuk of met 
hun partij, of met het kabinet tegen elkaar afgewogen. Zij hebben 
niet waar kunnen maken, dat uit een oogpunt van het landsbe
lang een breuk met hun partij in ieder geval moest worden voor
komen. Hierdoor kregen zij de schijn tegen, de schijn dat zij als 
ministers principieel voorkeur gaven aan solidariteit met hun 
partij boven kabinetssolidariteit. Daardoor haalden zij .zich de 
beschuldiging op de hals, dat zij zich meer partijman hadden 
getoond dan dienaar van de Kroon, waartoe zij door het aan
vaarden van de regeringsverantwoordelijkheid het eerst en het 
meest geroepen waren. Daardoor hebben zij tevens voet gegeven 
aan het kwalijke vermoeden, dat electorale overwegingen bij hun 
beslissing een rol hadden gespeeld van niet ondergeschikte be-
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tekenis. De beschuldiging van partijmanschap, van partijbelang 
te doen prevaleren boven het algemene belang, gaat mij te ver. 
Weliswaar zijn er gronden voor deze beschuldiging, doch zij is 
naar mijn mening onvoldoende waar gemaakt, evenzeer als de 
socialistische ministers hun beslissing onvoldoende hebben waar 
gemaakt met te wijzen op de onwenselijkheid is 's lands belang 
van een breuk met hun partij. 

De houding van de socialistische ministers wordt er niet aan
nemelijker door, als men de kwestie beziet vanuit het gezichts
punt van de samenwerking in het kabinet zelf. Voorzover dat van 
buitenaf valt waar te nemen, was niet gebleken, dat de zakelijke 
grondslag aan de samenwerking van het kabinet was komen te 
ontvallen, of dat deze grondslag door de ontwikkeling ernstig 
was aangetast. En dat het zo noodzakelijke vertrouwen tussen de 
leden van het kabinet zou zijn geschokt, daarvan was naar buiten 
althans niet gebleken. Integendeel, nog niet zo heel lang geleden 
had de minister-president de lof van de samenwerking in het 
kabinet bezongen. Dat de socialistische ministers niet bereid ge
vonden konden worden tot de vervroegde verkiezingen aan te 
blijven, heeft het vermoeden van principiële voorkeur hunner
zijds voor partijsolidariteit nog versterkt. 

Nog op een ander punt moet de motivering van Dr Drees 
twijfelachtig worden genoemd. Naar zijn overtuiging zou een 
breuk met zijn partij niet bevorderlijk zijn geweest voor het ver
minderen van tegenstellingen in ons volk, waarop zijn streven 
steeds gericht geweest is. Die breuk, aldus nog Dr Drees, zou de 
tegenstellingen hebben vergroot. Welke tegenstellingen heeft 
Dr. Drees hier precies op het oog? Het willen verminderen van 
tegenstellingen lijkt mij in haar absoluutheid een onaanvaardbare 
gedragslijn. Er zijn immers tegenstellingen, welke een waarde
volle functie kunnen vervullen, ook in het staatkundig leven, mits 
zij aan het algemeen welzijn dienstbaar worden gemaakt. De door 
Dr. Drees beleden gedragslijn doet in haar algemeenheid denken 
aan een heilstaat zonder tegenstellingen. 

Ook met het beroep op het verminderen van tegenstellingen 
heeft Dr. Drees mijns inziens geen adaequate rechtvaardiging 
van zijn beslissing gegeven. 

Het mag tragisch heten, dat Dr Drees, die van het streven 
naar vermindering van tegenstellingen zijn devies heeft gemaakt, 
bij het afsluiten van zijn politieke loopbaan de schijn op zich heeft 
geladen van bovenal een partijman te zijn geweest. 

Het is duidelijk, dat de socialistische ministers door hun hou
ding fundamentele staatkundige vragen hebben opgeroepen. En 
dat het antwoord op deze vragen niet zonder betekenis is, ook 
voor de verdere politieke samenwerking in ons land. Zij hebben 
de fundamentele vraag naar de verhouding tussen partij, fractie 
en geestverwante ministers nog actueler gemaakt, dan zij al was. 

Over het afwijzen van uitersten zal wel geen ernstig verschil 
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van mening bestaan. Dat het vertrouwen van zijn partij een 
minister alles of niets is, zal wel niemand in ernst willen vol
houden. Van een dienaar van de Kroon wordt niet gevergd, dat 
hij zijn politieke kleur verloochent, integendeel. De cardinale 
deugd van de politicus, de wijsheid, zal hem onder verschillende 
omstandigheden verscheidenheid van solidariteit op een juiste 
wijze weten te doen verenigen. Het gaat bij het zoeken van een 
Juiste verhouding tussen partij, fractie en minister niet om een 
scheiding, doch wel om een onderscheiding. Identificatie van 
minister en fractie met partij neigt noodzakelijk tot dictatuur van 
de partij, of in feite tot dictatuur van degenen, gering in aantal, 
die zich met de partij identificeren. Voorbeelden in heden en 
recent verleden spreken in hun afschrikwekkendheid voor zich. 
Een kamerlid, of een minister, die zich in wezen als een orgaan 
van zijn partij ziet, kan geen waar kamerlid of minister zijn. 
Het is uit beduchtheid voor deze identificatie, als ik het wel heb, 
dat Prof. Romme in zijn rede voor de partijraad van de Katholieke 
Volkspartij in december van het vorige jaar verklaarde een halt 
te hebben toegeroepen aan de Partij van de Arbeid, de socialis
tische fractie en de socialistische ministers. Hier was de grens 
van de samenwerking bereikt. 

De »andere)) ministers schuwen na de breuk de regeringsverant
woordelijkheid niet. 

De met de Katholieke Volkspartij, de Antirevolutionaire Partij 
en de Christelijk-Historische Unie gelieerde ministers uit het 
kabinet-Drees hebben, zoals reeds gememoreerd, hun portefeuilles 
ter beschikking gesteld van de Koningin, zulks kennelijk mede uit 
overwegingen van kabinetssolidariteit. Toen op hen een beroep 
werd gedaan, hebben zij zitting genomen in het kabinet-Be el. Zij 
hebben hun vertrouwen in de samenwerking in kabinetsverband 
gecontinueerd. Zij konden dat doen, zonder dat zij hun politieke 
kleur verloochenden. En dat zij door opnieuw regeringsverant
woordelijkheid te aanvaarden hun partij electoraal in de kaart 
zouden hebben gespeeld, daaraan ontbreekt zelfs elke schijn. 
Doch wat mij belangrijker voorkomt, is dat zij een in hun kringen 
traditionele opvatting hebben bevestigd omtrent de bereidheid 
tot het dragen van regeringsverantwoordelijkheid ook onder 
omstandigheden, dat het verenigen van kabinets- met partij
solidariteit een niet eenvoudige zaak is. In de Tweede Kamer is 
Prof. Beel lof toegezwaaid voor het aanvaarden onder de huidige 
omstandigheden van een regeringsfunctie. Waar Dr Drees ver
stek meende te moeten laten gaan, heeft Prof. Beel met erkenning 
van de tegenstellingen opnieuw een poging ondernomen om deze 
tegenstellingen dienstbaar te maken aan het belang van het land. 

Wenselijkheid en mogelijkheid van een kabinet op brede basis 
Of het intermezzo-kabinet-Beel gevolgd zal worden door een 

kabinet, gebaseerd wederom op brede parelmentaire samenwer-
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king? Met enige opmerkingen omtrent de wenselijkheid en moge
lijkheid van een dergelijk kabinet mogen deze beschouwingen 
worden besloten. De twijfel aan de wenselijkheid lijkt geringer 
dan die aan de mogelijkheid. 

De meergenoemde rede van Prof. De Block biedt voor de wen
selijkheid waardevolle argumenten. Op een enkele overweging 
van meer abstracte aard zou ik de aandacht willen vestigen. Een 
brede samenstelling van het kabinet houdt waarborgen in voor 
een ruime mate van vertrouwen, zowel bij het parlement als bij 
het volk. Daarbij ware te denken niet alleen aan politieke 
stromingen, doch ook aan de verschillende maatschappelijke 
groepen. Deze kunnen niet zonder meer door de verschillende 
politieke stromingen gerepresenteerd worden geacht. Van meer 
belang lijkt de overweging van wederzijdse beïnvloeding op 
regeringsniveau van de verschillende constructieve politieke 
stromingen. Dat de verschillende politieke opvattingen in de 
regering vertegenwoordigd zijn, opent de mogelijkheid bij het 
nemen van regeringsbeslissingen de positieve elementen in deze 
opvattingen in onderling verband tot gelding te doen komen. 
Aldus wordt een evenwichtig beleid verzekerd. Ook aan de 
ervaringen met de brede basis kunnen argumenten voor de wen
selijkheid van continuering worden ontleend. De balans slaat 
duidelijk door naar de kant van de gunstige resultaten. Op het 
voetspoor van Prof. De Block zou vervolgens kunnen worden 
nagegaan, welke punten van regeringsbeleid meer in het bijzon
der om een breed samengestelde regering vragen, waarmede dan 
nog een concreet argument voor de brede basis in het heden zou 
zijn aangedragen. 

Voor de wenselijkheid van een kabinet, dat zijn grondslag vindt 
in brede parlementaire samenwerking, zijn sterke argumenten aan 
te voeren. De vraag naar de mogelijkheid is moeilijker te beant
woorden. Daarvoor moet worden nagegaan, welke de strekking 
is van de tegenstellingen welke zich bij de politieke partijen 
openbaren en hoe de gezindheid tot samenwerking bij hen is. 

Prof. De Block heeft gewezen op de evolutie, welke zich bij de 
politieke partijen heeft voltrokken, waardoor zij gaandeweg voor 
samenwerking op brede basis vatbaar werden. Door de maat
schappelijke ontwikkeling in het algemeen, de economische en de 
sociale - en men vergete de steeds wijdere verbreiding van het 
onderwijs hierbij niet - namen de tegenstellingen in ons land, 
hetgeen reeds voor de oorlog merkbaar was, een ander 
karakter aan. De tegengestelde elementen lieten zich meer ver
enigen. De oorlog, de bezetting, het verzet versnelden de evolutie. 
Dit kwam tot uitdrukking in de partijvorming daarna. De gezind
heid tot samenwerking was bij de politieke leiders groot. Ook 
de aard van de politieke problemen in die tijd werkte deze samen
werking in de hand. Zo evolueerden bij de verschillende democra
tische politieke stromingen de opvattingen omtrent vrijheid en 
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gebondenheid, arbeid en kapitaal. Eenzijdige standpunten om
trent de sociale rechtvaardigheid, het pacifisme maakten plaats 
voor ruimere. Zelfs inzichten aangaande de verhoudingen in het 
onderwijs deelden in de evolutie. 

