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JAARGANG 11 MAART NUMMER 1 

De betekenis 
van de landbouw voor de volks welvaart 
in het licht van het financieel 
ekonomisch perspektief. ") 

Mr Ph. C. M. van Campen. 

De rekening die wordt gepresenteerd 

lHl
et was een niet geringe rekening, die verscholen lag onder 

in de zak van het landbouwschap, waarin het zijn verlan
gens aan de regering kenbaar maakte. Die verlangens 
betreffen de uitgangspunten voor de kostprijsbereke

ningen, die aan het prijsbeleid in de landbouw en met name aan 
het garantie-prijsbeleid ten grondslag zouden dienen te worden 
gelegd. Het Landbouwschap wenst, dat de werkelijke eigenaars
lasten en niet langer de "beheerste" pachtbedragen in de kost
prijsberekeningen worden ingerekend; voorts een herwaardering 
van de bedrijfleidersfunktie van de boer alsmede van de handen
arbeid van de boer en van zijn medewerkende gezinsleden; en 
tenslotte een optrekking van de landarbeiderslonen aan de be
loning van vergelijkbare arbeid in andere bedrijfstakken ten 
plattelande, met de bedoeling uiteraard, dat met de aldus ver
hoogde lonen in het landbouw-prijsbeleid zou worden rekening 
gehouden. 

De rekening van al die verlangens beloopt f 350 miljoen. Daar
van zou naar het inzicht van het Landbouwschap in beginsel 
f 120 miljoen aan de konsument kunnen worden doorberekend. 
Zou dit geschieden, dan zou nog ongeveer f 230 miljoen ten laste 
blijven van het Landbouw Egalisatiefonds en derhalve uiteinde
lijk door de belastingbetaler moeten worden opgebracht. En nu 
zitten wij meteen in de narigheden: de doorberekening stuit op 

. moeilijkheden in verband met het prijsstabilisatiebeleid ; de be-

* Inleiding, uitgesproken op het Agrarisch Kongres van de Katho
lieke Volkspl'l.rtij d.d. 9 februari 1957. 
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lasting van het Landbouw Egalisatiefonds schept moeilijkheden, 
want de bodem van 's RijksSchatkist schijnt zichtbaar. 

Alvorens op deze waarlijk niet geringe moeilijkheden in te 
gaan dient eerst nog een mogelijk misverstand uit de weg te 
worden geruimd. Het ligt immers voor de hand op te merken, 
dat de landbouw eventueel groot gelijk heeft om de genoemde 
eisen te stellen, maar dat de boeren en tuinders maar zelf ervoor 
moeten zorgen, dat zijn afnemers zodanige prijzen voor hun pro
dukten betalen, dat de herziene kostprijs en liefst meer dan dat 
- want zo gezien zal men boer en tuinder ook nog wel een stukje 
ondernemerswinst gunnen - in de produktenprijzen wordt ver
goed. 

En nu lijkt het dienstig om nog eens met alle nadruk vast te 
stellen, dat het inderdaad voor de meeste produkten van land
en tuinbouw ook zo gaat. Al aanstonds voor alle tuinbouw-pro
dukten; voor groenten en fruit bepalen de veilingprijzen of wat 
de afnemers eventueel buiten de veiling willen betalen of de 
produktiekosten eruit komen. Hetzelfde geldt voor de zgn. han
delsgewassen, voor vlees en eieren en voor vele andere produk
ten. V oor al deze produkten hebben boeren en tuinders dus 
allerminst de zekerheid, dat zij aan de door hen gewenste trek 
komen en zulks zal nog minder het geval zijn, nadat de door het 
Landbouwschap gevraagde goedkeuring tot optrekking van de 
landarbeiderslonen zal zijn verleend. De gevraagde herziening 
van de uitgangspunten, die aan de kostprijsberekeningen ten 
grondslag liggen, geeft de boer slechts uitzicht op betering van 
zijn inkomen, voorzover het betreft de zgn. basisprodukten, zoals 
tarwe, suikerbieten, gerst, haver, rogge en melk, waarvoor door 
de minister van landbouw een zgn. effektief garantie-prijsbeleid 
wordt gevoerd. En ook voor die produkten betekent die herzie
ning nog geenszins, dat ook iedere boer nu aan zijn trek komt, 
want de kostprijs van de individuele boer blijft buiten beschou
wing. Het Landbouw-Ekonomisch Instituut berekent immers de 
kostprijzen uit de boekhoudgegevens van goed geleide, sociaal en 
ekonomisch verantwoorde bedr~iven, d.w.z. van bedr\jven die aan 
bepaalde normen voldoen, wat betreft bedrijfsgrootte, een doel
matige verkaveling en een efficiente bedrijfsvoering. Bedrijven 
beneden 7 ha alsmede overtollige arbeidskrachten blijven daarbij 
buiten beschouwing. 

Waarom is een prijsbeleid voor bepaalde landbouwprodukten 
nodig? 

Ik hoor het al zeggen: Iedere ondernemer in industrie handel 
of ambacht moet maar zien, dat hij aan zijn trek komt; waarom 
kan dat ook niet in de landbouw? Waarom moet in de landbouw 
gewerkt worden met prijsvaststellingen en met prijsgaranties, 
terwijl dit voor andere bedrijfstakken niet geschiedt? 

Is dat werkelijk zo, dat voor andere bedrijfstakken zoiets niet 
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geschiedt? Misschien niet in dezelfde mate of op dezelfde wijze, 
maar toch wel degelijk zo, dat hetzij door rechtstreekse over
heidsmaatregelen zo als invoerrechten en in enkele gevallen zelfs 
door invoerbeperkingen, dan wel door maatregelen, die door 
ondernemers zelf worden getroffen en door de overheid worden 
toegelaten, dan wel eventueel door "onder-onsjes" een zodanige 
prijszetting plaats vindt, dat rendabele produktie daardoor wordt 
bevorderd. Op zichzelf is niets daartegen, mits dat alles wordt 
bedreven binnen de perken van het algemeen belang, waartoe 
overheidstoezicht dienstig kan zijn. Maar met of zonder over
heidstoezicht: een en ander kan prijsverhogend werken, hetgeen 
- dit zij grif toegegeven - een ondernemingsbelang, een be
drijfsbelang ja zelfs een algemeen belang kan zijn. Vastgesteld 
dient echter te worden, dat het de gemeenschap is, die de lasten 
daarvan draagt. 

Met name voor de industrie geldt, dat monopolistische elemen
ten in vele bedrijfstakken in haar voordeel werken. De landbouw 
ziet zich in vergelijking daarmede voor een geheel andere markt
situatie gesteld. De veelal betrekkelijk kleine agrarische produ
centen kunnen op de markt en op de prijsvorming praktisch geen 
invloed uitoefenen. De mogelijkheid tot aanpassing van de pro
duktie aan zich wijzigende omstandigheden is in de landbouw 
voorts gering. In de landbouwproduktie heeft men te maken met 
niet voorziene faktoren, als gevolg waarvan de omvang van de 
produktie en het tijdstip van het aan de markt komen van de 
produkten niet van tevoren kunnen worden bepaald. Voor vele 
agrarische produkten bestaat geen normale markt: de import
landen belemmeren veelal de invoer juist voor de produkten van 
de landbouw. Op de wereldmarkt voor agrarische produkten 
worden overschotten, denk maar aan de Amerikaanse surplus
voorraden, gespuid ver beneden de kostprijs van de boer. Het is 
de ongelukkige struktuur van de afzetmarkten voor belangrijke 
landbouwprodukten die de prijzen bederft. 

Nu zou kunnen worden opgemerkt, dat de aangehaalde mo
tieven eventueel kunnen pleiten voor maatregelen van korte 
duur, maar dat zij niet wegnemen, dat op de duur de landbouw 
self-supporting moet zijn. Hier stuit men op het bezwaar, zoals 
dat onlangs nog vertolkt werd in het bekende Vrije Volk-artikel 
d.d. 3 januari van oud-minister Van de Kieft: "Onze hele land
bouwpolitiek, aldus de oud-bewindsman, is gericht op handha
ving van het bestaande, op handhaving van een volstrekt onver
antwoorde bedrijfsgrootte, op handhaving van een verborgen 
werkeloosheid, die schadelijk is voor onze samenleving, zowel 
als voor de betrokkenen." 

Geheel in tegenstelling met deze beweringen kan worden vast
gesteld, dat de produktiviteit, d.w.z. de produktie per arbeider 
in de landbouw tenminste evenveel is gestegen als in de indu
strie, met dit verschil evenwel dat de voordelen daarvan de wer-
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kers in de landbouw praktisch geheel zijn ontgaan. Sinds 1950 
is het produktvolume in de landbouw gestegen met ongeveer 
25% en het aantal werkers in de landbouw daarentegen gedaald 
met ongeveer 15%. 

En wat de bedrijfsuitkomsten aangaat wil ik even enige cijfers 
aanhalen, waarbij ik nog niet eens van de topcijfers in de voor 
de landbouw beste jaren uitga. Indien de gezins-inkomsten per 
hektare, waarin ook de handenarbeid voor de boer en zijn ge
zinsleden is begrepen, voor de oogstjaren 1949 tot en met 1953 
op 100 worden gesteld, krijgt men het navolgende beeld: 

Gezinsinkomsten per ha voor onderscheidene bedrijven. 
(1949-1953 == 100) 

Akkerbouwbedrijven op zeeklei ........... . 
Akkerbouwbedrijven in veenkoloniën ..... . 
Weidebedrijven ................................ . 
Gemengde bedrijven .......................... . 

Oogstjaar 
'54-'55 

59 
57 
72 
89 

Oogstjaar 
'55-'56 

79 
50 
96 

112 

Deze geweldige daling van de gezinsinkomsten op drie typen 
van landbouwbedrijven - tot de helft zelfs van de gemiddelde 
inkomsten in de jaren 1949 tot en met 1953 voor bepaalde be
drijven - en een slechts procentueel geringe stijging voor het 
gemengde bedrijf, staat in scherpe tegenstelling met de sterke 
stijging van het nationale inkomen in dezelf!ie periode nI. van 
104 tot 133, dit is met ongeveer 28%. 

Terecht trok prof. Horring, de direkteur van het L.EI., die 
onlangs in enige E.S.B.-artikelen deze ontwikkeling onder cijfers 
bracht en bekommentarieerde, deze konklusie: 

"Wanneer men het verloop van deze cijfers ziet en wel in het 
bijzonder in vergelijking met die van het nationale inkomen zal 
men zich niet verwonderen, dat de boeren zich verongelijkt 
voelen te midden van de algemene stijging van de welvaart." 

Landbouwprijzenpolitiek een algemeen verschijnsel 
Niet alleen in ons land doch praktisch overal ter wereld biedt 

de landbouw een financieel ekonomisch probleem: Amerika be
steedt ruim 6% van zijn totaal budget of 5 miljard dollar aan 
de boeren. Maar laten wij bij Westeuropa blijven. In praktisch 
alle landen van ons kontinent, die meer of minder het beginsel 
van de welvaartsstaat huldigen, wordt het landbouwinkomen op 
peil gehouden of verbeterd door overheidsmaatregelen. 

Landen als Noorwegen, Zweden en Engeland volgen een prijs
politiek waarbij de prijzen zodanig worden bepaald, dat een 
vooraf geschat algemeen inkomen wordt gehaald. In Engeland 
is 5% van de aktieve bevolking in de landbouw werkzaam, wier 
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gezamenlijk inkomen ook 5% van het nationaal inkomen uit
maakt. 

In andere landen, zoals in België, tot op zekere hoogte in 
Frankrijk en ook in Nederland wordt de kostprijs van bepaalde 
produkten van de landbouw als basis genomen van het prijs
beleid. Voor Nederland is het effekt daarvan, dat in 1955 rond 
14 % van de totale bevolking werkzaam in de landbouw tezamen 
11 % van het totaal inkomen verwierf. 

De periode van na de oorlog heeft een geleidelijke evolutie in 
alle Europese landen van de landbouwpolitiek te zien gegeven. 
Aanvankelijk was na de oorlog het streven gericht op het neer
slaan van de inflatie en het opvoeren van de produktie. Later, 
toen de voorzieningsomstandigheden beter werden, ging het 
erom de voedselvoorziening meer onafhankelijk te maken van het 
buitenland, vooral van invoer uit het dollargebied. Met de hand
having van dit doel van de landbouwprijzenpolitiek ontstond 
overal ook meer en meer de noodzaak om deze af te stemmen 
op de verbetering of het op peil houden van het landbouwinko
men. In de meeste Westeuropese landen is dit zelfs hoofdzaak 
geworden. Zowel sociologische als zuiver ekonomische ovenve
gingen spelen een rol. Algemeen is de overtuiging van de hoge 
morele betekenis voor de gemeenschap in haar geheel van het 
stabiele en regenererende element, dat het agrarisch volksdeel 
in de samenleving vertegenwoordigt. Waar anders vandaan dan 
uit de landbouw kwamen in ons land de aanvullende arbeids
krachten toen de industriële expansie de behoefte daaraan in 
het leven riep. 

Spreken sociologische overwegingen het sterkst in landen als 
Duitsland, Engeland en Zwitserland, in landen als Denemarken 
en Nederland speelt daarnaast de grote betekenis van de land
bouwexport voor de betalingsbalans. Bijna een derde van de 
totale uitvoer van ons land betreft agrarische export ter waarde 
van f 3 miljard met een zuivere deviezenwinst, die op ruim de 
helft van dat bedrag kan worden gesteld. En verder: heeft de 
"exportdrive" van onze industrie in de laatste jaren niet ook 
goeddeels gesteund op het in verhouding tot andere landen be
trekkelijk goedkoper voedsel-pakket. Het behaagt mij niet om 
een aantal vergelijkende cijfers over u uit te strooien: Iedereen 
weet het goed van zijn buitenlandse reizen, dat voor de prijzen 
van de levensmiddelen geldt: Oost West - thuis best, goeddeels 
dank zij onze eigen land- en tuinbouw. 

De middelen tot verbetering van het landbouw-inkomen 
In de landbouw bestaat algemeen de overtuiging, dat de hand 

in eigen boezem moet worden gestoken tot verbetering van het 
aandeel van de landbouw in het nationale inkomen. Zowel voor 
de landbouw in zijn algemeenheid als voor ieder individueel be
drijf geldt, dat die verbetering moet komen door een verhoging 
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van de produktiviteit, d.w.z. door een meer efficiënte kombinatie 
van de produktie-faktoren grond, arbeid en kapitaaluitrusting 
in de landbouw. De arbeidsefficiëntie is echter in hoge mate 
afhankelijk van een verbetering van de struktuur van het be
drijf; alleen door herverkaveling en door kultuurtechnisch werk 
kan menig bedrijf tot een zodanige struktuur wat betreft ligging 
en grondoppervlakte worden gebracht, dat door opvoering van 
de kapitaalsintensiviteit de produktiviteit kan worden verbeterd. 
Mijn geachte mede-inleider zal straks nader op dit vraagstuk 
ingaan. 

De daaruit voortvloeiende hogere produktie is ook nodig om 
het nationale inkomen zelf op te stuwen, waardoor de totaal te 
verdelen nationale koek mede door een toenemende bijdrage van 
de landbouw groter wordt. Hierbij doet zich echter de moeilijk
heid voor, dat de vraag naar produkten in de laatste jaren niet 
evenredig is gestegen met de stijging van de nationale inkomens. 
Ook dit is een van de oorzaken, waardoor de gaping tussen het 
landbouw-inkomen en niet-landbouw-inkomen groter is gewor
den. Daarom zijn op dit ogenblik maatregelen tot struktuur
verbetering en opvoering van de efficiëntie niet voldoende. Daar
naast zijn passende maatregelen nodig op het stuk van de land
bouwprijzen. 

Ook is iedereen in de landbouw het erover eens, dat een gelei
delijke vermindering zowel absoluut als relatief van de werkers 
in de landbouw mede tot de oplossing kan bijdragen van het 
vraagstuk van de redelijke beloning van diegenen, die in de 
landbouw werkzaam blijven. De boeren staan open voor indu
strialisatie en emigratie. 

Inmiddels staat het wel vast, dat de af te leggen weg naar 
een welvarende en selfsupporting landbouw nog ver is. En zo
lang die weg niet is afgelegd, waarbij passende overheidsmaat
regelen niet kunnen worden ontbeerd, zal de landbouw weigeren 
om langer beroofd te blijven van een levensstandaard, die door 
andere bevolkingsgroepen wordt genoten, niet omdat die andere 
bevolkingsgroepen meer produktief werkzaam zijn, maar wel 
omdat zij nu eenmaal beter gesitueerd zijn om deelachtig te 
worden aan de zegeningen van de sociale rechtvaardigheid, die 
evenwel ook voor de landbouw bedoeld zijn. 

Een forse ingreep in de inkomensverdeling 
Inderdaad, dat is de betekenis van de voorstellen van het 

Landbouwschap: een forse ingreep in de inkomensverdeling. Zij 
beogen de opbrengsten van de onder het garantieprijsbeleid val
lende produkten te doen verhogen en uiteraard werd daarbij 
aansluiting gezocht aan het in de laatste jaren gevolgde systeem 
om voor de basisprodukten een op de kostprijzen afgestemde 
opbrengst te verwerkelijken. Het lag voor de hand daarbij na te 
gaan in hoeverre in de geldende afspraken omtrent kostprijs-
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berekeningen tekortkomingen scholen; door rechttrekking daar
van kon inkomstenverbetering worden nagestreefd. 

Deze door het Landbouwschap gekonstateerde tekortkomin
gen betreffen in de eerste plaats de vergoeding voor de arbeid 
van de boer als bedrijfsleider en van de handenarbeid van de 
boer en van zijn medewerkende gezinsleden. Wat betreft de 
normen voor de vergoeding voor de werkzaamheden als bedrijfs
leider wordt voor de verschillende soorten bedrijven van een 
minimum grootte uitgegaan: van 10 ha voor het gemengde be
drijf, van 20 ha voor het weidebedrijf en van 40 ha voor het 
akkerbouwbedrijf. Derhalve heus niet van de situatie in de 
kleine bedrijven. Voor de vergoeding van de handenarbeid wordt 
in de voorstellen van het Landbouwschap uitgegaan van genor
maliseerde arbeidskosten, die gebaseerd zijn op de uitkomsten 
van onderzoekingen op soortgelijke bedrijven, waarvan mocht 
worden verondersteld, dat de arbeid er op rationele wijze wordt 
verricht. Tijdstudies liggen aan deze waarnemingskosten ten 
grondslag. Dr Vondeling, de bekende financiële en landbouw
specialist van de fraktie van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer, 
merkt in een ESB artikel hierbij op: "Aangenomen mag worden 
dat deze normen behoorlijk scherp zijn opgezet". 

Terzake van de ondernemerswinst zijn door het Landbouw
schap geen nieuwe voorstellen gedaan. In de garantieprijs voor 
tarwe en suiker is een winstopslag begrepen; in de melkprijs is 
dat niet het geval. 

Wat de landarbeiderslonen betreft, waarop de voorstellen van 
het Landbouwschap vervolgens betrekking hebben, is er sprake 
van een "oude achterstand", als gevolg van het feit, dat de 
landarbeiderslonen niet gebaseerd zijn op de uitkomsten van de 
werkklassifikatieonderzoekingen, en van een "nieuwe achter
stand", die samenhangt met de loonronden van 1956. De aktie 
van het Landbouwschap op dit punt is geheel in overeenstem
ming met de door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stem
ming aanvaarde motie, waarin de regering werd uitgenodigd: 
"om in de toekomst verder te blijven streven naar sociale gelijk
stelling van de arbeider met vergelijkbare arbeiders ten platte
lande". 

Een volledige aanvaarding van de voorstellen op het stuk 
van de landarbeiderslonen zou een loonsverhoging betekenen, die 
door deskundigen, met inbegrip van de verbetering der sekun
daire arbeidsvoorwaarden, op bijkans 10% wordt berekend. Deze 
loonsverhoging zal ook de beloning voor de handenarbeid' van 
de bedrijfsleider beïnvloeden en derhalve zou met een totale 
kostenstijging van de produktie in de landbouw met 4 à 5% 
moeten worden gerekend. 

Deze kostenverhoging betreft het geheel van de produktie 
van land- en tuinbouw, derhalve het gegarandeerde en het niet 
gegarandeerde deel daarvan. Zowel de tuinbouw als een goed deel 
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van het gemengde bedrijf en met name van het kleine gemengde 
bedrijf, voorzover zich dat toelegt op de produktie van varkens 
en eieren, blijven bij deze voorstellen praktisch geheel in de kou. 
Voor dit "ongegarandeerd" deel van de produktie blijft het in 
ieder geval een grote vraag, of deze kostenstijging in de prijzen 
zal worden gekompenseerd, daar het hier massa-artikelen be
treft, waarvoor afzet op de internationale markten moet worden 
gevonden. Aldaar trekt men zich van herwaarderingen en van 
de daaruit voortvloeiende kostenstijgingen uiteraard niets aan. 

Het komt mij voor, dat het aspekt van de doorwerking van 
de voorgestelde herwaardering ook in de niet gegarandeerde 
sektor van de landbouw onze bijzondere aandacht moet hebben. 
Zal hierin nI. niet een belangrijke stimulans zijn gelegen tot ver
dere sanering van het bedrijf, tot verbetering van zijn struktuur 
en ook eventueel tot een verdere afvloeiing van arbeidskrachten 
uit de landbouw, indien het hopeloos lijkt om bij het gestegen kos
ten niveau verder te produceren? Dit laatste zal vooral voor het 
kleine gemengde bedrijf gelden, waarvandaan met name komen 
de varkens (uitvoerwaarde van bacon en vleesprodukten f 300 
miljoen) en de eieren (uitvoerwaarde f 350 miljoen). Vergeet 
daarbij niet, dat het platteland in het algemeen en ook het verst 
afgelegen dorp geen geïsoleerde gemeenschappen meer vormen. 
Een algemene optrekking van het welstandsniveau met name 
van de landarbeider zal zijn terugslag hebben op het kleine 
boerenbedrijf. Mochten al de ouderen nog genoegen nemen met 
een lagere levensstandaard, van de kinderen is dit zeker niet te 
verwachten. 

Mij dunkt, dat juist zij, die bevreesd zijn voor een verstarring 
van verouderde produktie-methodes en voor handhaving van on
rendabele produkties met de voorstellen van het Landbouwschap 
mee kunnen gaan, omdat zij als een zweepslag zullen werken 
tot nog hogere opvoering van de produktiviteit. De boeren zullen 
mee moeten met het hoger opgeschoven levensniveau of hun 
bedrijven moeten sluiten teneinde elders in de industrie of in de 
emigratie een betere toekomst te vinden. 

En dan is er nog niet eens gesproken over dat bijzondere en 
veel omstreden element in de voorstellen van het Landbouw
schap: de kwestie van de eigenaarslasten. Deze kwestie wordt 
wel eens zo voorgesteld alsof het erom gaat of alleen de pacht
prijzen in de kostprUsberekeningen moeten worden opgenomen 
dan wel de eigenaarslasten als zodanig. Dat is echter niet zozeer 
de kwestie. De moeilijkheid is, dat bij het geldende niveau van 
produktenprijzen in een aantal gevallen geen pacht kan worden 
betaald, die als een adekwate vergoeding kan worden beschouwd 
voor de instandhouding van grond en gebouwen, en die ook nog 
een rente, de zgn. grondrente oplevert, die moet overschieten 
teneinde de agrarische bestemming van de grond te kunnen 
bestendigen. Bij de kwestie van de eigenaars lasten gaat het der-
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halve niet meer en minder dan om de instandhouding van de 
Nederlandse landbouw als zodanig. 

Instandhouding van de Nederlandse landbouw betekent im
mers, dat de kosten van instandhouding van grond en gebouwen 
als grond- en polderlasten, onderhoud en verzekering, rente en 
afschrijving en ook een grondrente zullen moeten worden be
taald, ook indien de konsekwentie daarvan voor de produkten 
met prijsgarantie op een bedrag van f 200 miljoen per jaar zou 
neerkomen. Er kan uiteraard nog lang worden gediskussieerd 
over de wijze waarop die instandhoudingskosten moeten worden 
bepaald: of men moet uitgaan van algemene of van specifieke 
vervangingswaarde evenals over de hoogte der rentepercentages, 
die aan de berekeningen moeten worden ten grondslag gelegd. 

Ik zal niet daarop ingaan. Wel meen ik te moeten opmerken, 
dat ik dagelijks in de praktijk waarneem, dat de kapitaalslasten 
in de landbouw met de dag toenemen in verband met zich wij
zigende financieringsmethoden. De vererving der landbouwbe
dr~jven gaat steeds groter moeilijkheden stellen, omdat grond en 
gebouwen niet langer door de familie samen, zogenaamd op 
schuldbekentenis, worden gefinancierd, waarbij de rente in het 
verleden dikwijls een sluitpost vormde. De kinderen, die er uit 
trekken, willen afrekenen; zij kennen de verkoopwaarde van de 
boerderij en men mag al blij zijn, dat zij een gedeelte van het 
geld tegen de gangbare rente in het bedrijf laten zitten. De reële 
kapitaalslasten zijn derhalve in de praktijk veelal hoger dan in 
de hoogste normberekeningen die worden naar voren gebracht. 

En nu nog een opmerking van schijnbaar tegengestelde strek
king. Er is in verband met de voorstellen van het Landbouw
schap w·el gesproken van een "shockterapie" . Dit zou dan slaan 
op de rauweIingse publikatie van de desbetreffende voorstellen, 
waaraan voor de inkomensverdeling in Nederland zoveel vastzit. 
Dit zou echter slechts dan als bezwaar kunnen gelden, indien 
de Nederlandse gemeenschap de toepassing daarvan ineens in 
zijn geheel zou moeten slikken. Aan de kwestie van het in reke
ning brengen van de eigenaarslasten zit echter ook nog vast een 
pachtersprobleem en een probleem van de vaststelling der pacht
prijzen. Binnen het kader van de geldende pachtwetgeving zullen 
die problemen wel niet een, twee, drie kunnen worden opgelost. 
In verband daarmede zou - maar ik stel dat geheel voor mijn 
persoonlijke verantwoordelijkheid - naar analogie van voor
nemens, die leven ten aanzien van de komende huurverhoging, 
een getemporiseerde, van jaar tot jaar stijgende, doorberekening 
wellicht in overweging kunnen worden genomen, maar - en 
dat met klem gesteld - niet dan nadat het beginsel van de nood
zakelijke doorberekening van de eigenaarslasten met inbegrip 
van de grondrente behoorlijk in een parlementaire procedure zou 
zijn vastgesteld. Doorberekening van de eigenaarslasten, dat be
tekent in de eerste plaats een passende vergoeding voor de ge-
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bouwenlast daaronder begrepen rente en afschrijving van het 
gebouwenkapitaal. Dat betekent vervolgens een rente over het 
grondkapitaal. Daarbij mag het - om eens een voorbeeld te 
noemen - niet zo gaan dat de vergoeding van het gebouwen
kapitaal wordt verhoogd en tegelijkertijd de rente over het 
grondkapitaal zou worden verlaagd. 

Dat is maar een voorbeeld en dat zal niemand willen nastre
ven, want dat zou neerkomen op ontwaarding van de grond
eigendom of m.a.w. betekenen: onteigenen zonder voorafgaande 
of verzekerde schadeloosstelling en derhalve in strijd met de 
Grondwet (art. 158). 

En nu doe ik het zwijgen eraan toe wat betreft de eigenaars
lasten, want een deel van de vergadering zou, indien nog verder 
over temporisering zou worden gesproken, onrustig kunnen 
worden. Alleen herhaal ik nog en dat kan niet genoeg worden 
herhaald: het gaat bij de kwestie van het doorberekenen van de 
eigenaarslasten om het bestaan of niet bestaan van de Neder
landse landbouw. Van geen enkel bedrijf kan worden verwacht, 
dat daarin blijvend kapitaal zal worden geïnvesteerd, indien dit 
niet rendabel kan worden gemaakt. 

Het ongelegen tijdstip waarop de rekening wordt gepresenteerd 
Er is wel bezwaar gemaakt, dat het Landbouwschap bij de 

indiening van zijn verlangens, die op een herverdeling van het 
nationale inkomen zouden neerkomen, niet tegelijk heeft aange
geven welke bevolkingsgroep dan minder moet krijgen, respek
tievelijk welke overheidsbestedingen verlaagd kunnen worden. 

Persoonlijk komt het mij voor, dat het Landbouwschap hier
van geen verwijt kan worden gemaakt. In een landbouwprijzen
politiek, die uitgaat van de kostprijzen, zouden de konsumenten 
en derhalve de gemeenschap via de prijzen, de konsekwentie van 
de herwaardering van de kostprijzen dienen te dragen. Het is· per 
accidens, gedeeltelijk uit een oogpunt van prijspolitiek en ge
deeltelijk uit een oogpunt van doorberekeningstechniek, dat 
wordt voorgesteld een gedeelte van de hoger gewaardeerde kos
ten uit de algemene middelen te doen opbrengen. Dit hangt ge
deeltelijk samen met het garantiekarakter van de landbouwprij
zenpolitiek ; voorzover de garantieprijs bij de afzet van melk b.v. 
wordt gehaald behoeft het L.E.F. niet over de brug te komen. 

Voorzover afwenteling in de prijzen mogelijk is - en voor 
tarwe, suikerbieten en konsumptiemelk is zulks zeker het geval 
-, zijn het de konsumenten, die betalen. Dat behoefde door het 
Landbouwschap in zijn adres aan de regering niet te worden op
gemerkt. 

Voorzover de prijsgaranties effektief worden en de gevolgen 
daarvan ten laste van het L.E.F. worden gebracht, worden de 
rijksuitgaven, die uit de algemene middelen moeten worden ge
financierd, zoveel hoger. Dit is eveneens zo, indien de herver-
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zekering voor exportkredietgaranties effektief wordt, dan wel 
garanties, als die, welke zijn gesteld voor de Nederlandse Mij 
voor de Walvisvaart. Uit hoofde van laatstgemelde garanties 
b.v. moeten in de laatste jaren uit de algemene middelen bedra
gen worden opgebracht, groot in totaal tot nu toe f 246.6 mil
joen, die in feite aan aandeelhouders en tantièmisten zijn ten 
goede gekomen. Dergelijke uitgaven van de staat uit hoofde van 
gestelde garanties verhogen de algemene uitgaven en voor het 
totaal bedrag daarvan stelt zich de vraag, of zij uit belastingen 
dan wel gedeeltelijk uit leningen moeten worden gedekt. Dit is 
een kwestie van regeringspolitiek, waarin uiteraard het parle
ment zijn "say" heeft, evenals t.a.v. de vraag of de belastingen 
uit direkte of indirekte heffingen moeten worden opgebracht. 

Indien het Landbouwschap derhalve met zijn verlangens 
komt, behoeft het niet zelf aan te geven hoe de middelen tot 
gedeeltelijke dekking daarvan moeten worden opgebracht, in
dien de te stellen garanties leiden tot uitgaven voor 's Rijks 
schatkist. Het is de regering die zulks in eerste instantie moet 
beslissen, indien zij termen aanwezig acht aan de verlangens 
van de landbouw inzake verdergaande garanties tegemoet te 
komen. 