Het heeft er tenminste de schijn van, dat deze ontwikkeling 
zich in de laatste tijd niet ongestoord voortzet. Er is een radica
liserende tendens merkbaar, zowel aan socialistische als aan 
liberale zijde. De toegenomen spanningen gaan ook aan de con
fessionele partijen niet ongemerkt voorbij. En als in verband met 
deze kentering ook het gezag van de promotoren van de samen
werking m.n. in de Partij van de Arbeid taant, dan zijn de voor
uitzichten voor een brede-basiskabinet er niet gunstiger op 
geworden. En in hoeverre dan nog op de noodzakelijke gezindheid 
tot samenwerking kan worden gerekend, heeft het uitbreken van 
de crisis in december van het vorig jaar geleerd. 
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De hervorming van het Ondernemingsrecht 
als centraal probleem van Christelijk 
Sociaal Structuurbeleid ") 

door Mr. F. J. H. Bachg. 

1. 

lL 
e miracle Hollandais", het Nederlandse wonder, dat tot 
ver buiten Europa onze wereldbroeders met bewonde
ring slaat voor wat ons volk sinds wereldoorlog lIaan 

.. herstel en wederopbouw wist te verrichten, dat N eder
landse wonder omvat méér dan de schepping van de "Stichting 
van de Arbeid" en het praktisch uitblijven van stakingen en uit
sluitingen. 

Het Nederlandse wonder is de herrijzing - na de smadelijke 
massawerkloosheid van de dertiger jaren en de plundering door 
de Nazi's - herrijzing, onder een bestuur van benijdenswaardige 
staatkundige rust en daadkracht, in een op de eerste en over
heersende plaats op werkgelegenheid gericht en als geheel geno
men geslaagd maatschappelijk en politiek beleid, dat voert tot 
een behoorlijk gespreide en geleidelijk zich verheffende welvaart 
voor een der sterkst groeiende bevolkingen. 

Ons Nederlands wonder, aldus gezien, draagt volstrekt een 
nationaal karakter. 

In dat nationale wonder heeft in het veld der maatschappelijke 
structuurhervorming de christelijk-sociale beweging haar eerste 
fundamentele succes geboekt in de totstandbrenging van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, zoals deze ten onzent is 
gebouwd en ingericht. 

*) Bij de jongste behandeling van de Justitiebegroting in de Tweede 
Kamer heeft de sindsdien afgetreden Minister Samkalden medegedeeld, dat 
het vraagstuk van de ontwikkeling van het NV -recht in het Kabinet zelf 
aan de orde zou komen, waartoe hij doende was de probleemstelling voor 
te bereiden. 

Het hiervolgende opstel werd reeds vóór deze behandeling geschreven als 
een zo populair mogelijk gestelde poging om in de bredere kring van onze 
partij en de aan haar verwante groepen de belangstelling te verhogen voor 
de oplossing van dit vraagstuk in christelijk-sociale zin. 

Voor zodanige belangstelling schijnt te meer reden aanwezig, nu in het 
bedoelde begrotingsdebat de Partij van de Arbeid bij monde van Mej. Zeelen
berg zich voor het eerst positief tot tolk heeft gemaakt van de staatssocialis
tische tendenties met betrekking tot de toekomst van de grote onderneming, 
welke in "Wenkend perspectief" van het N.V.V. de aandacht hadden ge
trokken. 

Van belang schijnt ook, dat met betrekking tot dit essentiële vraagstuk 
van maatschappij-hervorming de discussie over het nieuwe beginselprogram 
van de P.v.d.A. zich afspeelt rondom een ontwerptekst, waarin wordt gezegd: 
"De organisatie van de belangrijkste particuliere ondernemingen dient zo
danig te zijn, dat daarin de belangen van gemeenschap, kapitaalverschaffers, 
werknemers en consumenten tot uitdrukking komen." 
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De wet op de bedrijfsorganisatie en de SER zijn gegroeid uit de 
harmonie in de Stichting van de Arbeid. Maar de christelijk
sociale beweging is na de bevrijding tijdig genoeg aan het front 
verschenen om op de wet v. d. Brink-v. d. Grinten een stempel 
te drukken van christelijk-sociale gemeenschapsbouw, een stem
pel van bekroning der vooroorlogse Nederlandse ontwikkeling en 
van een voor de toekomst beslissende keuze, zoals terecht is ge
steld in een der jongste rapporten van het Centrum voor Staat
kundige Vorming, dat aan de verdere verbreiding der p.b.o. is 
gewijd. 

Zodra het economisch getij het toeliet, is in aansluiting aan de 
strijd voor de vrijere loon-politiek de strijd voor de bezitsvorming 
ingezet, voor een: zo breed mogelijke verbreiding van volkseigen
dom, gericht op duurzaam gezinsgoed én op deelname aan de 
vorming der kapitaalgoederen. 

De slag om de bezitsvorming is in Nederland maatschappelijk 
gewonnen, zoals bleek uit de ideeënbus der democratie, waarmee 
de P.v.d.A. zelf is rondgegaan. Politiek stond zij er beter voor dan 
de pessimisten dachten, blijkens de M.v.A. aan de Eerste Kamer 
over de jeugdspaarwet en de jongste begrotingstoelichting van 
het tweespan Struycken-Schmelzer. 

Het mag, ook voor het katholieke volksdeel, nog wel eens nader 
gezegd: in de strijd voor de bezitsvorming wordt mede de per
soonlijke eigendom als zodanig verdedigd en veilig gesteld, in het 
menselijke én in het economische veld, in deze strijd wordt mede 
het spook der fiscale socialisatiepolitiek teruggedrongen en om 
hals gebracht. 

Kostbare openhartigheid van Ir. Vos 
Nergens hebben wij dit spook zo reëel en zo vrijmoedig de kop 

zien opsteken, en nergens hebben wij de taak van de K.V.P. als 
St. Joris de Drakendoder ten deze zo uitgesproken zien opgelegd 
als door Ir. H. Vos in zijn bijdrage: "Vijf jaren Volkshuishouding" 
in de bundel "Socialisme in de branding" (1952) in de zinsneden, 
die wij thans niet commentariëren. Wij citeren: 

"Tussen de verschillende politieke partijen bestaat thans geen 
verschil van mening meer omtrent de noodzaak van industriali
satie, en betrekkelijk weinig omtrent het tempo. Des te groter is 
echter het verschil van mening over de vraag hoe deze industriële 
ontwikkeling tot stand moet komen, en met name over de vraag 
aan wie het nieuwe vermogen, dat gevormd wordt, dient toe te 
behoren. 

De door de Partij van de Arbeid verdedigde socialistische 
grondstelling kan als volgt worden weergegeven. Het nieuwe 
vermogen wordt gevormd uit het nationale inkomen, dat ontstaat 
door onze gezamenlijke inspanning. Het dient dus naar oorsprong 
en karakter aan de natie als geheel te behoren. Er is geen enkele 
reden, om met een beheerste loonpolitiek de lonen laag te houden, 

387 



indien door het stijgen van de winsten, als gevolg van de stijgende 
arbeidsproductiviteit, het nieuw gevormde vermogen voor het 
grootste deel toevloeit naar de huidige bezitters van productie
middelen. 

De stelling van de tegenpartij - aangevoerd door de K.V.P. -
luidt: Bij de huidige stand van zaken, is het de ondernemer, welke 
de beslissing neemt over uitbreiding van de productie. Wil men 
die uitbreiding, dan zal men de ondernemer in staat moeten stel
len haar te financieren. Dit kan alleen door de bedrijven winst
gevend te doen zijn, de belastingen op de winsten niet te hoog te 
maken. Men kan zonder risico van ongelijk te krijgen, wel voor
spellen, dat op dit punt nog menig groot debat zal plaats vinden, 
omdat het antwoord op de vraag, welke de toekomstige maat
schappijstructuur zal zijn, van de uitkomst van dit debat afhangt. 
Wanneer de socialistische opvatting zegeviert, is de weg vrij voor 
een snelle, en toch beheerste ontwikkeling van de gemeenschap 
naar een socialistische vorm, wordt echter het andere uitgangs
punt aanvaard, dan wordt de kapitalistische grondslag, de klasse
scheiding incluis, aanmerkelijk versterkt." 

De wijze, waarop Vos hier de politiek der KVP omschreef, is 
feitelijk en zakelijk in de hoogste mate onvolledig en daardoor, 
uiteraard niet subjectief, maar wel objectief volledig vals. 

Vos zou gelijk hebben gehad, als er niet was geweest de KVP
politiek voor vrijere loonvorming, voor bezitsvorming en winst
deling; én als er niet was de KVP-politiek voor de structuur
hervorming der grote onderneming. De bezitsvorming is mede op 
de economische toekomst en de economische uitbreiding en ver
heffing van onze volkshuishouding gericht; hetzelfde is het geval 
met de ondernemingshervorming. 

IT. 
Het Nederlandse ondernemingswezen heeft, op voorgaan van 

zijn voortreffelijke organisaties, zich positief weten aan te passen 
aan de door de tweede wereldoorlog veroorzaakte ingrijpende 
omwenteling in de economische positie van ons land. Het heeft 
als geheel de vereiste actieve industrialisatiepolitiek zijnerzijds 
weten te verwezenlijken. Het belooft dit verder te doen, ook in 
het aangezicht van de technische revolutie der komende jaren en 
in het kader van zich tot de Europese en wijdere ruimten uit
breidende voorzienings- en concurrentie-terreinen. Onze arbei
dersbeweging is mede in staat en bereid de huidige en komende 
ontwikkelingen volwaardig te verwerken. 

De technische en economische overgangstijd, waar wij midden 
in zitten, plaats op zichzelf reeds de industrie in tal van onder
nemingen voor vraagstukken van reorganisatie. Bij deze proble
matiek voegt zich in deze tijd de behoefte aan verruiming en 
herordening van de rechtsgrondslag en verdere juridische in-

388 



richting voor de grotere ondernemingen en met name voor de 
open vennootschappen uit algemeen maatschappelijk en staat
kundig oogpunt. 

De krachtsinspanning, die in deze en de komende tijd van de 
grote onderneming wordt gevraagd, wijst op de behoefte aan 
vervlechting en wederzijdse beïnvloeding van het economische en 
het sociale beleid. De sociale leefbaarheid in die onderneming én 
de economische productiviteitsbevordering vragen om die inte
gratie in een eendere mate. 