Voorzoveel betreft de onder het landbouwprijzenbeleid vallen
de produkten gaat het derhalve bij tegemoetkoming aan de ver
langens van het Landbouwschap gedeeltelijk om een prijsverho
ging voor de konsumenten en gedeeltelijk om een verhoging van 
de algemene rijksuitgaven. 

Uit beiderlei oogpunt nu zou kunnen worden gesteld, dat de 
gepresenteerde rekening zeer ongelegen komt. Zojuist zijn, blij
kens het bekende SER rapport inzake de bestedingen, werk
gevers en werknemers het eens geworden over een prijs- en 
loonstabilisatie ; de prijsverhoging, die uit de herwaardering van 
de kostprijzen in de landoouw zou voortvloeien, zou dit beleid in 
gevaar kunnen brengen, in zover daarmede niet reeds in het 
SER rapport, en dit is, voorzover bekend, slechts zeer gedeel
telijk het geval, rekening is gehouden. En wat betreft de even
tueel krachtens de gestelde garanties op te brengen bedragen, 
die uit 's Rijks schatkist moeten komen, geldt, dat de minister 
van financiën toch al moeite heeft om in de begroting de eindjes 
aan elkander te knopen en om voor het kastekort dekking te 
vinden. 

Nu moet dunkt mij, wat betreft het ongelegen ogenblik waarop 
de landbouwrekening wordt gepresenteerd, allereerst worden 
gesteld, dat de opmerking daarover eigenlijk inhoudt: was de 
landbouw maar eerder gekomen, toen nog zo gemakkelijk ge
dacht werd over financieringsmogelijkheden, dan zouden er geen 
moeilijkheden zijn geweest. Juister ware het dan evenwel om te 
stellen, dat van meet af de maatschappelijke kostprijzen zuiver 
hadden moeten worden bepaald, alvorens men ertoe overging de 
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zgn. "ruimte" in het nationale inkomen te verdelen. Als het zo 
bedoeld wordt ben ik het met de opmerking geheel eens: inder
daad, toen na de moeilijkheden van 1951/1952, die door een be
langrijke inkrimping van konsumptie en investeringen werden 
opgevangen, de konjunktuur steeds meer omhoog ging, de uit
voer toenam, de betalingsbalans verbeterde, de winsten stegen 
enz., was het de juiste tijd geweest om de maatschappelijke kost
prijzen, zoals terzake van de huren en ook van de landbouwga
ranties te herzien. De huren zijn toen aan de orde geweest, doch 
in de ijskast terecht gekomen. Met de herwaardering van de 
grondslagen der kostprijsberekeningen in de landbouw zou het 
toen zeker niet anders zijn gegaan. De kwestie van de huren was 
toen al dringend en werd desondanks niet opgelost. 

De landbouwzaak was toen nog niet zo dringend, omdat eerst 
rond 1954 de belangrijke terugval in de inkomensperiode van de 
landbouw is ontstaan en uiteraard eerst veel later zich geuit 
heeft in klinkende cijfers en in een geleidelijk toenemende onte
vredenheid. 

Het gaat niet aan, dunkt mij, de landbouw nu een verwijt ervan 
te maken, dat zij niet bij de eersten is geweest, die zich op de 
ruimte hebben gestort. Zolang mogelijk, zolang uit hoofde van 
inkomsten terzake van andere niet gegarandeerde produkten 
het hoofd boven water kon worden gehouden, heeft de landbouw 
- evenwel niet zonder protest - het uitgezeten op een garan
tiepr~~sbeleid, waarin voor de desbetreffende produkten met te 
laag gewaardeerde kosten werd rekening gehouden. Steeds meer 
verloor de landbouw evenwel op zijn aandeel in het nationale 
inkomen. Zonder veel gerucht trok de inkomensverdeling tot 
haar nadeel scheef. Van 14% in 1952 daalde het aandeel van de 
landbouw in het nationale inkomen tot 11 % in 1955. Daarbij 
werd de landbouw niet gevraagd noch vroeg zij zelf ten gunste 
van welke groepen die geruisloze herverdeling plaats vond. Be
voordeelden waren toen de konsument en en diegenen, die in de 
algemene middelen bijdragen dan wel de staat, die uit de alge
mene middelen meer overhield voor vermogensvorming in eigen 
bezit dan bij hogere landbouw-uitgaven het geval zou zijn ge
weest. Het kan niet anders, dat het nu ook deze groepen zijn, 
die, nu het erom gaat de kostprijzen, waarvan in het landbouw
prijzenbeleid moet worden uitgegaan, op juiste basis te stellen, 
de rekening daarvan te betalen krijgen. 

De loon- en prijsstabilisatie 
Maar - zo hoor ik al verzuchten - dan komt het blijkens het 

SER-rapport moeizaam bereikte akkoord inzake loon- en prijs
stabilisatie in gevaar! De prijzen en nog wel de prijzen van het 
dagelijks levensmiddelenpakket zouden in beweging komen; de 
kosten van levensonderhoud zouden derhalve stijgen met het 
gevaar, dat ook weer nieuwe looneisen zouden worden gesteld. 
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In dit verband kan ik mij toch wel indenken, dat de regering 
zich wendde tot de partners in het stabilisatie-akkoord en wel 
met de mededeling - want daarop kwam de brief aan de Stich
ting van de Arbeid toch eigenlijk neer -, dat het stabilisatie
akkoord op een verkeerde grondslag was aangegaan. Partijen 
waren van onjuiste praemissen uitgegaan inzake de prijs van 
het voedselpakket en derhalve diende te worden vastgesteld in 
hoeverre erop zou kun en worden gerekend, dat het stabilisatie
akkoord van kracht zou blijven, indien deze prijzen zouden stij
gen. De werknemersorganisaties hebben hierop een duidelijk 
antwoord gegeven. Uitgaande van een indexcijfer voor de kos
ten van levensonderhoud, dat voor het jaar 1956 op 106 werd 
gesteld, werd voor 1957 het cijfer 107.5 als uitgangspunt geno
men voor de stijging van de kosten van levensonderhoud in 1957. 
Binnen het kader van het stabilisatie-akkoord, aldus heb ik het 
antwoord van de werknemersorganisatie begrepen, zouden de 
kosten van levensonderhoud voor het jaar 1957 gemiddeld mo
gen stijgen tot 112 met als eindcijfer 114.5. In deze indexcijfer
opstelling was begrepen een verdubbeling van het effekt voor de 
komponent "kostprijsverhoging in de landbouw", waarvoor in 
het SER-advies 0.2% prijsstijging was opgenomen. Daarmede 
hebben de werknemersorganisaties een extra stijging van de 
kosten van levensonderhoud met 0.2% voor lief genomen en weJ 
uit solidariteit met de landarbeiders ter bevordering van de 
relatieve gelijkstelling der landarbeiderslonen. 

Maar hoe moet het nu, indien de prijzen en derhalve de kosten 
van levensonderhoud in 1957 boven het door de werknemers
organisaties gestelde maximum zouden stijgen. Zal er dan een 
knaleffekt ontstaan, als wanneer een vliegtuig hoog in de lucht 
de geluidsbarriere doorbreekt? Neen: geen knaleffekten. De 
werknemersorganisaties hebben het antwoord op die vraag in 
alle nuchterheid gegeven. Voor dat geval wordt het recht voor
behouden een loonsverhoging aan de orde te stellen. Mocht het 
zover komen, dan kan men erop aan, dat zulks zal geschieden 
met volledige inkomensverdeling maar evenzeer met het oog op 
de exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven, die, vergeten 
we dat niet, met het loon- en prijsstabilisatiebeleid, tenminste 
evenzeer in het geding is als de inkomensverdeling. In dat licht 
zal bij een stijging van de kosten van levensonderhoud boven het 
voor 1957 aangenomen maximum opnieuw verantwoordelijkheid 
moeten worden bepaald ten opzichte van de situatie, die alsdan 
ontstaat. Daarbij zal moeten worden gedacht aan de "vergeten 
groepen" en wel uit een oogpunt van inkomensverdeling, indien 
een inflatoire loon- en prijsspiraal in beweging zou komen. 
Voorts zal verantwoordelijkheid moeten worden bepaald ten op
zichte van de potentiële werklozen, die het slachtoffer zouden 
worden, indien onze exportpositie door een te hoog oplopend 
kostenpeil zou worden ondergraven. 
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De ramingen in het Landbouw-Egalisatie-Fonds 
Met of zonder loon- en prijsstabilisatie zal een deel van de 

landbouwrekening aan de konsument worden gepresenteerd. Een 
ander deel zal via het LEF ten laste van de algemene middelen 
moeten worden gebracht. In dit fonds was in de oorspronkelijk 
voor 1957 ingediende begroting f 90 miljoen geraamd voor rea
lisering van de oude garantieprijzen, in hoofdzaak betrekking 
hebbende op melk en rogge. Men had kunnen rekenen op een 
autonome stijging van de kostprijzen, d.w.z. aan de oude uit
gangspunten en van de geldende landarbeiderslonen, met f 100 
miljoen. Volgens de gebruikelijke verdeling zou men daarvan 
f 35 miljoen aan de konsument en hebben kunnen doorberekenen. 
Alsdan had f 65 miljoen ten laste van het Landbouw-Egalisatie
Fonds moeten worden gebracht. Ten onrechte naar mijn mening 
is dat niet gebeurd. Daarbovenop komt nu de eventuele inwilli
ging van de verlangens van het Landbouwschap. De rekening 
daarvan beloopt f 350 miljoen. Het deel van deze kostenprijs
stijging, dat op de verbruikers zou kunnen worden afgewenteld, 
wordt door het Landbouwschap zelf geraamd op f 120 miljoen. 
Dat maakt voor het Landbouw-Egalisatie-Fonds f 230 miljoen 
wegens de herziening van de uitgangspunten voor de kostprijs
berekeningen plus f 65 miljoen uit hoofde van de kostenstijging 
op basis van de oude uitgangspunten. 

In deze opzet resteert een toeneming van de uitgaven van het 
L.E.F. ter grootte van f 295 miljoen, die in het algemeen budget
air beleid zouden moeten worden ingepast. Door de afschaffing 
van de konsumenten-subsidies op suiker en konsumptiemelk valt 
in het L.E.F. voor 1957 ten opzichte van de aanvankelijke ramin
gen een bedrag van rond f 50 miljoen vrij, zodat bij aanvaarding 
van de voorstellen van het Landbouwschap een bedrag van f 245 
miljoen extra moet worden gevonden boven de aanvankelijke 
ramingen. Niemand in deze vergadering zal zich een illusie er
over maken, dat het totale uitgavenpeil van de rijksbegroting een 
nog verdere toeneming gedoogt. Maar ook hierbij geldt, dat de 
realiteit onder ogen moet worden gezien. De noodzaak tot ver
laging van de rijksuitgaven zal te sterker spreken, indien deze 
zo reëel mogelijk worden gesteld. Evenals in de begrotingsop
stelling reeds bij voorbaat op grond van te verwachten loon
maatregelen rekening is gehouden met een salarisstijging van 
f 200 miljoen en met verdere additionele uitgaven, had ook bij 
voorbaat een toeneming van de uitgaven van het L.E.F., althans 
met f 65 miljoen moeten worden geraamd op basis van de oude 
uitgangspunten. 

En zelfs was er voor de toenmalige minister van financiën 
aanleiding geweest meer dan f 65 miljoen extra te ramen, want 
hij zal toch wel niet onkundig zijn gebleven van de door zijn 
ambtgenoot van landbouw tijdens de verkiezingen gehouden rede 
bij gelegenheid van de opening van de landbouwtentoonstelling 
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te Kampen. Indien op basis daarvan nog eens f 180 miljoen extra 
zou zijn geraamd, zou de toenmalige bewindsman van financiën 
nog altijd zijn gebleven beneden de verwachtingen, die door die 
rede in landbouwkringen zijn gewekt. 

Zeer ten onrechte naar mijn mening worden thans de zgn. 
landbouwuitgaven als een afzonderlijk budgetair probleem naar 
voren gebracht, een probleem, dat daarom zo ongelegen komt, 
omdat iedereen thans ingesteld is op een fikse verlaging van 
de rijksuitgaven. Dat laatste, die mentaliteitsverandering om te 
komen tot een forse verlaging van de rijksuitgaven, waartoe door 
de regering de nodige maatregelen worden voorbereid en waarop 
het streven voorshands gericht zal moeten blijven is zeer geluk
kig, maar mag niet wegnemen, dat ook in het budgetaire beleid 
de uitgangspunten juist moeten worden gesteld, dat wil zeggen 
met de onvermijdelijke landbouwuitgaven erin. 

Vormen de meerdere landbouwuitgaven een budgetair probleem? 
Maar ook indien zulks alsnog geschiedt, kan niet of nauwelijks 

worden gesteld, dat het herziene landbouwprijsbeleid een budget
air probleem vormt. Het kleine tekort, dat zou resteren op de 
Gewone Dienst, de Buitengewone Dienst I en het Landbouw
Egalisatie-Fonds samen, wanneer voor landbouwuitgaven f 245 
miljoen meer zou worden geraamd, zou best te dragen zijn ge
weest, ware het niet, dat voor de begrote kapitaalsuitgaven -
na aftrek van de middelen groot rond f 000 miljoen - op de 
kapitaalmarkt geen dekking kan worden gevonden. 

Dit is echter geen budgetair probleem, maar een monetair en 
financieringsprobleem, dat zich stelt ten aanzien van de kapi
taalsuitgaven, die op de rijksbegroting zijn gebracht, evenals ten 
aanzien van de overige investeringen in de publieke en private 
sektor in het algemeen. Bij de oplossing van dit probleem gaat 
het om het vinden van evenwicht tussen nationale bestedingen 
en nationale middelen. Ter verkrijging van dit evenwicht zullen 
offers moeten worden gebracht. Het ware echter onrechtvaardig 
die alleen op de landbouw af te wentelen. 

Het kapitaalmarkt-probleem waarover het hier gaat, zal moe
ten worden opgelost door inperking van de investeringen en ak
tivering van besparingen. 

De noodzaak van investeringsbeperking zowel bij de centrale 
overheid, bij de lagere publiekrechtelijke organen, evenals in de 
partikuliere sektor, wordt langzamerhand algemeen erkend. Dit 
proces van investeringsbeperking is met name in de partikuliere 
sektor reeds op gang, evenals bij de lagere publiekrechtelijke 
organen. Gespannen wordt uitgezien naar de Regeringsnota in
zake bestedingsbeperking in bijzonder wat betreft het aandeel, 
dat daarin door het rijk zelf zal worden genomen. 

Over maatregelen tot bevordering van het sparen wordt of is 
al veel gesproken, maar in de praktijk van het spaarbankwezen 
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heeft men tot nu toe daarvan nog niet veel gemerkt. Waarschijn
lijk zal het wel zo zijn, dat de minister voor bezitsvorming in de 
laatste maanden zo druk is geweest als enig KVP minister in de 
ekonomische sektor van het kabinet met op te komen voor het 
behoud van een stuk volksbezit in de landbouw, dat er weinig tijd 
over bleef voor maatregelen op het stuk van de bezitsvorming. 
Gelukkig heeft de Staatssekretaris dezer dagen in de Kamer 
enige perspectieven geopend. Zijn optreden was stellig hoop
gevend, alhoewel, er, eerlijk gezegd, ondanks de moeilijke kapi
taalmarktsituatie, die de bezitsvorming toch wel wind in de 
zeilen geeft, nog niet veel nieuws bij was. 

Ondanks officiële scepsis in bepaalde kringen ben ik ervan 
overtuigd, dat een eenvoudige fiskale maatregel als belasting
vrijdom voor een zeker rentebedrag op spaarbankboekjes, die 
heel wat minder zou kosten dan het progressieverlies bij de pen
sioen- en levensverzeReringsvrijstelling, alsmede uitbreiding van 
de thans aangekondigde premiespaarregeling voor jeugdige per
sonen tot bedrijfsspaarregelingen, heel wat additionele besparin
gen zou opleveren. 

Natuurlijk zal het van investeringsbeperking en van ruimer 
vloeiende kapitaalmarkt-middelen te verwachten effekt in de 
richting van een nieuw evenwicht tussen besparingen en inves
teringen niet direkt mogen worden verwacht. En tot tijd en wijle 
eventuele maatregelen tot bevordering van het vrijwillig sparen 
hun effekt hebben gesorteerd, zullen gedwongen besparingen de 
oplossing moeten bieden, indien het althans in de bedoeling zou 
liggen de oplossing van het financieringsprobleem, dat door de 
nationale investeringen wordt gesteld, geheel binnen de nationale 
ekonomie na te streven, ook wat betreft de financieringsachter
stand, die in het verleden is ontstaan. 

Die gedwongen besparingen nu kunnen worden tot stand ge
bracht door belastingverhoging, in welk geval de besparingen 
titels van vermogens bezit opleveren ten gunste van de staat. 
Die gedwongen besparingen zouden evenwel ook ten gunste van 
de burgers zelf kunnen worden gerealiseerd in de vorm van ge
dwongen leningen al dan niet via een voorafgaand gedwongen 
sparen op een geblokkeerde rekening bij banken en spaarbanken. 
Dat zijn echter allemaal geluiden, die men niet graag hoort. Dat 
schaadt het staatskrediet, wordt opgemerkt. Ik ben daarvan 
niet zo zeker. Ik vraag mij af, of het staatskrediet niet veeleer 
wordt belemmerd door het in de rentegamma-politiek toegepaste 
systeem van "double pricing", waarbij de ene kategorie van be
leggers betere voorwaarden worden geboden dan de andere, dan 
door een mogelijk systeem van gedwongen sparen. Maar daar
over kan binnen het kader van deze inleiding, die immers gaat 
over landbouwzaken, niet verder worden uitgewijd. 

Rest tenslotte de vraag of het Nederlandse volk bereid zal zijn 
de nodige offers in de vorm van belastingverhoging of van ge-
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dwongen sparen voor de financiering der voor de gewenste maat
schappelijke uitrusting nodige investeringen te brengen. Deze 
vraag kan, naar ik meen, stellig bevestigend worden beantwoord, 
indien in aanmerking wordt genomen, dat van de nationale in
vesteringen de tot 75.000 woningen opgevoerde woningbouw, 
waarmede naar schatting een bedrag van f 1.5 miljard is ge
moeid, het hoofdbestanddeel vormt. Was het immers niet zo, 
dat, door de woningbouw tot volksvijand no. één te verklaren, 
alle politieke partijen op één na de verkiezingen hebben gewon
nen! 

Ik kom derhalve tot de konklusie, dat het niet opgaat de meer
dere landbouwuitgaven tot een afzonderlijk eventueel niet op te 
lossen budgetair probleem te formeren. Er is het angstwekkend 
hoge peil van de rijks-uitgaven in het algemeen, dat door beste
dingsbeperking -- bijna zou ik van bezuiniging hebben gespro
ken -- naar beneden moet worden gebracht. Daarnaast is er het 
probleem van de financiering der kapitaalsuitgaven van het rijk, 
dat evenwel samenvalt met het financi€r~ngsprobleem, dc:t zich 
stelt ten aanzien van de investeringen in het algemeen. Dit kan 
worden opgelost door aktivering van vrijwillige besparingen en 
door een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor het plaat
sen van staats- of woningbouwobligaties, met het oog waarop 
versC!hillende rentegamma-voorwaarden voor de verschillende 
kategorieën beleggers uit den boze is. En zo nodig kan dat finan
cieringsprobleem ook worden opgelost door een systeem van ge
dwongen sparen -- al dan niet in de vorm van belastingverho
ging, al naargelang men de titel van het daarmede te vormen 
vermogensbezit wil brengen ten gunste van de staat of van zijn 
burgers -- als bijdrage van het gehele Nederlandse volk tot de 
oplessing van de woningnood, die nog altijd volksvijand no. 
één is. 

En nu nog een slotwoord. 

Slotbeschouwing 
Nu het tijdstip nadert, waarop de regering en de Staten-Ge

neraal gezamenli~k het laatste woord gaan spreken inzake het 
landbouwprijzenbeleid, valt allerwege te konstateren een bezin
ning op de ekonomische en sociale betekenis daarvan. In een 
recente beschouwing wees Het Financiële Dagblad onlaTIITs er
op, dat "de vraag of het verantwoord is of niet om de boeren 
financieel tegemoet te komen en volgens welke beginselen dit 
moet gebeuren, wordt overstemd door het bittere feit, dat de 
likwiditeitsmoeilijkheden in de landbouw van dag tot dag toe
nemen". 

Die likwiditeitsmoeilijkheden komen tot uitdrukking in de 
sterke stijging van de bij boerenleenbanken opgenomen kredieten 
en voorschotten, die in de periode van 1952 tot 1956 stegen van 
f 74.0 miljoen tot f 1.3 miljard. 
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In deze toenemende financiering van de landbouw met gelden 
van derden weerspiegelt zich de toenemende kapitaalsintensivi
teit van de landbouw, weerspiegelt zich voorts de struktuurver
betering, die zich bezig is te voltrekken, een vraagstuk waarop 
mijn mede-inleider straks dieper zal ingaan, maar weerspiegelt 
zich ook de intering op kapitaal, die in feite reeds heeft plaats 
gevonden. 

In de laatste jaren zijn grote kapitalen in de landbouw geïn
vesteerd. De boerenleenbanken zijn heus niet de enige geldver
strekkers. Door familie en partikulieren wordt in betekenende 
mate mede-gefinancierd evenals door andere institutionele be
leggers. Het gaat daarbij om miljarden-bedragen ten aanzien 
waarvan een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid be
staat. 

Overheid en landbouworganisaties hebben de weg gewezen 
naar een meer en meer kapitaals-intensief gevoerd landbouw
bedrijf. Stellig zal op die weg verder moeten worden gegaan, 
juist om het landbouwbedrijf zoveel mogelijk self-supporting te 
maken. 

Die aanpassing is in volle gang: ik zei reeds, dat aangenomen 
mag worden, dat herwaardering van de landarbeid een stimulans 
zal betekenen tot verdere aanpassing aan het stijgende kosten
peil. De cijfers inzake de vermindering van het aantal boerde
rijen en van de medewerkende boerenzoons spreken boekdelen. 

Dit aanpassingsproces zal verder voortgaan en straks zullen 
wij ons wellicht moeten beraden of de vlucht uit de landbouw 
niet te hard van stapel loopt. 

Maar inmiddels moeten rechtvaardigheid en ekonomische wer
kelijkheidszin worden betracht. 

Rechtvaardigheid jegens de boeren, van wie onder de heer
sende omstandigheden met name op de veehouderijbedrijven dik
wijls een onmenselijke taak wordt gevergd tegen een al te ge
ringe vergoeding. 

Ekonomische werkelijkheidszin ten opzichte van de miljarden
bedragen die op het spel staan. 

In ieder geval zal een duidelijke uitspraak moeten worden ge
daan. Vooral in de sektor van de veehouderij is dat dringend 
gewenst. 

Zie ik het goed dan gaat het daarbij niet eens zozeer om de 
kleine bedrliven op het zand, die zich doorgaans met de eieren en 
de varkens nog hebben kunnen redden. Veeleer gaat het om de 
rentabiliteitspositie van grote goed geoutilleerde melkveebedrij
ven die er op basis van de bestaande prijsgaranties niet meer 
kunnen komen. Hier moet een duidelijke uitspraak vallen of 
verdere investering in deze produktie-richting verantwoord is 
dan wel of de keuze moet worden gedaan om de produktie-fak
toren een andere bestemming te geven. 
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Maar laat men daarbij goed bedenken wat daaraan vast zit. 
De melk is een der weinige grondstoffen, waarover wij in ons 
land beschikken. Het gaat hier niet alleen om de arbeid en het 
kapitaal, die in de melkwinning zelf zijn gestoken, doch evenzeer 
om het produktieapparaat van de daarop gebaseerde zuivelindu
strie, die in de na-oorlogse jaren meer en meer is gedifferenti
eerd en waarin eveneens honderden miljoenen zijn gespendeerd 
voor de modernisering en uitbreiding daarvan. En hetzelfde 
geldt voor de veehouderij ten opzichte van de na de oorlog uit
gebreide vleeswarenindustrie. Daarbij zal men ook aan de gevol
gen van de betalingsbalans niet kunnen voorbijgaan. Men denke 
maar aan de bijna f 2 miljard zuivere deviezenwinst, die door 
de landbouwexport wordt ingebracht. 

En wat de plaats en betekenis van de landbouw in het geheel 
van de samenleving betreft, is het voorts nog lang niet zo zeker, 
nu het aandeel van de agrariërs in het totaal van de bevolking 
in zoveel landen dalende is, dat ook op de duur de voedselproduk
tie meer zal blijven stijgen dan de vraagverruiming, zoals som
mige ek on omen menen. 

Het zou ook wel eens wijs beleid kunnen zijn, gelet op de ont
wikkeling van de landbouw in vele landen, om rekening te hou
den met de mogelijkheid, dat de voedselvoorziening wederom 
tekorten zou kunnen opleveren. 

Zouden de ekonomische onafhankelijkheid en de politieke sta
biliteit zowel in ons land als in Westeuropa niet worden gediend, 
indien naast een hoogwaardige en gespecialiseerde industrie de 
agrarische ontwikkeling met toepassing van moderne weten
schappelijke methoden ook in de toekomst verder wordt bevor
derd? Maar daarvan kunnen slechts dan resultaten worden ver
wacht, indien een beleid wordt gevoerd, dat een redelijke ver
goeding voor in de landbouw gepresteerde arbeid en een redelijk 
rendement van in de landbouw geïnvesteerde kapitalen in uit
zicht stelt. 

Er kunnen ook weer andere tijden komen, - denk aan oorlog 
en oorlogsgevaar, denk ook aan ontwikkelingen in Europees en 
wereldverband - waarvan de draagwijdte nog geenszins kan 
worden overzien. 

De landbouw is en blijft voor ons land met zijn dichte bevol
king beschikkende over slechts spaarzame grondstoffen, de grote 
nationale reserve. Houdt haar in stand en dat niet op zijn smalst, 
want straks zouden de niet-agrariërs hier en over de grenzen de 
weldadigheid van de Nederlandse landbouw wel weer eens hard 
nodig kunnen hebben. 

Al deze belangen staan op het spel nu binnenkort over het 
landbouwprijzenbeleid het laatste woord zal worden gesproken. 

Moge daarom de Wijsheid van Boven u allen verlichten, die 
voor het landsbelang belangrijke beslissingen zult gaan nemen 
met betrekking tot de Nederlandse landbouw. 
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DE ZELFSTANDIGHEID VAN DE BOERENSTAND 
VEILIG IN HET WERKPROGRAM VAN DE K.V.P.? *) 

door Mr T. Brouwer. 

Inleiding 

1D 
e grote onrust, welke gedurende de laatste tijd in de 

boerenstand valt waar te nemen, vindt zeker niet 
alleen zijn oorzaak in de slechte financiële resultaten 
van de bedrijven gedurende de laatste jaren. Evenzeer 

en vooral wordt onrust gewekt door allerlei geluiden, die - de 
een meer, de ander minder - toch wel de tendens inhouden om 
"de boer niet zonder meer te laten voortploegen" . 

In dit verband moge ik slechts enkele frappante voorbeelden 
aanhalen. 

Ir J. A. Emmens, voorzitter van het Nederlands Genootschap 
voor Landbouwwetenschap heeft in een rede over "De ontwik
keling van de Landbouw, vergeleken met die van de Industrie, 
over de laatste 70 jaren", sterk aangedrongen op "concentratie" 
van kleine bedrijven en daarvoor o.m. de volgende richtlijn ge
geven: 

"Bij dit alles zou een fonds moeten worden gevormd, waaruit steun 
"verleend wordt aan bedrijven, die besluiten tot gemeenschappelijke 
"exploita'ie. Nader is te bezien of deze bedrijven door de staat worden 
"overgenomen, dan wel of de oude eigenaar deelgenoot blijft in het 
"samengevoegde bedrijf. Ik zou het laatste prefereren! 

"Deze samengevoegde bedrijven zouden geleid moeten worden door 
"deskundige, wetenschappelijk gevormde figuren, waarbij ik in de 
"eerste plaats denk aan Wageningse ingenieurs." 

Voorts zou ik nog wel willen wijzen op het artikel, hetwelk de 
ex-minister van de Kielt onlangs pleegde in zijn lijfblad "Het 
Vrije Volk", dat werkelijk de deur dicht deed en zelfs in kringen 
van de Partij van de Arbeid grote afkeuring ondervond. 

Deze oud-schatkistbewaarder meende de Nederlandse land
bouw een onrendabele en achterlijke bedrijfsvoering te kunnen 
verwijten. Hij meende daaraan de conclusie te mogen verbinden, 
dat een verhoging van het garantie-prijsniveau - door hem ge
kwalificeerd als subsidieverhoging - onaanvaardbaar is, wan
neer niet eerst een ingrijpend saneringsplan ter tafel zou komen. 

Deze en soortgelijke uitlatingen getuigen van grote misvat-

*) Inleiding, uitgesprOken op het Agrarisch Kongres van de Katho
lieke Volkspartij d.d. 9 februari 1957. 
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tingen over het leven en werken van de boer en tuinder in het 
algemeen en over de werkelijke economische situatie in de land
bouw in het bijzonder. Zij verwekken terecht bij vele leden van de 
boerenstand een grote ongerustheid over het voortbestaan van 
een zelfstandige boerenstand. Het heeft hier echter stellig reeds 
deugd gedaan, dat het bestuur van Uw partij op dit Agrarisch 
Kongres juist de zelfstandigheid van de Boerenstand tot onder
werp van discussie heeft willen stellen. 

Dat dit geschiedt op een partij-kongres, dus ook in het bijzijn 
van een groot aantal niet-agrariërs, daarover kunnen de land
bouwers zich, geloof ik alleen maar verheugen. Niet voor niets 
heeft prof. Romme in het jongste nummer van "De Opmars" 
zeer terecht vooral de niet-agrarische leden van de K.V.P. opge
wekt om dit kongres te bezoeken. 

De agrariërs kunnen zich nu eenmaal niet op het standpunt 
stellen, dat anderen zich niet met hun zaken hebben in te laten. 
Dit zou overigens "struisvogelpolitiek" zijn, wanneer men be
denkt, dat ook de landbouwpolitiek in talrijke overwegend niet
agrarische organen bestudeerd en bediscussieerd wordt, omdat 
er een nauwe samenhang bestaat tussen landbouw- en algemeen 
sociaal-economisch beleid. 

Ik hoop, dat in dit licht bezien mijn inleiding ertoe mag bij
dragen, dat ook bij onze niet-agrarische leden van de K.V.P. 
er een beter begrip moge komen voor de klemmende vraagstuk
ken in de landbouw. 

De zelfstandigheid belaagd 

Een van deze klemmende vraagstukken is stellig: de hand
having en bevordering van de zelfstandigheid van de boerenstand 
binnen het kader van het hier te lande te voeren algemeen 
sociaal-economisch beleid. Ofschoon in de doelstelling van dit 
beleid in het algemeen en van het landbouwbeleid in het bijzonder 
bepaalde idealen worden vooropgesteld, is het niet uitgesloten 
dat in feite maatregelen genomen worden, welke het zelfstandig 
voortbestaan van een groot deel van de boerenstand onmogelijk 
maken, althans ten zeerste bemoeilijken. Het gevaar hiervoor 
wordt des te groter naarmate een garantieprijsbeleid nauwer 
gekoppeld wordt aan een structuurpolitiek, waarbij in de per
soonlijke vrijheid van de agrarische ondernemers diep ingrijpende 
maatregelen worden getroffen om tot opheffing van onrenda
bele bedrijven te geraken. 