De moderne technische en economische ontwikkeling heeft 
naast het persoonlijke - aan eigendom en werkgeverschap ge
koppelde - ondernemerschap een in een nieuwe zin zelfstandig 
ondernemingswezen en ondernemerschap doen ontstaan. Dit 
grotere zelfstandige ondernemingswezen en ondernemerschap 
heeft niet alleen voor zijn maatschappelijke vruchtbaarheid, maar 
reeds voor zijn bestaanbaarheid en houdbaarheid een harmoni
sche inwendige ordening en tucht van node. 

Niet alle privaatrechtelijke literatuur over dit onderwerp ge
tuigt van het maatschappelijk aanvoelingsvermogen, waarmee 
ten onzent de toekomst der N.V. is getekend door prof. Zeyle
maker, die overigens ten onrechte de Nederlandse ontwikkeling 
tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie buiten beschouwing liet. 

Maar de sociaal-economische literatuur bewijst doorslaggevend, 
dat de klaarblijkelijke noodzaak van de juridische vormgeving 
der onderneming als gemeenschap hier te lande na de tweede 
wereldoorlog niet ten onrechte is gesteld. 

De betreurde F. de Vries heeft als voorzitter van de SER in 
zijn vóórlaatste Nieuwjaarsrede op superieure wijze deze zaak 
geplaatst in het totale kader van de moderne ontwikkeling op 
technisch, economisch, sociaal en organisatorisch gebied. De 
wijze, waarop hij het vraagstuk heeft gesteld en getekend, moge 
blijvende betekenis ontvangen uit de innerlijke kracht van zijn 
argumentatie én uit de morele hoogheid van zijn figuur tezamen. 

JJTestament'J van F. de Vries 

"Het karakter van de huidige onderneming, met name de groot
onderneming in naamloze-vennootschapsvorm, heeft een princi
piële wijziging ondergaan. Zij is niet meer enkel een vermogens
object, een deel van het bezit van één of een paar eigenaars, aan 
hun persoon verbonden en aan hun wil onderworpen. Zij kan 
veeleer als een zelfstandige en onpersoonlijke instelling worden 
gekarakteriseerd. Dit wil zeggen, dat de onderneming eigen doel
einden en belangen heeft, welke niet met die van de verschillende 
groepen, die bij haar betrokken zijn, samenvallen. Dit sluit in 
zich, dat geen van deze, het bestuur, de professionele bedrijfs
leiders, de arbeiders, de aandeelhouders of de kredietgevers, aan-
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spraak kunnen maken op de prioriteit voor de behartiging van 
hun afzonderlijke belangen, vooral niet wanneer deze niet stroken 
met die van de onderneming als zodanig. Zij, die momenteel met 
de leiding belast zijn, hebben zich daarom te beschouwen als orga
nen van de onderneming, geroepen om haar doeleinden te be
vorderen. 

Deze liggen in de eerste plaats op economisch terrein, daar de 
onderneming tot taak heeft de behoeften van de maatschappij 
aan goederen en diensten zo goed mogelijk te bevredigen. Zij heeft 
daarbij te streven naar continuïteit en stabiliteit, daar met haar 
voortbestaan en bloei grote belangen van de gehele volksgemeen
schap gemoeid zijn. 

Maar de onderneming vormt ook een sociale gemeenschap. 
Deze is mede beslissend voor de positie van allen, die in haar 
werkzaam zijn, voor de betekenis, welke het arbeidsleven voor 
hen heeft, alsmede voor de bevrediging, die de arbeid zelf hun kan 
verschaffen. Aldus doet zich binnen de onderneming een organi
satievraagstuk van ver strekkende betekenis voor. Daarvoor 
heeft het arbeidersvraagstuk weer nieuwe aspecten verkregen, 
van andere aard dan die welke de 19de-eeuwse toestanden er aan
vankelijk aan hadden gegeven. Ik denk hier met name ook aan de 
groep problemen, welke onder titels als "human relations in in
dus try" zijn begrepen. 

Dit alles klemt te meer, omdat in de moderne onderneming de 
scheiding van de arbeider - dit woord in ruime zin genomen -
zowel van het produkt als van de produktiemiddelen zich heeft 
voltrokken. Dit betekent, dat de enkeling niet meer tot produ
ceren in staat is. Om economische arbeid te verrichten, moet hij 
opgenomen zijn in het grote georganiseerde geheel van persoon
lijke en stoffelijke produktiemiddelen, dat de onderneming vormt. 
Alleen als lid van deze gemeenschap is hij tot economische presta
ties in staat. Wanneer hij buiten deze gemeenschap wordt geslo
ten, betekent dit dus een verlies van maatschappelijke positie. 
Meer nog dan de materiële leggen thans de sociale en psychologi
sche gevolgen van werkloosheid gewicht in de schaal. Handha
ving van de werkgelegenheid is daarom een van de voornaamste 
toetsstenen geworden voor de beoordeling van onze huidige eco
nomische orde. 

Het is duidelijk, dat het bovenstaande zijn consequenties heeft 
voor tal van vraagstukken, welke zowel op de rechtsvorm van de 
onderneming als op de gestie van de leiding van deze betrekking 
hebben. 

In de Wet op de Ondernemingsraden wordt een eerste stap 
gedaan in de richting van een aanvaarding van deze ontwikke
ling. Ook het beginsel van de paritaire samenstelling van de 
besturen van produkt- en bedrijfschappen houdt een erkenning 
in van de wijziging, welke de positie van de arbeiders in de on
derneming heeft ondergaan." 
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ill. 
In de vaderlandse katholiek-sociale ideeënwereld is het onder

nemingshervormingsvraagstuk in deze zin rijp gemaakt - afgezien 
van het vóórhamerswerk van Poels - door Cobbenhagen, eerste
lijk in zijn proefschrift en laatstelijk in het Gedenkboek-1950 van 
de AKWV; door Romme in zijn studie over "De onderneming als 
gemeenschap in het recht" en door J. van Campen in zijn Nij
meegs proefschrift. 

In het Parlement is het de KVP geweest, die na de bevrijding 
het onderwerp aan de orde heeft gesteld en zich daarbij lang heeft 
moeten gevoelen als een roepende in de woestijn. 

In het program van de KVP is het punt in 1956 aldus gefor
muleerd: "Onderzoek naar de wenselijkheid de wettelijke regeling 
van de particuliere ondernemingsvormen aan te vullen met een 
regeling op de naamloze vennootschap met uitgebreid doel, met 
name uitgebreid tot "het streven naar winst en naar welvaart der 
ondernemingsgenoten" - een formulering, die heenwijst naar 
een facultatieve, even behoedzame als besliste, geleidelijke en 
waarlijk organische in wezen vrijwillige maatschappelijke aan
pak van dit hervormingsproces, zoals bij de Justitie-begroting 
voor 1957 is belicht. 

Sindsdien is voor het vraagstuk een ambtelijk-technische werk
groep gevormd tussen de Departementen van Justitie, Economi
sche Zaken, Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en PBO, en 
Sociale Zaken. 

De medezeggenschap als terminologisch dwaalspoor 
Men kan slechts hopen dat de deelnemers aan de inter-depar

tementale werkgroep zich niet andermaal hebben gestoten aan 
dezelfde steen, d.w.z. zich niet andermaal op een dwaalspoor 
hebben laten leiden door een valse formule, zoals dit tussen '48 
en '56 bij de Stichting van de Arbeid het geval is geweest. Het 
zou te erger zijn, waar zij van te voren tegen dit voorbeeld waren 
gewaarschuwd. 

Het vraagstuk is namelijk reeds in 1948 door wijlen minister 
Van Maarseveen om advies aangeboden aan de Stichting van de 
Arbeid, waar het tot 1956 heeft verbleven. 

De behandeling bij de Stichting van de Arbeid heeft een drietal 
meer uitgewerkte en positief gerichte vertogen opgeleverd, resp. 
van de KAB, het CNV en het Prot. Chr. Werkgeversverbond. 
Overigens is die behandeling vrijwel spaak gelopen in de formule, 
waarin minister Van Maarseveen de herziening van het NV-recht 
had gekoppeld aan de strekking, om aan de factor arbeid mede
zeggenschap in de onderneming te geven. De ondernemingsge
wijze medezeggenschap - zo redeneerde de Stichting van de 
Arbeid - ontwikkelt zich voorshands in de wettelijke Onder
nemings-raden. Daarnaast zag zij voor het ogenblik aan andere, 
verderreikende wettelijke regeling geen behoefte. 
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Het is niet helemaal onbegrijpelijk, dat de ontwikkeling van 
het NV -recht aldus bij de Stichting van de Arbeid in de zo zwaar 
met gevoeligheden en misverstanden beladen term medezeggen
schap is blijven steken. Niet helemaal onbegrijpelijk, maar wel 
te betreuren en onjuist. 

Het schijnt bij de behandeling van dit probleem bij uitstek zaak 
de term medezeggenschap in de onderneming te vermijden, wijl 
deze term op het wezen van de zaak, zoals zij in de werkelijkheid 
ligt, en op het soort onderneming, dat op de eerste en overheer
sende plaats wil worden aangevat, een geheel onzuiver en ver
troebelend licht werpt en wijl hij volstrekt nodeloos een menigte 
van misverstanden en weerstanden oproept, waaraan in dit ver
band niet de minste behoefte bestaat. 

Bij de verruiming van het rechtskleed en de herordening der 
rechtsbasis en -structuur in de grote ondernemingen met name 
in de open vennootschappen - en dáár ligt het wezen en de aan
pak van het vraagstuk - gaat het immers niet om toekenning 
van medezeggenschap als hypotheek op de eigendom van ande
ren, maar gaat het wezenlijk om vastlegging der verantwoorde
lijkheid en der verantwoording van de hoogste werknemers mede 
ten overstaan van het geheel der werknemers in die onderne
mingen. 

Niet de medezeggenschap is het uitgangspunt in deze discussie, 
maar de onvoldoendheid van het huidige rechtskleed voor de 
grote onderneming - open vennootschap - omvangrijke arbeids
gemeenschap. 

Het vraagstuk heeft een volstrekt positief en in de eerste 
plaats maatschappelijk karakter. Op niemands zeggenschap 
krachtens eigendom wordt een aanval gedaan of een aanslag 
beraamd. De leiders. de directieleden in de moderne grote, in 
nieuwe zin zelfstandige onderneming, gedragen door de rechts
vorm van de NV en werkend met beurskapitaal, dragen niet alleen 
verantwoordelijkheid in technisch-economisch en in commercieel
financieel, doch ook in sociaal opzicht. Zij dragen niet alleen 
verantwoordelijkheid tegenover hun onbekende kapitaalverschaf
fers, maar ook tegenover al hun medewerkers. 