Dat dit gevaar thans in Nederland niet denkbeeldig is moge 
U niet alleen blijken uit de door mij in de aanvang geciteerde 
uitlatingen, maar evenzeer uit de grote aandacht, welke door de 
Partij van de Arbeid op haar laatste Agrarische Kongres te Tiel 
aan deze structuurpolitiek werd besteed. I 

Een groot aantal wettelijke voorzieningen met het oog op de 
structuurverbeteringen in de landbouw werden aldaar ten sterk-
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ste aanbevolen; deze verdienen zeker met het oog op de hand
having van de zelfstandigheid in de boerenstand onze nauw
keurige aandacht. 

Immers, moeten wij deze niet zien in het licht van de socialis
tische visie op het aanpassingsvraagstuk, volgens welke een 
"aanpassing" moet geschieden naar uit de feiten vastgestelde 
en uit de gang van de feitelijke ontwikkeling af te leiden normen? 

Wat het verleden aan fundamentele structuur en cultuur
waarde heeft doorgegeven, speelt daarbij doorgaans t.o.v. het 
materiële slechts een ondergeschikte rol. 

Wanneer wij daarop wijzen, wordt ons "conservatisme" ver
weten en "een niet meegaan" met de tijden. Desalniettemin 
dienen wij toch dit alles steeds goed bewust te zijn, temeer daar 
de structurele aanpassing in de landbouw zeker niet in de eerste 
plaats een zaak is van alleen maar techniek en economie. Het 
individu zal voorop moeten staan en de aanpassing zal in de 
eerste plaats een taal van het individu en het hem omringend 
gezin zijn, d.w.z. aan het persoonlijk initiatief en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van boer en gezin zal uitdrukkelijk de 
voorrang moeten worden verleend. 

De handhaving van de zelfstandigheid van de boerenstand is 
stellig niet alleen van betekenis voor de werkers op onze agra
rische bedrijven, maar ook voor de gehele Nederlandse volks
gemeenschap. 

De heer van Campen heeft deze morgen overtuigend aange
toond, dat nationaal economisch gezien een sterke boerenstand 
in Nederland noodzakelijk is. Maatschappelijk geldt dit niet 
minder. 

Met de overgang van de productie voor zelfvoorziening naar 
d~ productie voor de markt is de Nederlandse boer en tuinder 
geworden tot "ondernemer" in de volle zin des woords. In de 
functie van ondernemer verlangt de boer uiteraard een grote 
mate van zelfstandigheid, opdat hij zijn bekwaamheden, vinding
rijkheid en doorzettingsvermogen zo breed mogelijk zal kunnen 
ontplooien tot heil van zichzelf en van anderen. Hierin onder
scheidt de boer of tuinder zich in geen enkel opzicht van iedere 
andere ondernemer. Van de motivering van de waarde van de 
zelfstandige ondernemersfunctie kan ik mij in dit milieu ont
slagen achten, omdat de K.V.P. in haar program de particuliere 
onderneming uitdrukkelijk en blijvend heeft vooropgesteld, juist 
omwille van de waarde van de zelfstandige ondernemersfunctie. 

Persoonlijkheid en gezinsleven 
Valt er dus reeds alles voor te zeggen de boer als ondernemer 

een grote mate van zelfstandigheid te laten, ook andere redenen 
en wel van meer maatschappelijke aard pleiten hiervoor ten 
sterkste. 

De boer zou geen boer meer genoemd mogen worden wanneer 
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hij die sterke gehechtheid aan zelfstandigheid en onafhankelijk
heid niet bezat. Ik zou haast durven zeggen, dat traditioneel de 
zelfstandigheid als een onuitwisbaar merkteken is ingeplant in 
de "ziel" van de boer. 

Na nader te zijn ingegaan op het K.V.P.-program, waar 
dit o.m. stelt, dat de handhaving en bevordering van een 
krachtig agrarisch volksdeel een onmisbaar element is 
voor het algemeen welzijn en dat de K.V.P. in het kader 
van het streven naar een redelijk bestaan voor de werkers 
op het goed geleide sociaal-economsch verantwoorde be
drijf ook, bijzondere aandacht schenkt aan de verster
king van de economische grondslag van het kleine boeren
bedrijf en evenzeer van het tuindersbedrijf, vervolgt de 
heer Brouwer aldus: 

De kleine bedrijven 

Wij hebben de laatste tijd herhaaldelijk uitlatingen kunnen 
vernemen, waarin als een der voornaamste oorzaken van de 
ongunstige ontwikkeling in de landbouw wordt aangegeven het 
groot aantal kleine bedrijven. Die kleine bedrijven worden dan 
beschouwd als on-economisch en onrendabel. De huidige land
bouwpolitiel\: zou met deze bedrijfjes te veel rekening houden. 
Sanering van deze bedrijfjes en afvloeiing van overtollige ar
beidskrachten zouden worden tegengehouden door een garantie
prijsbeleid, dat meer afgestemd zou zijn op het te hoog geachte 
kostenpeil van deze bedrijfjes. Ik zou aan dergelijke uitlatingen, 
welke overigens getuigen van een grote mate van ondeskun
digheid, voorbij kunnen gaan, ware het niet, dat hierdoor het 
bestaan en voortbestaan van de kleine bedrijven, en daarmede 
de zelfstandigheid van een groot aantal leden van de boerenstand 
ten onrechte discutabel worden gesteld. 

Maar al te vaak wordt de fout gemaakt om aan de hand van 
de oppervlakte cultuurgrond te bepalen of een bedrijf behoort 
tot de grote, middelgrote of kleine bedrijven. 

Ik kom hier straks nog uitvoeriger op terug, maar zou reeds 
nu willen wijzen, op enkele feiten, die misschien het oordeel van 
buitenstaanders t.a.v. onze kleine bedrijven wat milder zullen 
stemmen. 

1. Men mag niet te veel waarde hechten aan cijfers m.b.t. het 
aantal kleine bedrijven, b.v. beneden 5 ha. Hoeveel van die 
zogenaamde boerenbedrijven van 1-5 ha welke door het 
C.B.S. in 1955 werden geteld, zijn werkelijk echte boeren
bedrijven? Ongetwijfeld wordt een groot gedeelte hiervan 
geëxploiteerd door oude boeren, die op de leeftijd van ren
tenier zijn gekomen, of door personen, wier hoofdberoep 
buiten de landbouw is gelegen. 
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2. Het is een feit, dat bedrijven van 6 tot 7 ha en zelfs nog 
kleinere, met een flinke kippenstapel, behoorlijk varkens en/ 
of grove tuinbouw en/of met klein fruit - als de exploitant 
maar kundig is en goed werkt - vaak rendabeler zijn dan 
vele bedrijven met een grotere oppervlakte grond. 

3. In de kostprijsberekeningen van het L.E.I., die de basis vor
men voor de vaststelling van garantieprijzen, is niet één be
drijf van beneden de 7 ha opgenomen, zodat bij de vaststel
ling van garantieprijzen geen rekening gehouden wordt met 
deze kleine bedrijven. 

4. De kleine bedrijven profiteren in het algemeen het minst van 
de prijsgaranties, zoals die voor verschillende producten zijn 
gesteld. 

Zeker de melk is voor vele van deze bedrijven niet onbe
langrijk, maar toch minder belangrijk dan voor vele middel
grote of grote bedrijven. Voor varkens bestaat slechts een 
beperkte garantieregeling, terwijl voor de producten eieren, 
fruit en groenten geen prijsgaranties gelden. 

Deze feiten leiden tot de conclusie, dat de kleine bedrijven 
geen enkele invloed uitoefenen - noch voor de consument, noch 
voor de schatkist - op de kosten van het garantieprijsbeleid. 

Konden wij in het voorgaande constateren, dat de K.V.P. 
blijkens haar werkprogramma in haar algemene doelstelling van 
het te voeren landbouwbeleid de zelfstandigheid van de boeren
stand in principe wil handhaven en bevorderen, het zou niet 
juist zijn om daarop reeds te concluderen) dat die zelfstandig
heid ook in feite verzekerd is bij de practische politiek. 

Vele factoren spelen bij het landbouwbeleid een rol. De mid
delen ter verwezenlijking van de doelstellingen zullen rijk ge
variëerd kunnen en moeten zijn. Al deze middelen nu, kunnen 
op zich direct of indirect een inbreuk betekenen op de zelfstan
digheid van de boerenstand en zullen dus steeds aan de alge
mene doelstelling getoetst dienen te worden. 

Zo geeft het werkprogramma als een van de middelen ter 
verwezenlijking van de algemene doelstelling aan ))een aanslui
tend prijs- en loonbeleid)). 
Is de garantieprijs strijdig met de zelfstandigheid? 

De vraag kan gesteld worden of het niet met het wezen van 
de zelfstandige agrarische ondernemer strijdt wanneer de over
heid garandeert, dat belangrijke producten van zijn bedrijf niet 
minder zullen opbrengen dan b.v. de gemiddelde landelijke reële 
kostprijzen. 

Naar onze mening is een dergelijk conflict niet aanwezig. 
Ondanks behoorlijke garantieprijzen blijven de afzonderlijke pro
ducenten grote risico's lopen. De garantieprijzen betekenen 
helemaal niet, dat de individuele boeren zeker zijn van een be-
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paald inkomen per jaar. Iedereen, die wat van het boerenbedrijf 
kent, weet dat elke boer alleen al ten gevolge van de onzekere 
weersomstandigheden met grote risico's t.a.v. opbrengsten en 
kosten, te maken heeft en hiermee vaak geconfronteerd wordt. 
In de voorbije jaren is dit herhaaldelijk en duidelijk gebleken. 
Zelfs wanneer we deze risico's buiten beschouwing laten moeten 
we constateren, dat het garantieprijsbeleid een - en dan nog 
beperkte - zekerheid biedt aan de collectiviteit van talrijke 
producenten. 

Langs allerlei wegen en methoden kan de afzonderlijke boer 
de financiële uitkomsten van zijn bedrijf beïnvloeden. 

Er zijn grote verschillen te constateren in rentabiliteit tussen 
gelijksoortige bedrijven onderling; deze worden in zeer belang
rijke mate bepaald door de verschillen in kundigheid, organi
satie-vermogen en arbeidslust van de boeren-ondernemers. 

De zelfstandigheid van de boer-ondernemer houdt geenszins 
in, dat hij de zo juist bedoelde zekerheden niet zou mogen ver
langen en alle mogelijke risico's zelf zou moeten dragen. In zo'n 
situatie verkeren ook de niet-agrarische ondernemers niet. Ook 
hun risico's worden op menigerlei wijze beperkt, b.v. door over
heidsmaatregelen aan de grens, door onderlinge afspraken en 
overeenkomsten, door de werkgelegenheids- en conjunctuurpoli
tiek van de overheid, enz. En toch twijfelt niemand er aan, dat 
zij werkelijk zelfstandige ondernemers zijn. . 

Men kan dit vraagstuk ook van een andere kant benaderen 
en de vraag stellen of de zelfstandigheid van de boerenstand wel 
voldoende gewaarborgd zou zijn, wanneer de boeren voor hun 
belangrijkste producten slechts lage, zeer schriel berekende ga
rantieprijzen zouden worden verleend. In zo'n situatie zouden, 
wanneer - zoals nu het geval is - er weinig kansen aanwezig 
zijn op een uitloop van de marktprijzen boven het garantiepeil, 
de continuïteit en het voortbestaan van vele boerenbedrijven in 
ernstig gevaar komen. Hun financiële weerstandsvermogen is 
mede ten gevolge van de wijze waarop de inkomstenbelasting 
wordt geheven uiterst gering, zij lopen risico's van weer, ziekten 
onder vee en gewassen enz., zodat wanneer zij ernstige tegen
vallers zouden hebben de financiering van het bedrijf en de 
noodzakelijke rationalisatie noodzakelijkerwijze zouden stokken. 

In dergelijke omstandigheden zouden deze boeren genoopt 
worden zelf dag en nacht te werken en bovendien vrouwen kin
deren veelvuldig op het bedrijf te laten meewerken. Deze uit 
sociaal oogpunt ongewenste ontwikkeling dreigt opnieuw voor 
tal van bedrijven. Daardoor dreigen een gezond gezinsleven, de 
verzorging en opleiding van de kinderen, een tijdige weloverwo
gen en goed voorbereide beroepskeuze van de kinderen geheel in 
de knel te geraken. 

Wij menen derhalve te mogen concluderen, dat de verlening 
van garantieprijzen op een behoorlijk niveau geenszins in strijd 
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mèt, maar juist een voorwaarde is voor de handhaving en be
vordering van de zelfstandigheid van de boerenstand. 

Sociale voorzieningen 

Dit geldt eveneens t.a.v. het deelachtig doen zijn van de zelf
standige boer aan bepaalde sociale voorzieningen. 

Met de loontrekkenden heeft met name de kleine ondernemer 
gemeen, dat hij niet in staat is individueel alle sociale risico's 
te dragen. Daarom heeft ook hij er recht op, dat hem een mini
mum aan sociale zekerheid verschaft wordt middels sociale 
voorzieningen. Dat is evenmin in strijd met zijn zelfstandig 
ondernemersschap. Weliswaar is de essentie van het onderne
mersschap het dragen van risico's maar de sociale risico's welke 
wij hier op het oog hebben, zijn typisch van een andere categorie 
dan die, welke inhaerent zijn aan het ondernemersschap. 

Het gaat hier niet om bedrijfseconomische risico's maar om 
risico's, die geheel liggen in de persoonlijke sfeer van het gezin. 
Hiertoe rekenen wij onder meer de sterftekans, welke de onder
nemer loopt, de kans, dat zijn arbeidskracht vermindert of teniet 
gaat met het stijgen van de jaren en het kindertal. 

Sociale voorzieningen te dien aanzien dragen er juist toe bij, 
dat het ondernemersschap tot volle ontplooiing kan komen. 
Daarom eist het werkprogram van de K.V.P. terecht ook voor 
boeren en tuinders op een ouderdomsverzekering en een defini
tieve kinderbijslagregeling, terwijl de K.V.P. ook op de bres 
staat voor een redelijke bodemvoorziening voor weduwen en 
wezen. 

De ouderdomsvoorziening is inmiddels gerealiseerd. Vooral 
met het oog op het feit, dat de premielast welke hieruit voort
vloeit zeer zwaar drukt op de zelfstandigen, die zich overigens 
verheugen in het bezit van een kinderrijk gezin, is het te betreu
ren dat een algemene kinderbijslagverzekering niet tegelijkertijd 
kon worden ingevoerd. Ook de Sociaal-Economische Raad heeft 
in zijn advies over het voorontwerp van wet "Kinderbijslagver
zekering voor zelfstandigen" als zijn oordeel uitgesproken, "dat 
het aanbeveling verdient de invoering van de kinderbijslagver
zekering te doen samenvallen met die van de wettelijke ouder
domsvrerzekering". Het heeft niet zo mogen zijn; maar nu het 
wetsontwerp toch in een zeer vergevorderde staat van voor
bereiding verkeert, mogen boeren en tuinders in alle redelijkheid 
verwachten, dat de K.V.P. al haar krachten zal inspannen om 
een spoedige invoering te bevorderen en weerstand zal bieden 
aan alle pogingen, van welke zijde dan ook, om het tijdstip van 
invoering naar een verdere toekomst te verschuiven om wille 
van andere sociale desiderata. 