Het gaat nu om de erkenning en de aanvaarding, om de vast
legging en de uitwerking ook van deze sociale verantwoordelijk
heid tegenover de medewerkers én om het openbreken daartoe van 
ons NV-recht. 

Strikt formeel genomen laat immers ons NV-recht in zijn hui
dige vorm een dergelijk volwaardig, materieel en institutioneel, 
tot gelding brengen van deze sociale verantwoordelijkheid tegen
over de medewerkers nauwelijks toe. Zeker is er in het Wetboek 
van Koophandel geen positieve grondslag voor. Een aandeel
houder zou er derhalve bezwaar tegen kunnen maken en dat is 
uiteraard iets, wat een directie van een open, met beurskapitaal 
werkende, NV in de eerste plaats moet vermijden. 
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IV. 

Wie spreekt over hervorming der onderneming heeft niet op 
het oog de zuiver persoonlijke onderneming, zoals deze kenmer
kend is voor het familiebedrijf in land- en tuinbouw en voor de 
middenstand, het klein- of middenbedrijf met geen of weinig 
vreemde werknemers, waar de taken van de leiding geheel en 
uitsluitend in handen zijn van de ene aansprakelijke eigenaar. 

Het vraagstuk kan alleen langs de omweg der toekomst en ook 
dan weer uitsluitend in een zin van vrijwilligheid betekenis krij
gen voor de industriële familieonderneming, meestal gesloten 
vennootschappen, waar het kapitaal in handen is van stichters 
of rechtsopvolgers en waar de directie gevoerd wordt door uit
sluitend bezitters van het kapitaal of door persoonlijke vertrou
wenslieden van een gesloten kring van bezitters. 

Het karakter der onderneming verandert en het vraagstuk 
ontstaat, zodra het kapitaal, dat de onderneming draagt, voor een 
belangrijk deel anoniem wordt en de kring der stichters en hunner 
rechtsopvolgers te buiten treedt. 

In deze vorm heeft de moderne technische en economische 
ontwikkeling het aanzijn gegeven aan het merendeel der eigen
lijke grote ondernemingen, aan de in nieuwe zin zelfstandige 
ondernemingen, de open vennootschappen, waarvan naamloze 
effectenbezitters de aandeelhouders zijn. Hier berust de leiding 
bij de managers, de directieleden, geheel ongeacht hun aantal 
aandelen. Hier is geen sprake meer van persoonlijk gebruik van 
eigen kapitaalgoederen, noch van persoonlijke inzet van eigen 
kapitaal. Hier speelt persoonlijk ondernemerschap in deze zin 
geen rol meer en z~in allerbelangrijkste economisch-sociale taken 
toevertrouwd aan het intellect, de energie en de verantwoorde
lijkheidszin van leidinggevende beambten. 

Hier stelt zich de behoefte aan juridische ordening van de ver
antwoordelijkheid dier leidinggevende employé's, niet alleen ten 
overstaan van de aandeelhouders, doch ook ten overstaan van het 
geheel der werknemers, en hier ontbreekt zonder meer de feite
lijke grondslag om toekenning van deze rechten aan de werk
nemers als beknotting van persoonlijke eigendom te zien en als 
zodanig bezwaarlijk te achten. 

v. 
De moderne onderneming is op zichzelf een kunstwerk van 

ordening en organisatie, ook in de sfeer van het menselijk mate
riaal, afgezien van de techniek. 

Hier is in de eerste plaats de foutloze inwendige organisatie 
vereist, als voorwaarde voor de zo goed mogelijke werking en 
taakvervulling van het geheel - de inwendige organisatie, die 
de President van de Singer Manuf. Comp. Milton C. Lightner in 
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'56 aan het derde Internat. Industrie Congres voordroeg als "een 
uitdaging aan de topleiding", waarbij men samenvatte: 

1. "De moderne industriële onderneming dient, onder inachtne
ming van een grote mate van flexibiliteit, volgens bewuste 
beginselen van organisatie te worden geleid. 

2. Een belangrijk knelpunt voor de verdere ontwikkeling van het 
industriële bedrijfsleven is de beschikbaarheid van industrieel 
leiderschap. De opleiding daartoe dient op basis van 
aangeboren talent volgens wetenschappelijke normen te 
geschieden. " 

In de moderne grote onderneming is voorts het bewustzijn 
levend, dat het menselijk materiaal ook naar de menselijke zijde 
dient te worden verzorgd uit overwegingen van economie én van 
moraal. De bedrijfssociologie en de bedrijfspsychologie geven 
mede leiding aan het ernstige streven om door een positieve be
handeling van het terrein der menselijke verhoudingen de ver
eenzaming van de moderne mens ook in zijn werk zo goed moge
lijk te genezen. 

Daarnaast en in aansluiting daaraan zal echter in het per
spectief der toekomst voor de zelfstandig geworden onderneming 
een bevredigende juridische grondslag, bouwen inrichting ook 
in haar karakter als arbeidsgemeenschap niet kunnen blijven 
ontbreken, als voorwaarde voor de blijvende maatschappelijke 
houdbaarheid en bestaanbaarheid der zelfstandige groot-onder
nemingen als vrije maatschappelijke figuur. 

Aan deze zedelijke en rechtsbehoefte wordt op de duur niet 
volwaardig voldaan door de wettelijke Ondernemingsraden in hun 
huidige bevoegdheid en betekenis, zelfs niet daar waar zij, zoals 
in het voorbeeldige Nederlandse mijnbedrijf, op grondslag van de 
PBO niet alleen vQor de onderneming als zodanig, maar ook per 
bedrijfseenheid en per arbeidseenheid zijn ingesteld of vertegen
woordigd. 

Op de Nijmeegse conferentie inzake menselijke verhoudingen 
in 1956 heeft F. van derVen terecht erop gewezen, dat de huidige 
samenleving - in het b~jzonder ook de economische samenleving 
- meer dan ooit de herleving van een gemeenschapsideaal nodig 
heeft. "Toepassing van dit gemeenschapsideaal in de werkelijk
heid - zo vervolgde hij - betekent rechtsvorming en institutio
nalisering. " 

VI. 
Volwaardige juridische bouw- en inrichting van de zelfstan

dige onderneming ook als arbeidsgemeenschap betekent voor 
Nederland praktisch, althans in eerste aanleg, wil men aanloop: 
uitbouw van ons vennootschapsrecht. 
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Tussen de ondernemingen in Nederland, die meer dan 500 werk
nemers tellen, staan een kleine dertig niet N.V.'s tegenover de 
-t- 200, die wél de NV -vorm dragen. Bij de ondernemingen boven 
1000 man personeel is de NV-vorm nog meer overheersend: daar 
zijn de niet N.V.'s op twee handen te tellen. 

De statistiek wijst voorts uit, dat in het Nederlandse bedrijfs
leven de NV's, waarvan de aandelen en/of obligaties officiële dan 
wel incourante notering hebben, qua gestort kapitaal en zuiver 
eindvermogen tweemaal zoveel betekenen als alle overige NV's 
tezamen. 

Men moet uiteraard constateren, dat met betrekking tot het 
ondernemingswezen onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
onderneming en de NV., dit neemt niet weg, dat voor het leeuwen
deel der werknemers in de grote ondernemingen het leven en 
bestaan gebonden is aan een rechtsfiguur, waarvan het NV-recht 
zo niet het vlees en het bloed, dan toch de beenderen, de spieren 
en de zenuwen vormt. 

"Drie hoofdtypen - (van rechtspersonen) schreef Van der 
Grinten in zijn jongste, Nijmeegse aanvaardingsrede over "Col
lectivering in het privaatrecht" - zijn naar mijn mening, in ons 
Nederlands privaatrecht, evenals trouwens in de meeste moderne 
rechtstelsels te onderscheiden" - (NV, vereniging, stichting). 

Van der Grinten, die in zijn Tilburgse aanvaardingsrede de NV 
"een vereniging van aandeelhouders" noemde, zegt thans: "Veel
al wordt zij genoemd een kapitaalsassociatie, doch daarmede 
wordt haar wezen niet volledig getekend. Dogmatisch moge het 
verdedigbaar zijn de NV onder de vereniging te rangschikken; 
zulk een rangschikking is m.i. echter een miskenning van de 
rechtsrealiteit" . 

Deze ontwikkeling in benaderings- althans in uitdrukkings
wijze wordt hier niet vermeld om daartegen bezwaar te maken, 
doch om er bij te constateren, dat de juridische karakterisering 
van "de" NV uit de aard der zaak van ondergeschikte betekenis 
is en nimmer een bezwaar kan vormen tegen uitbreiding der 
mogelijkheden - daar waar deze om sociale of andere redenen 
noodzakelijk blijkt - in ons over het algemeen zo ruimzinnige, 
soepele en facultatieve NV-recht. 

Ons geldend NV -recht is voorlopig - in afwachting van de din
gen die komen gaan - over het geheel genomen ongewijzigd 
overgegaan in Boek II van het nieuwe BW. Het werd in zijn hui
dige vorm in de twintiger jaren als een wet-Donner tot stand 
gebracht, hoofdzakelijk tot meerdere bescherming van de rechten 
en de positie der aandeelhouders in de open NV's, na enkele ge
ruchtmakende financiële debacles. 

Ons geldend NV -recht is behalve zeer soepel en facultatief ook 
rijkelijk simpel en uniform. Het is veel meer eenvormig dan b.v. 
het Duitse recht. 

Onze éne NV-vorm wordt gebezigd voor volstrekt uiteenlopen-
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de maatschappelijke werkelijkheden. Hij wordt gebruikt voor de 
beperking der aansprakelijkheid met betrekking tot kleine objec
ten en zaken. Hij beheerst de gesloten familievennootschap, waar 
inderdaad eigendom, werkgeverschap en ondernemerschap in 
persoonlijke zin kunnen samenvallen. Maar hij draagt óók de open 
vennootschappen, waar de figuur van gecombineerde persóónlijke 
eigendom, werkgeverschap en ondernemerschap is vervallen; 
waar de moderne driehoeksfiguur van zelfstandige directie, kapi
taalverschaffers en personeel zich manifesteert in een maatschap
pelijke werkelijkheid, die door de rechtsfiguur der kapitaals
associatie noch door die van een vereniging van aandeelhouders 
meer wordt gedekt. 

In het middenstandsorganisatieleven wordt druk gedokterd 
over wenselijkheid en mogelijkheid, in verband met fiscale en 
verervingsvraagstukken, van een nieuwe meer eenvoudige rechts_ 
persoonsfiguur aan de onderzijde van het NV-recht. 

Zo gezien, behoeft het niet te verwonderen, dat voor de juridi
sche vormgeving van de grote onderneming als arbeidsgemeen
schap een uitbouw van ons NV-recht aan de bovenzijde onver
mijdelijk is geworden. 

VII. 

Uitbouw van ons NV -recht is niet alleen een belangrijke, maar 
ook een tere zaak; dit laatste met name in verband met de in het 
algemeen positief te waarderen belangstelling van de zijde van 
buitenlands kapitaal voor bevordering van werkgelegenheid hier 
te lande. 

De ontwikkeling van ons NV-recht met het oog op de sociale 
kant der grotere ondernemingen behoort te geschieden en te 
worden bevorderd op zodanige wijze, dat de werking der NV in 
het economische en financiële proces er niet door wordt gestoord. 
Bij de gang van zaken, die aan de KVP voor ogen staat, wordt 
die economische en financiële functie kennelijk ook niet gestoord, 
integendeel wordt zij blijvend begunstigd, bevrucht en versterkt. 
_ WatdeKVP voor het eerste stadium voor ogen staat is immers, 
dat in het NV-recht wordt opgenomen de mogelijkheid om zich 
te verklaren tot, zich in te stellen en in te richten als NV met uit
gebreid doel, met name uitgebreid tot "het streven naar winst en 
naar welvaart der ondernemingsgenoten", zoals dit bv. ten prin
cipale reeds is geschied in het basisartikel der statuten van de 
Philips' Gloeilampenfabrieken. 

Aan de facultatieve wettelijke en statutaire doelstelling zal zich 
kunnen aansluiten een inrichting van de rechtsfiguur, die klopt 
op de moderne economische en sociale werkelijkheid. 

Van deze mogelijkheid zal gebruik kunnen worden gemaakt 
door open NV's én door andere, die zich daartoe aangetrokken 
gevoelen. Op deze wijze zal én de maatschappelijke zelfstandig-
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heid én de inwendige ordening der moderne grote onderneming 
op het goede spoor van ontwikkeling kunnen worden geplaatst. 

Wanneer, op welk tijdstip, in welk tijdvak van haar opbouwen 
ontwikkeling een NV zich zal moeten institueren als NV met uit
gebreid doel, zal met name bij nieuw ontstaande en volop in ont
wikkeling verkerende ondernemingen aan deze zelf moeten wor
den overgelaten. 

Een nieuwe onderneming, ook al werkt zij met beurskapitaal, is 
nog niet aanstonds een bereikte en voor consolidatie vatbare 
arbeidsgemeenschap. 

De stichting, de opbouwen grootmaking van een nieuwe onder
neming is steeds het werk van enkelingen, evenals de grote 
prestaties in de sectoren van wetenschap en kunst, van pedagogie 
en staatkunde. De schepping van nieuwe welvaart uit het niets 
is het werk van de man, die waagt en wint, die de mogelijkheden 
ziet en weet te benutten. Deze even spannende als belangrijke 
scheppingsarbeid mag niet ontijdig worden verzwaard door het 
opleggen van een verantwoordelijkheid en van een verantwoor
dingsplicht, die voorshands noch door de feiten is geschapen, 
noch door de moraal wordt vereist. 

VIII. 

Welke gevolgen moeten voor de inwendige rechtsinrichting der 
onderneming verbonden zijn aan de verklaring tot en de instelling 
als NV met uitgebreid doel; welke nadere uitwerking moet aan 
de aanvaarding van het karakter van arbeidsgemeenschap met 
dienovereenkomstige verantwoordelijkheid en verantwoording 
worden gegeven? 

Romme noemde enkele mogelijkheden in dit verband in zijn 
beschouwing in de Volkskrant van 30 VIII '58 over uitingen van 
Von Nell Breuning en Van de Mandele. Van der Grinten gaf ze in 
zijn rede van '51 over de structuur der NV. Een commissie uit 
de KAB kon in 1949 geen eenstemmigheid bereiken over de wen
selijkheid van een arbeider-commissaris. Het Christelijk Natio
naal Vakverbond, dat zeer actief is in het vraagstuk en dat een 
uitgebreide commissie aan het werk heeft over de structuur en 
de rechtsvorm van de onderneming, kwam reeds in een sociaal
ethisch interim-rapport met een breed uitgewerkte schets van 
organen, een schets, die terecht door Ruppert in zijn bijdrage in 
het gedenkboek ter ere van Dr. Jan Schouten weer relatief werd 
gesteld. 

Het zal ongetwijfeld t.z.t. de dankbare taak zijn van het cen
traal georganiseerde bedrijfsleven in Nederland zelf, om zich ook 
over deze zijde van het vraagstuk nader te beraden en uit te spre
ken, niet zonder daarbij tevens rekening te houden met de Wetten 
op de Bedrijfsorganisatie en op de Ondernemingsraden. De tijd 
daarvóór zal moeten worden besteed aan het openbreken, het be-
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ploegen en beëggen der geesten voor de massale inzaaiing 
der idee. 

Het vraagstuk van de juridische hervorming der grote zelf
standige onderneming mede tot sociale arbeidsgemeenschap, dit 
vraagstuk heeft ten onzent al zoveel geleden door de rampzalige 
ophanging ten onrechte aan de term "medezeggenschap", dat er 
geen enkele reden kan zijn om het nu weer eens voor een reeks 
van jaren te kruisigen aan misverstanden en onvruchtbare dis
cussies over onderdelen van uitvoering. 

Natuurlijk is die uitwerking en die detaillering zeer belang
rijk. En even natuurlijk zal de uitwerking materieel identiek 
moeten zijn aan een juiste en werkbare vormgeving van mede
zeggenschap. 

Maar nog belangrijker is, dat het vraagstuk zelf op de juiste 
wijze, op de juiste plaats en uit de juiste gezichtshoek wordt aan
gevat. 

Wellicht is de eerst voor de hand liggende, eenvoudige en 
tevens volstrekt gevaarloze consequentie van de institutionali
sering onder het uitgebreide doel deze, dat het bestuur ener NV, 
dus de directie zelf, de gelegenheid krijgt en benut om in haar 
eigen midden een functioneel directoraat voor de sociale onder
nemingsaangelegenheden in te stellen, waardoor het sociale beleid 
mede rechtstreeks in de directiekamer wordt gebracht en op 
directieniveau kan worden geïntegreerd en gecoördineerd met het 
technisch-economische, commerciële en financiële beleid. Opname 
van het sociale "element" in de directie of althans in de om
schrijving en verdeling van haar taak en verantwoordelijkheid. 

Uit de aard der zaak is dit een situatie, die in tal van grote 
ondernemingen onder brede en vooruitziende leiding reeds be
staat en een maatregel, die los van enige uitbouw van ons NV
recht op ieder gewenst ogenblik kan worden genomen door het 
bestuur van elke onderneming, groter of minder groot, NV of 
niet, open of gesloten. 

Zoals het sociale directoraat de bekroning zal moeten zijn van 
een goede constructie, zo zal het anderzijds, bij goede functione
ring, ongetwijfeld tal van elementen in de onderliggende con
structie practisch overbodig kunnen maken. 
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I Buitenlands Panorama I 

~--------------------------~ 
RACE NAAR DE MAAN 

Hoewel de Amerikanen officieel hebben verklaard, dat de lan
cering van de "Loenik" niet behoeft te betekenen, dat de Russische 
voorsprong in de race naar de maan nu niet meer in te halen is, 
het jongste Russische maanschot heeft toch een voor hen zeer 
zorgwekkend aspekt, dit namelijk, dat de Russen duidelijk over 
zeer krachtige raketmotoren beschikken. De Amerikaanse po
gingen faalden, omdat de motoren niet krachtig genoeg waren 
om het projektiel buiten de aantrekkingskracht van de aarde te 
brengen. De Russen zijn de maan zelfs royaal gepasseerd en hoe
wel de proef in zijn eigenlijke opzet is mislukt, heeft de Russische 
propaganda er geen twijfel over gelaten, dat de Loenik toch in 
andere opzichten een spektakulair sukses is geweest. Daartegen
over staat, dat de Amerikanen over veel fijnere precisie instru
menten beschikken, waarmee ongelofelijke prestaties zouden zijn 
te bereiken indien het moeilijke vraagstuk van de aandrijving 
overwonnen zal zijn. Het Westen heeft dan ook geen reden al te 
pessimistisch te zijn en de Loenik heeft de Amerikaanse pogingen 
een zwaardere raketmotor te vervaardigen in ieder geval weer 
meer kracht gegeven. 

Vijftien maanden geleden begon de strijd om de vraag, wie het 
eerst de maan zou bereiken. De Russen lanceerden toen hun eer
ste aardsatelliet en het was voor hen een groot psychologisch 
sukses. In de Verenigde Staten stak een storm van kritiek op, die 
door de deskundigen werd beantwoord met erop te wijzen, dat de 
regering hun de kans niet had gegeven te bewijzen, waartoe 
Amerika in staat was. Sindsdien trachtten Amerikanen en Russen 
elkaar geregeld de loef af te steken. Op 3 november 1957 draaide 
de tweede Russische spoetnik rond de aarde, zwaarder en hoger 
dan de eerste, gelanceerd op 4 oktober. Op 31 januari van het 
vorige jaar slaagden ook de Amerikanen: Explorer I - lichter 
dan de Russische, maar hoger de ruimte in - zond zijn signalen 
naar de aarde. Op 17 maart 1958 werd Explorer II in een baan 
rond de aarde gebracht, die de eerste twee Russische spoetniks 
royaal zal overleven, want men verwacht, dat deze aardsatelliet 
nog wel 200 jaar z~jn banen zal blijven beschrijven. Op 17 maart 
1958 ging de Amerikaanse Vanguard II de ruimte in, later in de 
maand gevolgd door Explorer III, die na drie maanden in de 
ruimte verbrandde. Toen was het de beurt weer aan de Russen: 
in mei lanceerden zij Sputnik III, waarna de Amerikanen in juli 
Explorer IV omhoog stuwden. Daarna kwamen er enige maanden 
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rust, de grote sprong naar de maan werd voorbereid. De Ameri
kanen waren de eersten, maar de Pioneer I haalde de sprong niet, 
ook niet Pioneer Il, die in november werd afgeschoten. Pioneer 
lIl, gelanceerd op 6 december, leek het wel te halen, maar op het 
moment dat de verwachtingen het hoogst gespannen waren, wei
gerde een van de duizenden onderdeeltjes zijn dienst en de raket 
verbrandde eveneens in de ruimte. Een Amerikaans sukses was 
wel de lancering van de Atlas-raket als kunstmatige satelliet. 
Daarna kwamen de Russen met de Loenik en hiermee is de race 
naar de maan nog niet afgelopen. 