Voorwaarden die de zelfstandigheid bedreigen 

Geheel anders komt de vraag over mogelijke inbreuk op de 
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zelfstandigheid van de boer of tuinder door een garantieprijs
beleid te liggen wanneer aan dit beleid voorwaarden worden 
verbonden, waardoor de zelfstandigheid, de bewegingsvrijheid, 
de eigen verantwoordelijkheid en het persoonlijk initiatief van 
de agrarische ondernemer in ernstige mate worden uitgehold en 
beknot. 

a) Productie beheersing- en beperking 
Het kan n.l. noodzakelijk zijn, dat in het kader van een 

garantieprijsbeleid ten aanzien van bepaalde producten een 
productiebeheersing of zelfs productiebeperking wordt toe
gepast. Wanneer deze om de uitvoering van de garantierege
ling mogelijk te maken onontbeerlijk is, moet zij door de 
landbouw worden geaccepteerd. Maar de methoden, welke 
voor zo'n productieregeling worden gehanteerd, moeten de 
bewegingsvrijheid van de individuele ondernemer niet méér 
beperken dan strikt noodzakelijk is. Wij moeten derhalve 
indien maar enigszins mogelijk, vermijden dat productie
beperkende maatregelen worden toegepast welke ertoe lei
den, dat de aanpassing aan veranderde omstandigheden en 
persoonlijk initiatief en interesse van boer en tuinder ernstig 
afgeremd worden met alle nadelen van dien, ook voor de 
nationale economie. 

b) Blokkering 
Een soortgelijke beperking van de zelfstandige ondernemer 

kan men zien in de van zekere zijde uitgeoefende aandrang 
tot herziening van de vergoeding voor grond en vooral van 
bedrijfsgebouwen, maar dan op een zodanige wijze, dat de 
daaruit voor de eigenaar voortvloeiende hogere inkomsten 
geblokkeerd worden, althans hem niet zonder meer ten goede 
komen. 

Een dergelijke blokkering mogelijk gekoppeld aan een be
stedingsplicht acht ik onaanvaardbaar, temeer omdat het hier 
betreft het herstel van een in het verleden bij de kostprijs
berekening gemaakte fout en voorts omdat het aantal eige
naren-grondgebruikers in de landbouw zeer groot is en deze 
blokkering dus zou betekenen, dat ondernemers drastisch 
beperkt zouden worden in hun bewegingsvrijheid, in de aan
wending van de hogere vergoeding voor verbetering van 
bedrijfsgebouwen of van de bedrijfsvoering in het algemeen. 
Overige-ns zou deze blokkering, ook via een achterdeurtje 
waarschijnlijk beargumenteerd met een tekort aan overheids
middelen kunnen voeren - en dat gevaar acht ik helemaal 
niet denkbeeldig - tot een greep van de overheid op de 
eigendom; het eigendomsrecht zou daardoor weer verder 
worden uitgehold. 

Ik ben van oordeel, dat de K.V.P. zich hierover op korte 
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termijn zeer ernstig dient te beraden. Wanneer men eenmaal 
een eind op deze weg naar socialisering van de grond is 
gegaan, is het des te moeilijker om op deze schreden terug 
te komen. 

Het zou dan wel eens te laat kunnen blijken te zijn. Over 
de opvattingen die daaromtrent in socialistische kring ge
huldigd wordl3n, behoeven wij ons geen enkele illusie te 
maken. Ik moge slechts verwijzen naar de uitspraak van het 
socialistische Eerste Kamerlid, mr in 't Veld bij behandeling 
van het wetsontwerpvervallenverklaring van het vervreem
dingsbesluit niet-landbouwgronden, alwaar deze zeide: 

"Principieel, zou ik willen zeggen, staat onze partij op het 
"standpunt, dat de grond eigenlijk zou moeten zijn gemeen
"schapsbezit ; ik geloof, dat daarmede vele moeilijkheden 
"zouden worden ondervangen en dat allerlei problemen daar
"door veel gemakkelijker zouden kunnen worden opgelost." 

c) Koppeling van structuurbeleid en garantieprijsbeleid 

Tenslotte kan de overheid door een enge koppeling van het 
structuur- en garantieprijs beleid, zeker wanneer dit gepaard 
zou gaan met stringente dwangmaatregelen, zich een grote 
invloed gaan verwerven op de individuele agrarische onder
nemingen. 

In dit verband vragen de aandacht de tijdens het laatste 
Agrarisch Kongres van de Partij van de Arbeid door minister 
Mansholt gedane uitspraken. 

Zijne Excellentie stelde daar: 
"Primair moet de hulp van de gemeenschap voor de structurele 

"aanpassing zijn, terwijl de hulp ten behoeve van het handhaven van 
"een redelijk inkomen voor boeren en arbeid complementair is." 

Voorts: 
"Ons knelpunt ligt niet in de inspanning en de capaciteiten van de 

"boer, maar wel in de omstandigheden, waaronder hij individueel moet 
"werken. Het beleid zal er op gericht moeten zijn het aantal boeren 
"te verminderen en de bedrijven door cultuur-technische werken, cre
"diet en arbeidsvoorziening, juiste omvang, gezond te maken." 

Ik mag niet nalaten U even te wijzen op de tegenspraak, welke 
te constateren valt tussen het hier primair-stellen van het struc
tuurbeleid door deze bewindsman en zijn "eigen" woorden ge
sproken te Kampen. 

Aldaar sprak de toen demissionaire minister als volgt: 
"Wanneer die garantieprijzen de werkelijke prijzen zijn geworden, 

"zoals op het ogenblik het geval is en sedert 1 Yz jaar het geval is, 
"dan staat voor mij vast, dat er geen landbouwbeleid op lang zicht te 
"voeren is en dat er niets kan komen van de bedrijfsverbetering en 
"verhoging van de arbeidsproductiviteit als niet de nodige ruimte 
"wordt geschapen om de investeringen te doen om tot deze verhoging 
"van arbeidsproductiviteit te komen." 

De minister zag toen, geloof ik eerder het garantiebeleid pri
mair en de structurele aanpassing complementair! 
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Structurele aanpassing 
Wanneer men de structurele aanpassing thans voorop gaat 

stellen alsof er in het verleden door de boerenstand maar weinig 
aan gedaan is, dan geloof ik, dat men die stand onrecht aandoet. 

In de achter ons liggende jaren, in het bijzonder ook in het 
jongste verleden, is van het aanpassingsvermogen van de boer 
en zijn gezin reeds zeer veel gevraagd. Het zou mij te ver voeren, 
wanneer ik hierop diep in zou gaan. Ik moge slechts op het vol
gende wijzen: 
a) een sterke teruggang van het aandeel van de landbouw in de 

Nederlandse beroepsbevolking; 
b) de daling van het aantal medewerkende zoons ouder dan 

25 jaar met 30% tussen 1947 en 1955; 
c) de afname van het aantal verzekeringsplichtige vaste land

arbeiders in 1 jaar tijd met ruim 8% en van het aantal sei-
zoenarbeiders met ruim 13 %. . 

Desondanks blijkt in de periode 1953/56 de bruto-agrarische 
productie per jaar te zijn toegenomen met -+- 4% %, zodat de 
productie per arbeidskracht in de landbouw per jaar met meer 
dan 4% % moet zijn gestegen. 

Nu zijn er velen in den lande, die menen dat het tempo van de 
aanpassing in het bijzonder versneld moet worden. Als motief 
wordt hiervoor o.m. aangegeven de huidige hoogconjunctuur in 
de niet-agrarische bedrijfstakken, welke het klimaat voor de 
afvloeiing van de overtollige arbeidskrachten zeer gunstig doet 
zijn. 

Het trof mij, dat op het onlangs in deze stad gehouden Boe
ren-kongres enkele malen is geduid op het gevaar van het ont
staan van "Franse toestanden" hier in Nederland ten platte
lande. Ik zou dit willen overnemen en nog eens met nadruk er 
op willen wijzen, dat ter voorkoming van allerlei spanningen 
in onze agrarische gezinnen deze aanpassing - welke in vele 
gebieden al in een snel tempo plaats vindt - geleidelijk dient te 
geschieden en op een maatschappelijk verantwoorde wijze. 

Dit betekent dus geenszins, dat wij de structurele aanpassing 
ook maar in het minst zouden willen tegenhouden. Integendeel, 
het behoud van een gezonde zelfstandige boerenstand vergt op 
de eerste plaats aanpassing van het bedrijf, gezin en stand aan 
de gewijzigde omstandigheden. 

Al te vaak wordt als een van de belangrijkste middelen tot 
de structurele aanpassing bepleit: wettelijke voorschriften t.a.v. 
de minimum-bedrijfsgrootte. In de praktijk blijkt de oppervlakte 
cult uurgrond echter als zodanig vaak allerminst de belangrijkste 
factor te zijn voor een meer of minder doelmatige of rendabele 
productie, maar veeleer de bedrijfsleiding; de kundigheid, inte
resse en arbeidslust van de boer. 
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Het bereiken van een gunstige landbouwstructuur zal dan 
ook in de allereerste plaats moeten geschieden door een bevor
dering van de vakbekwaamheid en het verantwoordelijkheids
besef van boer, gezinsleden en arbeiders. Dit is naar mijn over
tuiging veel belangrijker dan wettelijke eisen m.b.t. de minimum
bedrijfsgrootte. 

Wenst men met dat al in bepaalde nieuw gewonnen gebieden 
een zekere minimum-bedrijfsgrootte aan te houden (hetwelk in 
de N.O.P. reeds gebeurd is) of wenst men in omlijnde "sane
ringsgebieden" naar een zekere minimum-bedrijfsgrootte te stre
ven, rekening houdende met de beschikbare grond voor verka
veling, dan behoeft hiertegen in beginsel geen enkel bezwaar te 
worden ingebracht, dit mede vanwege met het oog op het feit 
dat hiervoor ruime overheidsgelden beschikbaar worden gesteld. 
Zou men echter buiten deze gebieden willen streven naar vast
stelling van algemene eisen m.b.t. minimum-bedrijfsgrootte b.v. 
in de vorm van wettelijke maatregelen, dat iemand zich niet als 
boer mag vestigen tenzij hij over een bedrijf van bepaalde om
vang kan beschikken, dan meen ik hiertegen toch wel ernstig te 
moeten waarschuwen. 

Is het immers niet in strijd met de eerbiediging van de per
soonlijke vrijheid, dat men iemand, die persé boer wil worden 
en dit alleen op een klein bedrijf kan worden, verbiedt dit te 
doen. Hoe dikwijls is het immers al niet voorgekomen dat een 
boerenzoon of een landarbeider klein is begonnen en later een 
flink bedrijf heeft opgebouwd. 

Voorts zijn er ook onoverkomelijke bezwaren van praktische 
aard: 

a) de hantering van de eis van minimum-grootte, uitgedrukt in 
een bepaalde oppervlakte, in een bepaald aantal hectaren 
dus, is in de praktijk niet mogelijk. De oppervlakte cultuur
grond is n.l. slechts één van de vele factoren, welke tezamen 
het al of niet levensvatbaar zijn van een agrarisch bedrijf 
bepalen. Ik wijs slechts op de vruchtbaarheid, ligging en 
verhouding van de grond; de persoonlijke capaciteiten, in
stelling en bekwaamheid van de exploitant; het bedrijfstype, 
de omvang van varkens- en pluimveehouderij en arbeidsin
tensieve cultures, de ontwikkeling van de afzetmogelijkheden 
t.a.v. de verschillende producten. Al deze factoren kunnen 
niet in een criterium van zoveel en zoveel hectaren worden 
samengevat! Ter lezing moge ik in dit verband aanbevelen 
een uitstekend referaat van dr Blum, gehouden op het e.E.A.
kongres te Scheveningen over: "Minde st- und Höchstgrenzen 
des bäuerlichen Familienbetriebes unter verschiedenen natür
lichten und wirtschaftlichen Vorausssetzungen". 

b) Ook met de hantering van een eis van minimum-grootte uit
gedrukt in een bepaald aantal standaarduren komt men niet 
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tot een praktische oplossing. De arbeidsbehoefte hangt im
mers goeddeels af van hetgeen de betreffende persoon straks 
als hij boer of tuinder is van zijn bedrijf zal maken. 

Dit zal vooral afhankelijk zijn van de persoonlijke capaci
teiten en interessen van de persoon èn van de afzetkansen 
van de diverse producten. 

Wie durft hieromtrent een voorspelling te doen? Komt er 
een echte gemeenschappelijke Westeuropese markt tot stand 
en wat zal deze dan op korte en op wat langere termijn voor 
de Nederlandse land- en tuinbouw gaan betekenen? 

Tenslotte moet men bij dit alles ook in het oog houden dat, 
ook al zou het mogelijk zijn een eis van minimum bedrijfs
grootte te stellen, de beslissing of men boer of tuinder zal 
worden altijd op betrekkelijk jeugdige le~ftijd moet vallen. 
En wie kan 10 jaar van te voren weten over welk bedrijf hij 
alsdan zal kunnen beschikken! 

Via onderwijs en voorlichting naar structuurverbetering 

Een betere bedrijfsstructuur, een verantwoorde arbeidsbezet
ting en een meer rationele bedrijfsvoering in de agrarische sec
tor zullen naar mijn mening het sterkst bevorderd kunnen worden 
door stimulering van onderwijs en voorlichting. 

Dit is ook meer in overeenstemming met de zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid van de individuele boer. 

a) Onderwijs 
M.b.t. het onderwijs is het interessant te wijzen op een 

publicatie van het C.B.S. over het landbouwonderwijs. Uit 
deze publicatie blijkt onder meer, dat naar de toestand van 
1955 in de diverse landbouwgebieden van ons land op be
drijven van 5 ha en meer van de bedrijfshoofden 40 à 50% 
en van de medewerkende zoons boven 25 jaar, 80 à 90% 
agrarisch onderwijs hebben genoten. 

Uit de cijfers blijkt dat de jongere generatie meer onder
wijs heeft genoten dan de oudere, en dat de zoons ook kwa
litatief beter uit de bus komen. 

De vraag is nu: zullen deze percentages langs vrijwillige 
weg in stijgende lijn zich blijven bewegen of moeten t.a.v. 
de theoretische C.q. praktische vakbekwaamheid eisen voor 
de zich vestigende boeren of tuinders worden gesteld. 

Hieraan zijn zekere voordelen verbonden: 

1. Eisen van theoretische vakbekwaamheid dwingen de agra
rische jongeren en ook hun ouders zich vroegtijdig te 
bezinnen over de beroepskeuze. 

2. In meer of mindere mate zal worden voorkomen dat jon-
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geren met lagere intellectuele begaafdheid als vanzelf
sprekend naar de landbouw worden verwezen, als ware 
daar zo iets niet nodig. 

3. Het aantal gegadigden voor bedrijven zal stellig kleiner 
worden. 

4. Psychologisch, dat wil zeggen voor het aanzien van de 
boerenstand naar buiten, zal het stellen van persoonlijke 
erkenningseisen wellicht van nut kunnen zijn. 

Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden, dat het 
geenszins vast staat dat boeren met een goede theoretische 
opleiding in de praktijk zullen slagen en omgekeerd boeren 
zonder zulk een vooropleiding in de praktijk zullen misluk
ken. Daarmede wil ik dus niet zeggen, dat ik overwegende be
zwaren zou koesteren tegen de invoering van erkennings
eisen t.a.v. de zich in de landbouw vestigende personen, alhoe
wel ik mij afvraag of dergelijke eisen, gelet op de huidige 
gunstige ontwikkeling, wel hard nodig zijn. 

b) Voorlichting 
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Met de opvoering van het ontwikkelingspeil van de land
bouwers moet rekening gehouden worden met het feit, dat 
de behoefte aan voorlichting op menig terrein groeiende is. 