PORTUGAL 
Tussen de Nationale Unie, de enige partij in Portugal, en de 

katholieken, bestaat al geruime tijd een konflikt. Tijdens het 
kongres van de Nationale Unie heeft Salazar kritiek uitgeoefend 
op zekere katholieken, die zich niet wensten te voegen naar de 
voorschriften van deze Unie. Tijdens de verkiezingskampagne 
van 1957 zouden bepaalde katholieken de eenheid in de partij 
hebben willen aantasten. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat de 
kerkelijke hiërarchie erin zou slagen deze katholieken te bewegen 
een andere houding aan te nemen. 

Salazar doelde kennelijk ook op brieven van Mgr. Antonio Fer
reira Gomez, bisschop van Porto, die aan hem gericht waren en 
die daarna op grote schaal zijn verspreid. Daarin werd te verstaan 
gegeven, dat de Kerk niet gelieerd is aan de politiek van de Staat 
Portugal, een uitspraak, die nog eens werd aangehaald door het 
katholieke periodiek Novidades, dat in Lissabon uitkomt. 

Nu heeft ook Kardinaal Gonzales-Cerejeira tijdens een radio
spraak zich laten horen en daarbij een antwoord gegeven aan 
Salazar, zonder overigens diens naam te noemen. Hij heeft erop 
gewezen, dat Christus, wiens geboorte zopas gevierd is, tot aan 
het einde der tijden een teken van tegenspraak zal zijn. De Koning 
Christus disputeert niet met de koningen en de machtigen van 
deze aarde, Zijn Rijk is immers niet van deze wereld. Het is in 
deze zin, dat de wederzijdse relaties tussen Kerk en Staat moeten 
worden geregeld. Kerk en Staat zijn beide souverein in het hun 
toegewezen gebied. Nodig is, zei de Kardinaal, dat er rust heerst 
in het land en sociale vrede. Er zijn kwesties, die zowel de Staat 
als de Kerk raken, bijvoorbeeld de opvoeding en het gezin. 

De Kardinaal wees er voorts op, dat de grondwet van Portugal 
het primaat van de geest erkent en dat, bijgevolg, de kerk niet 
in dienst staat van de staat en de politiek. "De staat moet han
delen binnen het raam van de regels van de moraal" en "de op
voeding moet gericht zijn naar de zin van de doctrine en de 
christelijke moraal". Men moet kerkelijke acties niet verwarren 
met politieke aktie en ieder standpunt van de Kerk in zaken van 
doctrine en moraal moet men niet uitleggen als stellingnemen in 
kwesties van politiek. 
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Het konflikt tussen Kerk en Staat in Portugal heeft ernstige 
aspekten. De moeilijkheden houden verband hiermede, dat som
mige katholieke leken een oppositie willen vormen tegen het 
regiem van Salazar. Novidades heeft er in het begin van 1957 al 
op gewezen, dat het de katholieken niet te doen was om de vor
ming van een partij. Maar, zo voegde het blad er toen aan toe, 
niemand heeft het recht de katholieken het offer van het afstaan 
van hun eigen zienswijze af te dwingen; katholiek zijn betekent 
niet hetzelfde als de verplichting lid te z~jn van de Nationale 
Unie of een aanhanger te zijn van het huidige politieke regiem. 

De katholieken hebben vooral bezwaren tegen het sociale 
beleid van het regiem. Er is geen stakingsrecht, de arbeiders zijn 
geheel afhankelijk van hun werkgevers. Een van deze katholieken 
is Lino Neto, lid van het Katholieke Studiecentrum, die reeds 
verschillende keren gewezen heeft op de noodzaak van een libe
ralisatie van het huidige bewind. 

Deze oppositie is nog lang niet het zwijgen opgelegd. De hou
ding van de kardinaal is hiervan het bewijs. Men kan aannemen, 
dat Salazar door deze ontwikkeling verontrust is. Hij kan haar 
echter dan pas stuiten, wanneer h\i zijn persoonlijk beleid in be
paalde opzichten laat wijken voor wat kennelijk een groot deel 
van de publieke opinie in Portugal beheerst. Inmiddels hebben de 
Portugese bisschoppen na een vergadering van drie dagen de 
Katholieke Actie verdedigd tegen de aanvallen van Salazar. Ook 
hierin onderstrepen zij de eigen verantwoordelijkheid van de 
katholieken. 

CUBA 

Sinds 1954 hebben in Zuid-Amerika zeven diktators het veld 
moeten ruimen: Guzman van Guatemala, Peron van Argentinië, 
Somoza van Nicaragua, Magloire van Haiti, Pinilla van Colum
bia. Jimenez van Argentinië en thans ook Batista van Cuba. 
Deze laatste is moeten vluchten voor het rebellenleger van de 
32-jarige advokaat Fidel Castro, die tot nu toe niet veel anders 
van zijn politieke plannen heeft laten horen, dan dat hij de demo
kratie wil vestigen. Toch is inmiddels over deze bekwame opstan
delingenleider zoveel bekend geworden, dat men hem kan ken
schetsen als een man met een sterk gevoel voor sociale recht
vaardigheid, vrij van kommunistische sympathiën (waarvan Ba
tista hem betichtte) en bij het Cubaanse volk zeer geliefd. 
Ondanks zijn voorliefde voor zware geweren en z\in militair orga
nisatie-talent is h\i geen militairist. Hij heeft uit het groepje 
rebellen, dat in 1952 op de kust van de Oriente landde en waarvan 
er driekwart sneuvelden onder de aanvallen van de Cubaanse 
luchtmacht, een groot en uitstekend georganiseerd leger opge
bouwd, dat hij vast in de hand heeft. 

Het bewind van Batista, een voormalig sergeant en legersteno-
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graaf, die 25 jaar lang het politieke leven in Cuba heeft beheerst, 
was onder de bevolking zeer gehaat. Enkele weken geleden heeft 
de bekende schrijver Graham Greene, die lange tijd op Cuba was, 
de Britse regering ervan beschuldigd de gewelddaden van Batista 
te hebben genegeerd. Inderdaad oefende deze diktator, gewoon
lijk gekleed in een leren jacket en met een open pistoolholster, een 
waar schrikbewind uit en was hij verantwoordelijk voor een aan
tal wrede politie-methodes. Een van zijn officieren kreeg de toe
passelijke naam van "de slachter". Maar hieraan is nu een eind 
gekomen: Batista is gevlucht naar de Dominikaanse republiek, 
waar ook Peron en Jimenez een toevlucht hebben gevonden. Al
leen in Paraguay, waar Generaal Stroesner in 1954 president 
werd en in de Dominikaanse republiek, waar Trujillo zich nog 
steeds weet te handhaven, heerst nu nog de diktatuur. Eigenlijk 
ook nog in Haiti, waar President Duvalier niet minder drastisch 
optreedt dan zijn voorganger Magloire. Wil men het beeld vol
ledig maken, dan moet nog vermeld worden, dat in Venezuela en 
Columbia de demokratische regeringen moeilijkheden hebben in 
verband met een toenemende oppositie van de militairen, dat ook 
in Brazilië president Kubitschek met vele moeilijkheden te kam
pen heeft, dat in Bolivia de regering in een jaar tijds twee revo
luties heeft moeten onderdrukken en dat het ook president Fron
dizi in Argentinië niet voor de wind gaat. 

Op Cuba is het einde van Batista, die als een der rijkste mannen 
van het Amerikaanse kontinent werd beschouwd, met uitbundige 
vreugde begroet. De oppositie tegen zijn bewind was altijd zeer 
groot geweest, maar deze nam geen gevaarlijke vormen aan zo
lang hij de politie en het leger in zijn macht had. De talrijke aan
slagen, die op hem werden gepleegd, hadden geen sukses. In de 
geschiedenis van de Cubaanse republiek, die begon in 1903, heeft 
slechts tweemaal een greep naar de macht sukses gehad en in 
beide gevallen was Batista, toen nog sergeant, de auctor intellec
tualis hiervan. Nu is hij zelf verslagen en wel door een komplete 
revolutie. 

Fidel Castro en zijn Beweging van de 26ste juli begonnen hun 
verzet in 1956. Castro landde met een handvol getrouwen op de 
kust van het Oostelijk deel van het eiland. Dat was het begin van 
een lange, harde en bittere strijd, die door Castro met grote be
kwaamheid werd gevoerd. Vooral van de jeugd kreeg hU steeds 
meer aanhang en zijn groepje rebellen groeide uit tot een groot 
leger, uitgerust met moderne wapens. Duizenden van deze jonge
lieden sneuvelden, ontelbare anderen werden door de politie en 
het leger gemarteld en zeer velen kwamen om in de gevangenis
sen. Castro ontving ook grote financiële steun. Alleen al een 
zakenman in Havanna gaf hem $1.00.000. Dat de Amerikanen 
aan Batista de wapens verkochten, die hem zo lang in staat stel
den zijn macht te handhaven, zal door vele Cubanen niet vergeten 
worden, al heeft Ca stro aan een korrespondent van de N ew Y ork 
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Times destijds verklaard, dat hij goede betrekkingen wilde met 
de V.S. Hij heeft dit later nog eens herhaald. 

De voornaamste problemen waarvoor Cuba zich thans ziet ge
steld zijn het feit, dat de bevolking nog voor 30% analfabeet is en 
dat gedurende vijft tot zes maanden per jaar een miljoen land
arbeiders werkloos zijn. De grote verschillen tussen rijk en arm 
maken de oplossing van deze en andere problemen niet gemak
kelijk. 

DE RENAISSANCE VAN FRANKRIJK 

De verkiezing van de GaulIe en de vorming van de eerste rege
ring van de Vijfde Republiek vormen het sluitstuk van de bijna 
ongelofelijke renaissance van Frankrijk die zich in nauwelijks 
acht maanden als het ware voor onze ogen heeft voltrokken: 
13 mei komt het tot de lang voorbereidde révolte van de mili
tairen en Franse kolonisten in Algiers, begin juni neemt de GaulIe 
de macht op zich en het parlementaire regiem wordt tijdelijk 
buiten werking gesteld of alleen fragmentarisch, in het werk van 
bepaalde commissies van de Assemblée, nog in leven gehouden. 
Het gezag ligt bij de GaulIe, die wijs genoeg bleek, zich te om
ringen met de meest representatieve figuren uit het "systeem", 
dat zijn volgelingen zo gauw mogelijk wilde likwideren, namelijk 
Pflimlin, Mollet, Pinay. De overgang naar de Vijfde Republiek 
midden in de onzekerheid van de traditionele politieke partijen
wereld, in de spanningen rond Algerije, de aktiviteit van de 
Gaullisten in Noordafrika en van de F.L.N. in het moederland, 
afgezien nog van de grote ekonomische en sociale problemen, die 
het land bestormden, hebben het de Gaulle niet gemakkelijk ge
maakt. Toch is de opbouw van de nieuwe republiek gekenmerkt 
door een indrukwekkende serie van duidelijke, ja overduidelijke 
successen van de GaulIe : op 28 september 1958 stemmen het 
moederland en de overzeese gebieden over de nieuwe grondwet, 
die de positie van de president tegenover het parlement aanzien
lijk versterkt, zonder dat daarmee reeds een presidentiële demo
kratie is gevormd, zoals die door de GaulIe nog in 1946 in het 
bekende programma van Bayeux was voorgesteld. De overzeese 
gebieden (behalve Algerije) konden bij die gelegenheid door ver
werping van de grondwet definitief breken met alle banden met 
Frankrijk en de onafhankelijkheid verwerven. 

Welnu, het werd een groot succes voor de Gaulle: bijna 80% 
stemmen voor de generaal in het moederland, 96 ra in Algerije 
(zeker een te mooi getal), 70 tot 95 % in de overzeese gebieden, 
alleen in Frans-Guinea (Westafrika) werd de grondwet ver
worpen en de Gaulle gaf dit land de onafhankelijkheid, zodat ook 
dit verlies een psychologisch voordeel voor hem inhield, want 
iedereen kon konstateren, dat de Gaulle zijn woord gestand deed. 

Tweede overwinning op 23 en 30 november 1958, bij de eerste 
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verkiezingen: deze overwinning vormt een indirekte overwinning 
van de Gaulle, want de buit viel de "Union pour la nouvelle 
république" (U.N.R.) ,de partij van Sou stelle in de schoot. Dankzij 
het door de Gaulle ingevoerde nieuwe kiesstelsel dat op 10 okto
ber van kracht werd, moest in ieder kiesdistrikt een kandidaat in 
twee ronden gekozen worden, in de eerste ronde met absolute 
meerderheid, indien die niet behaald werd, in de tweede ronde 
met relatieve meerderheid. In het moederland waren 465, in N oord
afrika 70 zetels beschikbaar. Het resultaat komt overeen met een 
politieke aardverschuiving, die niet rekening hield met het totaal 
van werkelijk afgegeven stemmen. De U.N.R. behaalde met 189 
zetels een overweldigende overwinning, terwijl de kommunisten 
van 145 op 10 zetels terugvielen - hoewel zij bijna 20 % van de 
stemmen hebben behaald. De konservatieven van Pinay konden 
met 120 tegenover 95 hun positie versterken, en ook de M.R.P., 
door de afsplitsing van Bidault bedreigd, kon met 44 nog enigs
zins fatsoenlijk voor de dag komen en vormt met de groep van 
Bidault nu een fraktie van tegen de 60 leden, wat dus tegenover 
de vroegere 71 niet zo fataal lijkt. Maar de zware slagen vielen 
niet alleen bij de kommunisten, op de gehele linkerzijde: de socia
listen werden gehalveerd, ze vielen terug van 88 op 40, de oude 
radikaalsocialistische partij, eens het hart van Frankrijk, werd 
praktisch gelikwideerd, zij viel terug van 56 op 13 stemmen. Ook 
dit is, ondanks het nieuwe kiesstelsel, toch niet verklaarbaar 
zonder de persoon van de Gaulle, die velen op de U.N.R. deed 
stemmen, in de hoop, dat daardoor Frankrijk op een nieuwe en 
vaste basis zou worden gesteld. 

Tenslotte werd op 21 december door een kiescollege van bijna 
80.000 kiesmannen de GaulIe tot president gekozen, met een meer
derheid die aan de uitslag van het referendum van 28 september 
doet denken: met 78,5% van de stemmen spraken zich de kies
mannen voor de Gaulle uit. Aangezien het grootste gedeelte van 
deze kiesmannen reeds voor de komst van de GaulIe was aange
wezen, kan men uit deze uitslag opmaken, welke diepgaande 
invloed de generaal op het gehele Franse volk uitoefent. 

Op 8 januari nam de Gaulle zijn ambt van president Coty over 
en wees Michel Debré als premier aan die een ministerlijst publi
ceerde met minder spektakulaire wijzigingen dan men had ver
wacht. Zoals voorspeld werd, nemen de socialisten niet aan de 
regering deel- er is dus kans op een behoorlijke oppositie naast 
de kommunisten, wat in het licht van de grote regeringsmeerder
heid een voordeel kan zijn. Naast Mollet verlaat ook Pflimlin de 
regering, om persoonlijke redenen, want twee MRP-ers hebben 
een zetel in de regering, namelijk Paul Bacon als minister van 
arbeid en Robert Lecourt voor de problemen van de Frans-Over
zeese Gemeenschap. Sou stelle had graag een sleutelpositie ver
kregen, b.v. binnenlandse zaken, heeft echter als minister met 
speciale opdrachten voor de premier een bela~grijke, zij het ook 
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gemakkelijker te kontroleren positie. Pinay, die zich wederom 
door zijn ingrijpende ekonomische en financiële maatregelen als 
een even moedige als bekwame man had onderscheiden en daar
mede veel had bijgedragen tot de overgang van Frankrijk naar 
de Gemeenschappelijke Markt, die met 1 januari 1959 in werking 
trad, keerde begrijpelijkerwijs terug. Bij alle westeuropese landen 
heerste en heerst voor een deel nog een zekere bezorgdheid ten 
aanzien van de europese gezindheid van Debré en Soustelle. Debré 
heeft zich in Straatsburg en Luxemburg als tegenstander van de 
integratie doen kennen - het is de vraag, of de europese en de 
Franse situatie zo gewijzigd zijn, dat deze bezorgdheid ongegrond 
is. Tot nu toe heeft de Gaulle herhaaldelijk doen weten en in de 
laatste onderhandelingen over de Euromarkt ook laten blijken, 
dat de europese verdragen in acht genomen zullen worden. De 
vraag is alleen of zij zo in acht genomen en toegepast worden, dat 
de integratie ook daadwerkelijk voortschrijdt, en vervolgens, of 
ook op politiek terrein een sterke koördinatie en hechtere samen
werking van de europese landen tot stand komt. Er zijn echter 
aanwijzingen in die richting en als de Gaulle in dit opzicht even 
moedig en voortvarend optreedt als in de Algerije-politiek, dan is 
het inderdaad mogelijk dat hij het al te nationalistische denken 
van vele Gaullisten remt en aanvult met een konstruktieve euro
pese politiek die wij juist onder aktieve deelneming van Frankrijk 
op het ogenblik meer nodig hebben dan ooit. 
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Nieuwe 

Het Nederlandse Parlement, Dr. 
E. v. Raalte, 's Gravenhage. Staats
drukkerij en Uitgeverij bedrijf. 1958. 
342 blz. f 3,-. 

De parlementaire redakteur Dr. 
E. van Raalte geeft in de pocket
uitgave een uiteenzetting over het 
Nederlandse parlementaire stelsel. 
Daarbij passeert niet alleen alles 
wat met de kabinetsformatie sa
menhangt de revue, maar - om 
enkele voorbeelden te noemen- het 
kiesstelsel, de onkostenvergoedin
gen van kamerleden, de wijze van 
vergaderen enz. Een uitgebreide 
indeks vergemakkelijkt het ge
bruik. H. 

Het koningschap onder Wilhel
mina. Mr. L. W. G. Scholten. Van 
Gorcum en Comp. n.v., Assen. 1958. 
30 blz. f 1,50. 

Rede uitgesproken bij de aan
vaarding van het ambt van gewoon 
hoogleraar in het Staatsrecht aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam 
op 28 november 1958 door Mr. L. 
W. G. Scholten. 

Treub, over de drempel der nieu
we samenleving. Prof. MI'. N. E. H. 
van Esveld. Assen. Van Gorcum 
en Comp. n.v. 1958. f 15,50. 443 blz. 

De ekonomist en politikus M. W. 
F. Treub (1858-1931), in het mi
nisterie Cort van der Linden (1913-
1918) achtereenvolgens minister 
van Landbouw en Financiën, heeft 
zich vooral bekendheid verworven 
door zijn optreden in de laatstge
noemde funkties ten tijde van het 
begin van de eerste wereldoorlog. 
Dit is slechts één aspekt van zijn 
figuur, waaraan prof. Van Esveld 
een omvangrijke studie heeft ge
wijd. Hierin komen niet alleen de 
persoonlijke eigenschappen van 
Treub naar voren, maar tevens 
vindt de geïnteresseerde lezer in 
dit boekwerk een stuk sociaal-eko
nomische geschiedenis. Het zijn dan 
ook vooral de sociaal-economische 
en sociaal-politieke ideeën van 
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boeken 

Treub, die in vele geschriften be
waard zijn gebleven en waaraan 
de schrijver aandacht heeft ge
schonken. Foto's, enige citaten uit 
Treubs werken, een uitgebreide 
literatuurverwijzing en een perso
nenregister maken dit boek mede 
interessant. G. 

De ,man met het droge hart, 
Monsieur Thiers, staatsman en pu
blicist. Marinus M. van Praag. 
's-Gravenhage. N.V. Uitgeverij W. 
P. van Stockum & Zoon. 1958. 315 
blz. f 14,90. 