Naast voorlichting op technisch gebied, zal ook sterk ge
stimuleerd moeten worden een bedrijfseconomische voorlich
ting en niet te vergeten een agrarisch-sociale voorlichting. 
Daar wa2r zulks tot nu toe nog niet is geschied zal het geor
ganiseerd bedrijfsleven meer medezeggenschap in de uitvoe
ring van de voorlichting moeten worden toegekend. 

Het is mijn vaste overtuiging dat de zo begeerde afvloeiing 
van overtollige arbeidskrachten - ook op niet heel kleine 
bedrijven - aanmerkelijk kan worden bevorderd door een 
grotere ontplooiing van de agrarische sociale voorlichting. 
Deze kan er n.l. veel toe bijdragen dat de boer en tuinder, 
hunne vrouwen en kinderen zich tijdig zullen bezinnen over 
de vraag of de keuze van het landbouwberoep voor de jon
geren wel verantwoord is, en/of het niet beter zou zijn, wan
neer een beroep buiten de landbouw wordt gekozen, wanneer 
de betreffende persoon meer interesse en geschiktheid hier
voor blijkt te bezitten of slechts op een klein bedrijfje kan 
worden gerekend. 

Wil men goede resultaten bereiken, dan moet het tot nu 
toe gevoerde subsidiebeleid t.a.v. deze door de organisaties 
te geven voorlichting grondig herzien worden en niet vol
staan worden met een bedrag van f 100.000,-, over 9 orga
nisaties te verdelen! 



Juist door deze voorlichting kan op verantwoorde wijze de 
nog ten dele door traditie bepaalde mentaliteit van de boe
renstand aangepast worden aan de nieuwe tijdsomstandig
heden. De resultaten zullen zeker dan niet uitblijven. Het
zelfde geldt t.a.v. het overheidsbeleid op het terrein van het 
beroepskeuzewerk. 

Kort en goed - ik wil dit nog eens beklemtonen - onderwijs 
en voorlichting zijn de belangrijkste middelen om tot de gewenste 
structuurverbetering te komen. Deze middelen zijn in het ver
leden reeds effectief gebleken en laten bovendien de zelfstandig
heid en eigen verantwoording volledig in tact. En wat eveneens 
belangrijk is: deze middelen zijn relatief het goedkoopst en laten 
de mogelijkheid tot ontplooiing van het eigen initiatief voor de 
volle 100% open. 

En nu: het antwoord op onze vraag 

- Mijnheer de voorzitter, zie hier in grote lijnen het beeld, zoals 
ik dat zie, wil er ook in de toekomst een gezonde zelfstan
dige boerenstand blijven; 

- dat de KV.P. begrip heeft voor de betekenis van de boeren
stand voor onze Nederlandse samenleving blijkt duidelijk -
ik zei het reeds - uit de zinsnede, waarmede de paragraaf 
"landbouwpolitiek" van het werkprogram aanvangt. Daar 
lezen wij immers, dat zij handhaving en de bevordering van 
een krachtig agrarisch volksdeel ziet als een onmisbaar ele
ment voor het algemeen welzijn. 

- Dat laat, dunkt ons, aan duidelijkheid niets te wensen over. 
En als dit werkprogram van de KV.P. elders ook te verstaan 
geeft, dat de KV.P. de particuliere onderneming uitdruk
kelijk en blijvend vooropstelt, dan volgt daar ons inziens 
zonder mankeren uit, dat de KV.P. wat de landbouw be
treft ))de handhaving en de bevordering van een krachtige 
zelfstandige boeren- en tuindersstand" dient na te streven 
en ook - dat spreekt vanzelf - een krachtige landarbeiders
stand. 

- En met instemming wijs ik er nog eens op, dat het werk
program ook de speciale aandacht vraagt voor het kleine 
boeren- en tuindersbedrijf. Staat daar immers niet te lezen, 
dat de KV.P. uitgaande van een redelijk bestaan van de wer
kers op het goed geleide, sociaal-economische verantwoorde 
bedrijf, nog eens de speciale aandacht vraagt voor het kleine 
boerenbedrijf en evenzeer voor het tuindersbedrijf? 

Mijnheer de voorzitter, als ik dit alles overweeg, dan past 
er op de vraag, waaraan deze inleiding haar titel ontleent, 
maar één antwoord. 
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Dan kan het antwoord op de vraag - "Is de zelfstandig
heid van de boerenstand veilig in het werkprogram van de 
K.V.P." - alleen maar bevestigend luiden. 

Toch zal het mijnheer de voorzitter, wellicht geen open
baring voor U zijn, als ik verklaar, dat een goed deel van de 
katholieke werkers in de agrarische bedrijfstak, van wier 
onwankebare trouw Uw politieke partij zich verzekerd kan 
achten, in de huidige benarde omstandigheden hun hoop 
gevestigd houden op het beleid, dat Uw Kamerfracties in de 
komende tijd zullen gaan voeren. 

Dit beleid zal in de eerste plaats betrekking hebben op het 
garantieprijsbeleid m.b.t. de landbouw; daarvan - ik zeide 
het reeds - zal het in de eerste plaats afhangen of de zelf
standigheid van de boerenstand in Nederland in feite gehand
haafd zal kunnen blijven! De kleine bedrijven - ik herhaal 
het nog eens - spelen in dit verband geen rol! 

Vervolgens zal dit beleid in de komende maanden, naar 
het zich laat aanzien - geconfronteerd worden met allerlei 
voorstellen tot verbetering van de structuur van de agrari
sche bedrijfstak, zulks ter opvoering van de arbeidsproduc
tiviteit. 

Deze structuurverbeteringen, zeker wanneer zij dwingend 
worden voorgeschreven, kunnen nauw verband houden met 
het zelfstandig bestaan nu en in de toekomst van een groot 
deel van de boerenstand. Het was daarom ook, dat ik - wel
licht tegen de verwachtingen van sommigen Uwer - de 
structuurpolitiek in mijn beschouwingen over het mij toege
wezen onderwerp heb betrokken. 

Stellig zullen alle aanbevolen maatregelen op het gebied 
van de structurele aanpassing in de agrarische bedrijfstak 
steeds aan de doelstelling van het K.V.P.-program getoetst 
worden. 

Moge daarbij bijzondere aandacht geschonken worden aan 
de prestaties, welke het agrarisch volksdeel tot dusver reeds 
op het gebied van de structurele aanpassing heeft geleverd. 
Die prestaties getuigen ervan, dat de boeren- en tuinders
stand de nieuwe tijd begrepen heeft en in vrije wil en met 
behoud van eigen verantwoordelijkheid zich daarop reeds 
volop aan het aanpassen is. 

De handhaving en bevordering van de zelfstandigheid van 
de boeren- en tuindersstand vraagt daarom, geloof ik, in de 
eerste plaats sterke stimulering van onderwijs en voorlich
ting, opdat die stand in de gelegenheid wordt gesteld om op 
de door haar zelf reeds ingeslagen weg van aanpassing met 
nog meer vrucht in vrijheid voort te gaan. 

Over het resultaat, mijnheer de voorzitter, zal het Neder
landse volk stellig tevreden kunen zijn, want "geen volk is 
sterker dan de boeren". 



Het herstel van de financiële 
zelfstandigheid der gemeenten (11) 

door H. Bekkering, Referendaris 1e klas ter 
provinciale Griffie van Limburg. 

][

n het februari-nummer van dit maandschrift is aan het rap
port van de Commissie-Oud een beschouwing gewijd tot en 
met de z.gn. "vooruitkeringen, welke de gemeenten zullen 
ontvangen en welke verband houden met de kosten van 

bepaalde functies der gemeenten. Naast deze uitkeringen ont
vangen de gemeenten een "algemene uitkering", welke bestaat 
uit: 

a. een bedrag per gemeente van f 15.000,-; 

b. een bedrag ad f 5,- per hectare; 

c. een bedrag gelijk aan vijfmaal de zuivere opbrengst van de 
hoofdsommen der in de gemeenten geheven grondbelasting 
op de gebouwde eigendommen over het op 1 januari van 
het uitkeringsjaar laatst beëindigd boekingstijdvak, doch 
ten minste gelijk aan het bedrag, dat verkregen wordt door 
f 5,- te vermenigvuldigen met het aantal inwoners der 
gemeente op 1 januari van het uitkeringsjaar en ten hoogste 
gelijk aan het bedrag door dit aantal met f 15,- te ver
menigvuldigen; en 

d. een schaalbedrag. 

De uitkering onder a. is bedoeld om te voorzien in de omstan
digheid, dat alle gemeenten bepaalde minimum-uitgaven hebben 
te doen voor het algemeen beheer, welke uitgaven in de kleinste 
gemeenten een relatief hoog bedrag per inwoner uitmaken. Zij 
vormt in zekere zin een correctie op het schaalbedrag per 
inwoner. 

Met de uitkeringen sub b. en c. wordt getracht de verschillen 
in behoefteniveau te volgen, welke samenhangen enerzijds met 
de grotere of kleinere uitgestrektheid van de gemeente, ander
zijds met de oppervlakte van de bebouwde kom of kommen in 
de gemeente. 
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Met betrekking tot het schaalbedrag zij opgemerkt, dat de 
vooruitkering en de evenbedoelde onderdelen van de algemene 
uitkering - ook als rekening wordt gehouden met de voor 1959 
in het voeren doeluitkeringen uit 's-Rijks kas en met de inkom
sten uit eigen belastingheffing - nog een groot gedeelte van de 
behoefte der gemeenten aan algemene middelen ongedekt laten. 

De Commissie heeft dienaangaande becijferingen opgesteld; 
zij komt daarbij tot een bedrag aan ongedekte behoeften van 
rond f 458 miljoen, terwijl haar verder is gebleken, dat de be
dragen van deze ongedekte behoeften per inwoner in de ver
schillende gemeenten sterk uiteen lopen. Tevens blijkt, dat het 
aldus berekend bedrag per inwoner in het algemeen groter is 
naarmate de gemeente meer inwoners telt. Ter verklaring hier
van wordt aangevoerd, dat bij een opeenhoping van de bevolking 
relatief hoge eisen worden gesteld aan de plaatselijke overheid. 
In vele gevallen maken de inwoners van omliggende kleinere 
gemeenten mede gebruik van de door de "centrum" gemeente 
getroffen voorzieningen. 

De Commissie stelt voor het bedrag per inwoner te bepalen 
op: 

a. voor een gemeente met minder dan 10.000 inwoners f 26,-, 
vermeerderd met f 1,- voor elk vol duizendtal inwoners en 

b. voor een gemeente met 10.000 of meer inwoners op f 36,-, 
vermeerderd met f 1,- voor elk vol twintigduizendtal inwo
ners, een en ander per 1 januari van het uitkeringsjaar. 

Op het schaal bedrag kunnen correcties worden toegepast. Als 
eerste daarvan zij genoemd, die welke verband houdt met het 
voorstel der Commissie om de aan verschillende gemeenten toe
komende uitkering op grond van artikel 10 der wet van 26 maart 
1920 (Staatsblad no. 157) - het z.gn. recht op de mijnen - te 
doen vervallen. Op grond van dit wetsartikel werd in 1954 aan 
in totaal 73 gemeenten een bedrag van f 1.181.400,- verdeeld. 
De Commissie is van oordeel, dat deze gemeenten voor abnor
male kosten worden geplaatst, zodat er reden is voor een uit
kering. Bij de huidige regeling bestaat geen verband tussen de 
hoogte der uitkeringen en de kosten, in verband waarmede de 
Commissie voorstelt de uitkeringen te doen vervallen en in de 
plaats daarvan het schaalbedrag te verhogen met het per in
woner op 1 januari 1958 berekende bedrag, dat over 1958 aan 
de gemeenten wegens recht op de mijnen wordt uitgekeerd. 

Een tweede correctie ligt opgesloten in het derde lid van 
artikel 12 van het wetsontwerp, ingevolge welk lid bij algemene 
maatregel van bestuur regelen kunnen worden gesteld, volgens 
welke de bovengenoemde bedragen per inwoner wegens een 
bijzondere samenstelling van de bevolking dan wel wegens een 
ongewoon verloop van het aantal inwoners voor bepaalde ge-
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meenten worden verhoogd, terwijl verder als derde correctie 
kan worden aangemerkt de bevoegdheid van de Raad voor ge
meentefinanciën om de overeenkomstig het bovenstaande ver
kregen bedragen per inwoner voor een uitkeringsjaar te ver
hogen met een voor elke gemeente gelijk bedrag. 

Voor het geval het totaal-bedrag van alle de hierboven be
sproken uitkeringen voor het uitkeringsjaar 1959 - met in
begrip van een percentuele verhoging van de algemene uitke
ring, verband houdende met de middelen van het fonds - lager 
is dan de som van het bedrag, dat de gemeente voor het uitke
ringsjaar 1958 uit hoofde van de eerste een tweede lid van 
artikel 59 ontvangt en hetwelk haar over het boekingstijdvak 
1956á1957 toekomt wegens compensatie-uitkering met betrek
king tot de opbrengst der personele- en der grondbelasting, 
wordt het bedrag per inwoner terzake van het schaalbedrag 
verhoogd met een bedrag gelijk aan het quotient van het verschil 
tussen het evengenoemd totaal-bedrag en de genoemde som en 
het aantal inwoners op 1 januari 1959, doch ten hoogste 
met f10,-. 

In verband met het vorenstaande moge worden op
gemerkt, dat in het jaar 1958 de bestaande regeling 
op het punt van de financiële verhouding tussen het 
Rijk en de gemeenten in feite nog wordt gehandhaafd. 
Weliswaar treedt de nieuwe regeling op 1 januari 1958 
in werking, maar zij houdt een overgangsbepaling, in 
krachtens welke de uitkeringsregeling, zoals die voor 
het jaar 1957 gold, met inbegrip van de mogelijkheid 
van subjectieve verhoging der uitkering voor 1958 van 
toepassing zal zijn. In 1959 zal de nieuwe regeling in 
volle omvang werken en de hierboven laatst bedoelde 
regeling houdt dan ook een "garantie-bepaling" in. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van het wets
ontwerp kunnen indien ten tijde van de inwerkingtreding van 
de wet de verwachting bestaat, dat voor een gemeente, welke 
haar inkomstenheffingen uit eigen hoofde tot een redelijk peil 
heeft opgevoerd, de uitkeringen volgens deze wet als gevolg van 
bijzondere omstandigheden, waarin de gemeente verkeert, aan
merkel~ik tekort schieten in de voorziening in de behoefte aan 
algemene inkomsten, de Ministers - na advies van Gedepu
teerde Staten en de Raad voor de gemeentefinanciën - aan die 
gemeente voor het jaar 1959 en voor daarop volgende jaren een 
aanvullende uitkering verlenen. Indien blijkt, dat de middelen 
van een gemeente, als bedoeld in het zo even aangehaald eerste 
lid van artikel 13, in het jaar 1960 of in enig daarop volgend 
jaar aanmerkelUk tekort schieten, dan kunnen volgens het 
tweede lid de Ministers op verzoek van de gemeenteraad en na 
ingewonnf'll advies van Gedeputeerde Staten en de Raad voor de 
Gemeentefinanciën aan die gemeente gedurende ten hoogste drie 
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jaren een jaarlijks door hen vast te stellen bijdrage verlenen, 
welke ten laste van 's-Rijks kas komt. Aan het verlenen van deze 
bijdrage kunnen voorwaarden verbonden worden, welke echter 
niet de verplichting mogen inhouden tot het heffen van een 
woonplaatsbelasting naar een hoger percentage dan 1 van de 
belastbare maatstaf. 