Mr. Dr. Ir. M. van Praag, van 
wiens hand reeds meerdere werken 
over de Franse geschiedenis zijn 
verschenen, heeft nu een zeer lees
bare studie gewijd aan de persoon 
van de liberale Franse staatsman 
Adolphe Thiers, eerste president 
van de Derde Republiek. Niet al
leen als staatsman, maar ook als 
publicist was Thiers een belang
rijke persoonlijkheid. Uit deze korte 
kenschets mag al wel enigszins 
blijken, dat dit boek, voor wie zich 
in de geschiedenis interesseert, tal
rijke interessante fragmenten be
zit, vooral nu het verschijnt op een 
ogenblik, dat Frankrijk aan een 
nieuwe periode in zijn bewogen be
staan begonnen is. In een elftal 
hoofdstukken, die van een zorgvul
dige opzet blijk geven, behandelt 
de schrijver de merkwaardige loop
baan van deze staatsman, die het 
Frankrijk van de negentiende eeuw 
belangrijk heeft beïnvloed. Zoals 
uit de titel al enigszins naar voren 
komt, heeft de schrijver zijn mate
riaal, dat kennelijk niet gering is 
geweest, in een gemakkelijk te ver
werken vorm samengevat. Prof. 
Dr. J. Presser schreef een voor
woord. G. 

De afgrond is vlak voor Uw voe
ten. Maurits Dekker. Amsterdam. 
A. J. G. Strengholt. 356 blz. f 8,90. 

Dekker heeft in dit boek getracht 
een beeld te ontwerpen van de 



mensen, die het slachtoffer zijn ge
worden van de Russische schijn
processen. De wereld is door de 
veroordeling van Kardinaal Mind
zenty door deze onmenselijke pro
cedures voorgoed wakker geschrok
ken. Dergelijke processen vinden 
nog steeds plaats, het onderwerp 
is dus alleszins aktueel. Het boek 
is meer dan een roman, die hier als 
vorm is gekozen om ons te kon
fronteren met een van de meest 
onterende aspekten van een totali
tair systeem. 

Geschiedenis van het moderne 
imperialisme. Dr. J. S. Bartstra. 
Haarlem. De Erven F. Bohn N.V. 
1958. 320 blz. f 9,50. 

In de reeks van de Volksuniver
siteitsbibliotheek is nu de derde 
druk verschenen van dit boek. Dit 
betekende tevens een herziening en 
daardoor is deze geschiedenis van 
het imperialisme aangepast aan de 
aktualiteit. Van bijzonder belang 
voor de lezer is wel het laatste 
hoofdstuk, dat bij deze aktualiteit 
aansluit. Het boek is verrijkt met 
een aantal suggestieve illustraties. 
Het boek is aangevuld met een 
konstruktieve literatuur-opgave en 
personen- en zaakregister. G. 

Winkler Prins' Boek van het jaar 
1958. Amsterdam. Elsevier. 384 blz. 
Het boek van het jaar 1958 is een 
uitgave van de Winkier Prins 
Stichting. 

Men heeft hier te doen met een 
werk, dat, zoals alle W.P.-uitgaven, 
kloek is uitgegeven. Het bevat een 
schat van gegevens over alles wat 
zich in 1957 heeft voorgedaan, 
voorafgegaan door een overzichte
lijke wegwijzer, een dagboek, dat in 
kort bestek de feitelijke gegevens 
rangschikt, een nekrologie, een ru
briek "De wereld in cijfers" en dan 
volgen de gebeurtenissen encyclo
pedisch geordend. We doen een 
greep uit de trefwoorden: beelden
de kunst, filatelie, geofysisch jaar, 
koninklijk huis, midden-oosten enz. 
Bovendien is opgenomen een ru
briek: nieuwe woorden in onze taal. 
Het boek bevat talrijke illustraties. 
Bijzondere aandacht is gegeven aan 
de technische en wetenschappelijke 
vorderingen van de laatste decen-

nia. Een tijdsdokument van grote 
waarde. 

De Staatsvrije sfeer. Dr. B. de 
Goede. Arnhem. G. W. van der Wiel 
en Co. 1958. 31 blz. f 2,25. 

Dit boekje is uitgegeven in de 
Vuga-boekerij. Rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt 
van buitengewoon hoogleraar in 
het staats- en administratief recht 
aan de Technische Hogeschool te 
Delft op 22 oktober 1958. 

Menselijke verhoudingen 11. Prof. 
Dr. F. J. Th. Rutten e.a. Publicatie 
van de Nationale Stichting "Mens 
en Samenleving". Bussum. Paul 
Brand N.V., 1957, 233 blz. f 12,90. 

Dit boek vormt het tweede deel 
van de gelijknamige, in 1955 ver
schenen, opstellenbundel, waaraan 
wij in dit Maandschrift destijds 
uitvoerig aandacht besteedden 
(K.S.M. oktober 1956, blz. 313-318). 
Het is wederom een bundel opstel
len van een twintigtal deskundigen 
op verschillend gebied, voorzien 
van een inleiding van Prof. Rutten. 

De zes eerste artikelen handelen 
over de menselijke verhoudingen in 
opvoeding en onderwijs (het hoger 
onderwijs daaronder begrepen). 
Deze materie is wel het meest van 
alle uitgediept; de desbetreffende 
beschouwingen beslaan ± 75 blad
zijden. Voorts zijn er artikelen over 
de menselijke verhoudingen tussen 
priester en leek en tussen pro
testanten en katholieken; over de 
menselijke verhoudingen en de mo
derne communicatiemiddelen, de 
kunst, de politiek, het recht, de 
moraal, het internationale contact 
en nog enkele andere onderwerpen. 
Behalve onderscheiden naar onder
werp zijn de diverse opstellen ook 
verschillend in omvang en kwali
teit. Ook al wordt het centrale the
ma door de verschillende auteurs 
niet overal onder dezelfde gezichts
hoek bekeken, de bedoeling der 
schrijvers is steeds toch wel: verbe
tering der menselijke verhoudingen. 

De politiek neemt maar een zeer 
ondergeschikte plaats in in de ge
hele bundel. Het artikel over de 
menselijke verhoudingen en de poli
tiek van Mr. J. Derks is het kortst 
van alle, nl. 5 bladzijden. Niettemin 
komt lezing van de bundel voor de 

407 



--- - ---

politicus zeer aanbevelenswaard 
voor. Met name zal de onderwijs
politicus met veel vrucht kennis
nemen van de serie opstellen over 
onderwijs en opvoeding (waarvan 
we met name willen noemen het in
structieve artikel van Drs. Aarst 
over menselijke verhoudingen tus
sen ouders en onderwijzers). De
gene die zich met buitenlandse poli
tiek bezighoudt mag het zeer inte
ressante artikel van Dr. Schuyt 
zeker niet ongelezen laten. 

A. W. H. J. Quaedvlieg 

De Enquête-commissie is van 
oordeel. .. een samenvatting van 
het parlementaire onderzoek naar 
het regeringsbeleid in de oorlogs
jaren. H. C. Posthumus Meyes. Van 
Loghum SlaterusjJ. M. Meulenhoff. 
1958. Arnhem/Amsterdam. 386 blz. 

Voor wie de lijvige rapporten van 
de parlementaire enquête-kommis
sie te omvangrijk waren om door te 
lezen, is dit boek wel de oplossing. 
Hierin worden de resultaten van 
het werk van deze kommissie sa
mengevat en wel op een manier, 
die tot lezen dwingt. Daarmede is 
het werk van de parlementaire 
enquête-kommissie ook voor het 
grote publiek toegankelijk ge
maakt. Op vele plaatsen in het 
boek treft men de letterlijke tekst 
aan van de verhoren, uit de veelheid 
waarvan de schrijver een goede 
keus heeft gemaakt. Er zijn in 
totaal 18 hoofdstuken, voorafge
gaan door een voorwoord van ~r. 
L. de Jong, waarin deze bevestigt 
wat ook de lezer ontdekt: dat hier 
namelijk geen kritikus aan het 
woord is geweest, maar dat de 
schrijver zich heeft beperkt t~t 
rapporteren. Een beper~~ng ove~i
gens die niet gemakkelijk zal Zijn 
gew~est, omdat de negentien delen 
van het onderzoek ongeveer 15.000 
pagina's omvatten. De konklusies 
van de kommissie zijn uitvoerig en 
veelal woordelijk weergegeven. 
Achter in het boek is een lijst op
genomen van de samenstelling van 
de kabinetten in de jaren 1940-
1945 alsmede een namenregister. 
Een ~aardevolle uitgave en in vele 
opzichten boeiende stof. 

AugusUnus, de zielzorger,eenstu
die over de praktijk van een kerk-
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vader. F. van der Meer. Utrecht/ 
Antwerpen. Uitgeverij Het Spec
trum. 1958. f 1,50 per deel. Deel I: 
259 blz., deel II: 302 blz. 

In de reeks voortreffelijke uit
gaven van de Prisma-serie, neemt 
dit werk van Prof. Van der Meer 
een opvallende plaats in. De fijne 
pen van deze schrijver is wel bij 
uitstek geschikt een portret te te
kenen van de H. Augustinus. Het 
zeer vele materiaal, waaruit de 
schrijver kon putten - van Augus
tinus zijn immers talloze geschrif
ten bewaard gebleven - mocht van 
de ene kant voor de schrijver een 
vergemakkelijking betekenen, van 
de andere kant is er een geweldig 
stuk werk verzet moeten worden, 
om juist uit deze veelheid een der
gelijk beeld te kunnen komponeren. 
Dat een eminent geleerde als prof. 
Van der Meer zich hieraan heeft 
gezet, maakt een aanbeveling 
eigenlijk overbodig. Hij beschikt 
naast zijn enorme eruditie over een 
schrijftrant, die aan dit beeld van 
Augustinus scherpe kontouren ge
ven. Twee prachtige deeltjes. G. 

Parlement en pers in verhoud'ing 
tot de overheid. Dr. N. Cramer. H. 
E. Stenfert Kroese N.V. Leiden, 
1958. 265 blz. f 14,50. 

De openbaarheid van de verga
deringen van de Staten-Generaal 
vormt de achtergrond van Cramers 
onderzoek. Met deze openbaarheid 
is de mogelijkheid van een parle
mentaire pers geschapen. De pro
blemen, die ermede samenhangen, 
zoals objectiviteit, beknoptheid, on
afhankelijkheid, de politieke satyre 
e.d. worden in dit goed leesbare 
boek waarin het anecdotische ele
ment rijkelijk is vertegenwoordigd, 
uitvoerig behandeld. Van bijzonder 
belang lijkt ons het overzicht van 
de na-oorlogse wettelijke (nood) 
voorzieningen voor het perswezen 
en de behandeling van het vraag
stuk der openbaarheid van de aan 
de regering uitgebrachte adviezen, 
Het boek heeft hierdoor niet alleen 
historische maar ook actuele waar
de. Een aanwinst voor de nog 
schaarse literatuur omtrent de ver
houding tussen pers en overheid. 

W.G. 
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