Indien een gemeente gedurende drie achtereenvolgende jaren 
een bijdrage uit 's-Rijks kas heeft genoten, stellen de Ministers 
- Gedeputeerde Staten en de Raad voor de Gemeentefinanciën 
gehoord - zo nodig voor die gemeente een aanvullende uitke
ring uit het gemeentefonds vast, welke wordt bepaald op een 
bedrag per inwoner. Bij de beoordeling van de vraag of een 
gemeente haar inkomstenheffing uit eigen hoofde tot een rede
lijk peil heeft opgevoerd, wordt de opbrengst van de woonplaats
belasting buiten beschouwing gelaten. 

Aan het slot van het verhandelde ten aanzien van de nieuwe 
uitkeringen zij nog de aandacht gevestigd op de inhoud van 
artikel 61 van meergenoemd wetsontwerp. Ingevolge dat artikel 
wordt indien voor een gemeente het totaalbedrag van de uit
keringen voor het uitkeringsjaar 1959 hoger is dan de som van: 

a. het bedrag, dat de gemeente voor het uitkeringsjaar 1958 
ontvangt uit hoofde van het eerste en tweede lid van artikel 
59 <de thans geldende regeling) ; 

b. het bedrag, dat aan de gemeente ten goede komt wegens 
compensatie met betrekking tot de opbrengst der grond- en 
der personele belasting over het boekingstijdvak 1956/1957 en 

c. een bedrag gelijk aan f 10,- per inwoner der gemeente op 
1 januari 1959, het totaal-bedrag van de uitkeringen uit het 
fonds voor die gemeente voor de uitkeringsjaren 1959, 1960 
en 1961 onderscheidenlijk verminderd met het verschil, met 
60% van het verschil en met 20% van het verschil tussen 
dit totaal-bedrag en de genoemde som, tenzij de Ministers, 
voor het geval de raad dier gemeente een verzoek als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 13 heeft ingediend, een gunsti
ger regeling treffen. 

De indeling van de Commissie volgend komt thans aan de 
orde punt IH n.l. de uitkeringen aan de gemeenten voor bijzon
dere doeleinden (doeluitkeringen). 

Onder doeluitkeringen wordt verstaan de bijdragen in de kos
ten van bepaalde takken van de gemeentelijke overheidszorg, 
welke in de laatste decenniën een belangrijke plaats zijn gaan 
innemen. Verreweg de meeste uitkeringen komen ten laste van 
de Rijksbegroting, doch ook van provinciewege worden bijdragen 
aan de gemeenten gedaan. Buiten beschouwing gelaten de uit
keringen voor de wegen uit de opbrengst der Motorrijtuigen
belastingwet, welke via de provinciale wegenfondsen ook aan de 
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gemeenten ten goede zijn gekomen, bedroegen in 1955 de uitke
ringen uit 's-Rijks kas ruim f 400 miljoen, ten laste van vrijwel 
alle departementen. 

In de inleiding tot haar voorstellen heeft de Commissie ge
steld, dat de financiële zelfstandigheid der gemeenten slechts is 
te bereiken indien deze lichamen over voldoende middelen kun
nen beschikken en de toevloeiing daarvan geschiedt op een 
wijze en onder voorwaarden, die de eigen verantwoordelijkheid 
bij het uitvoeren van die taak intact laat en de gemeenten in 
staat stellen tot het voeren van een financieel beleid op langere 
termijn. In verband hiermede dient de verdeling onder de ge
meenten van de centraal geheven middelen te geschieden volgens 
objectieve normen, welke niet alleen de grote verschillen in be
hoeften volgen die tussen de gemeenten onderling, in bedragen 
per inwoner berekend, optreden, maar ook de vaak sterk diver
gerende ontwikkeling van die behoeften in de tijd. 

De moeilijkheid bij die verdeling is gelegen in het feit, dat er 
onmogelijk algemene verdelingsmaatstaven zijn te ontwerpen, 
die afgestemd zijn op het geheel van de behoeften der gemeen
ten. Wel is het mogelijk voor bepaalde onderdelen van het ge
meentelijk behoeftecomplex afzonderlijke op zichzelf staande en 
bevredigende vergoedingsnormen op te stellen. Worden in die 
gevallen de kosten van de gemeenten vergoed in de vorm van 
doeluitkeringen, dan ontstaan gunstiger mogelijkheden om tot 
een juiste verdeling te geraken van het totaal der middelen, 
hetwelk volgens algemene maatstaven via het gemeentefonds 
aan de gemeenten dient te worden uitgekeerd. 

Door de invoering van doeluitkeringen wordt bereikt, dat de 
onderlinge verschillen, welke in de uitgaven voor het betref
fend doel optreden of in de toekomst op zullen treden, het to
taalbeeld van de behoeften, waarvoor de inkomsten wegens uit
keringen uit het gemeentefonds bestemd zijn, niet meer be
invloeden en dat het totaal, door middel van uitkeringen uit het 
gemeentefonds aan de gemeenten te betalen bedrag wordt 
verkleind, waardoor de gevolgen van een minder juiste verdeling 
in absolute bedragen minder wordt. 

In verband met het vorenstaande is de Commissie - niet
tegenstaande een aantal harer leden tegen het stelsel van doel
uitkeringen ernstige bedenkingen heeft - van oordeel, dat deze 
uitkeringen met het oog op de belangen van een juiste verdeling 
onder de gemeenten van de gelden, welke de centrale overheid 
voor de collectiviteit der gemeenten invordert, niet kunnen wor
den gemist. De Commissie wijst echter nadrukkelijk erop, dat 
aan een te sterke doorvoering van het systeem der doeluitke
ringen gevaren verbonden zijn. Het is immers mogelijk, dat, 
indien de middelentoevoer der gemeenten voor een zo groot 
gedeelte langs deze weg geregeld is, geen plaats overblijft voor 
initiatieven op niet of weinig ontgonnen terrein van de plaatse-



lijke overheidszorg. Dan zal de keuze tussen bepaalde uitgaven 
alleen afhangen van de mogelijkheden, die de doeluitkeringen 
bieden, zonder dat het eigen oordeel van de gemeente een stem 
daarin heeft. De Commissie is dan ook van oordeel, dat alleen 
voor die onderwerpen naar nieuwe doeluitkeringen is te streven, 
waarvoor de bovenvermelde voordelen aanwezig zijn. Ook voor 
dit onderdeel van de financiële verhouding tussen het Rijk en de 
gemeenten geldt, dat zij slechts heilzaam voor de plaatselijke 
zelfstandigheid kan werken, als daarnaast de naar algemene 
normen vast te stellen gemeentefonds-uitkeringen en de op
brengsten van het eigen belastinggebied voldoende financiële 
armslag blijven bieden. 

Ten aanzien van de wijze waarop de doeluitkeringen waren 
te regelen merkt de Commissie op, dat geen voorwaarden mogen 
worden gesteld, welke strijdig zijn met de positie van de ge
meente als volwaardige partner in de deelgenootschappelijke 
uitvoering van de desbetreffende taak met het Rijk. De ge
meente moet vrijheid behouden die taak op eigen initiatief en 
naar eigen inzicht uit te voeren. Heeft zij als gevolg daarvan 
uitgaven te doen, dan heeft zij recht op een uitkering, welke de 
te maken kosten op redelijke wijze vergoedt. 

De verani woordelijkheid, die de centrale overheid heeft voor 
de besteding der geldmiddelen, mag niet ontaarden in een 
controle in onderdelen op de wijze van besteding. Derhalve ont
raadt de Commissie vergoeding op declaratie. Zij geeft de 
voorkeur aan uitkeringen naar bepaalde normen, waarbij een 
rechtstreekse relatie tussen de grootte van de vergoeding en 
de werkelijk gedane uitgaven ontbreekt. Van belang is ook, 
dat de gemeenl e tevoren weet, welke uitkering zij zal ontvangen, 
zodat het nodig is, dat normen en wijzigingen daarin tijdig 
vastgesteld worden. De Commissie acht het niet noodzakelijk, 
dat een doeluitkering 100% der kosten vergoedt. In verband met 
de verdeling der verantwoordelijkheid tussen het Rijk en de 
gemeenten dan wel om andere redenen is het gewenst, dat de 
gemeente een deel der kosten uit haar andere middelen dient 
te dekken. 

De doeluitkeringen kunnen zowel ten laste van het gemeente
fonds als ten laste van de Rijksbegroting worden gebracht; tus
sen beide vormen van uitkering bestaat geen essentieel verschil. 
In het eerste geval fungeert de norm, waarnaar de uitkering 
wordt verstrekt, als één der factoren ter verdeling van de mid
delen van het fonds, in het andere geval dient de gebruikte norm 
ter verbetering van de verdeling der centraal geheven middelen 
over de afzonderlijke gemeenten. Het onderscheid tussen beide 
vormen is hierin gelegen, dat in het ene geval de technische 
uitvoering geschiedt door het apparaat van het gemeentefonds 
- de Raad voor de Gemeentefinanciën - en in het andere geval 
door het betrokken departement. De vraag of een doeluit1<ering 
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ten laste van de Rijksbegroting zal worden gebracht dan wel 
ten laste van de begroting van het gemeentefonds, zal naar 
de mening van de Commissie voor elk geval afzonderlijk moeten 
beantwoord worden, waarbij veelal practische overwegingen 
de doorslag zullen moeten geven. 

De Commissie is van oordeel, dat in verband met een juiste 
verdeling van de middelen van het gemeentefonds en een reële 
taakverdeling tussen Rijk en de gemeenten aan de bestaande 
doeluitkeringen nog enige dienen te worden toegevoegd en de 
bestaande verbeterd. Dit zal slechts langzaam kunnen geschie
den en op het ogenblik is niet te zeggen, hoever zij moet gaan. 
Het aan te leggen criterium moet steeds zijn of de zelfstandig
heid der gemeenten zowel in financieel als in ander opzicht 
gediend wordt. Voor de eerstvolgende jaren geeft de Commissie 
de volgende gedragslijn in overweging. Vóór of op 1 januari 
1958 verwezenlijke men de uitkeringen voor de kosten van 
aanleg, verbetering en onderhoud van de wegen buiten de be
bouwde kom (rapport van 8 november 1954), alsmede de 
nieuwe methode van financiering der kosten van verpleging 
van armlastige krankzinnigen (rapport van 19 februari 1955), 
met welke regelingen bij de voorstellen omtrent de verdelings
norm voor het gemeentefonds rekening is gehouden. Voorts 
werd hierbij gerekend op een subsidieregeling in de kosten van 
het gemeentelijk voorbereidend- en hoger onderwijs, welke re
geling op het ogenblik bij de Regering in voorbereiding is. 

Hiermede is echter het terrein der doeluitkeringen niet uit
geput. De Commissie denkt hierbij aan onderwerpen op het 
gebied van het onderwijs, bepaalde gedeelten van de overheids
taak met betrekking tot de maatschappelijke steun en voorzorg 
en tot de uitvoering van openbare werken. Voor de beide eerst
genoemde onderwerpen heeft de Commissie vooruitkeringen uit 
het gemeentefonds geadviseerd, om daardoor de weg te banen 
om te komen tot volledig uitgewerkte doeluitkeringen uit 
's-Rijks kas. 

De vraag kan worden gesteld of de invoering van doeluitke
ringen ook een korting op de algemene uitkering tengevolge 
moet hebben. Ten aanzien van dit punt merkt de Commissie op, 
dat invoering van een doeluitkering, behalve in de gevallen dat 
zij samenvalt met een geheel nieuwe activiteit van de gemeen
ten, niet op de eerste plaats een vermeerdering van de inkomsten 
der gemeenten moet zijn, doch het aanbrengen van een verbe
tering in de wijze, waarop deze lichamen zich de nodige midde
len uit de opbrengst der centraal geheven belastingen kunnen 
verschaffen. Hieruit volgt, dat de invoering van een nieuwe- of 
de uitbreiding en verbetering van een bestaande doeluitkering 
over het algemeen gepaard moet gaan met een evenredige in
krimping van de inkomsten, welke de gemeenten trekken uit de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds. Loopt de doeluitke-
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ring niet via het gemeentefonds, dan behoort tevens een wij
ziging te worden aangebracht in de voeding van het fonds. 

Met betrekking tot het IVe punt der indeling "Het eigen 
belastinggebied der gemeenten" vangt het rapport aan met een 
verwijzing naar het rapport der Commissie van 30 juni 1947, 
betreffende een eerste noodvoorziening voor de gemeente
financiën. In dat rapport heeft zij naar voren gebracht, dat, 
hoewel het belastinggebied der individuele gemeenten de oplos
sing alléén niet kan brengen, het voor haar niettemin een uit
gemaakte zaak is, dat er een belastinggebied moet zijn, dat door 
de afzonderlijke gemeenten kan worden gehanteerd. De Com
missie acht deze eis ook thans nog onverminderd van kracht, 
omdat 
1. het noodzakelijk is, dat de gemeenten de mogelijkheid heb

ben inkomsten te verkrijgen buiten die, welke afhankelijk 
zijn van de globale en altijd min of meer strakke normen, 
volgens welke de algemene uitkeringen uit het gemeente
fonds en de doeluitkeringen worden bepaald; hebben zij die 
mogelijkheid niet, dan zal in ruime mate gebruik gemaakt 
moeten worden van de mogelijkheid om langs subjectieve 
weg een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te 
verkrijgen; 

2. het van veel belang is, dat de ingezetenen van een gemeente 
een rechtstreeks financieel belang hebben bij het beleid van 
de gemeentelijke bestuursorganen, omdat hierdoor een waar
borg wordt verkregen tegen het lichtvaardig doen van uit
gaven. 

De Commissie is van oordeel, dat bij een systeem, waarbij de 
gemeenten voor de voorziening van hun nieuwe financiële be
hoeften aangewezen zijn op fonds- en doeluitkerigen, de finan
ciële zelfstandigheid der gemeenten onvoldoende gewaarborgd 
is. Zij ziet als sluitstuk van het stelsel van middelenvoorziening 
een door de gemeenten zelf te hanteren belastinggebied. 

De voorwaarden, waaraan een eigen belastinggebied der 
gemeenten moet voldoen, zijn aldus de Commissie: 
1. de belastingen moeten wezenlijk hanteerbaar zijn, d.w.z. dat 

het mogelijk moet zijn - indien de gemeente dit om bepaalde 
redenen wenselijk acht - hetzij tot invoering van een hef
fing, hetzij tot verhoging der tarieven en in voorkomende 
gevallen ook tot verlaging daarvan over te gaan; 

2. een zo groot mogelijk gedeelte van de burgerij moet in de 
heffing kunnen worden betrokken; 

3. de mogelijkheden van de belasting(en) moeten zo groot zijn, 
dat verhoging of verlaging der tarieven een enigszins be
tekende invloed heeft op het niveau der inkomsten van de 
betreffende gemeente en 
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4. er dient een zeker verband aanwezig te zijn tussen de behoef
ten der gemeente en het totaal van haar inkomsten, met 
dien verstande, dat tussen de minimale behoefte enerzijds en 
het genoemde totaal anderzijds een zekere speelruimte aan
wezig is, welke het mogelijk maakt het financieel beleid 
mede tot uitdrukking te brengen in de druk der eigen 
belastingen. 

Na verschillende mogelijkheden te hebben overwogen om een 
of meer der bestaande heffing wederom hanteerbaar te maken, 
komt de Commissie uiteindelijk tot het voorstel de volgende 
maatregelen te treffen op het gebied der plaatselijke belastingen: 

1. het openen van de mogelijkheid tot het invoeren van een 
woonplaatsbelasting, zoals zij heeft beschreven in haar rap
port van 17 november 1954; 

2. indien in een gemeente bij de heffing van de onder 1 bedoelde 
belasting de jaarlijkse opbrengst per inwoner blijft beneden 
de gemiddeld over het gehele land per inwoner te realiseren 
opbrengst, ontvangt zij een uitkering uit het gemeentefonds 
ten bedrage van het verschil en 

3. aanvulling van de opbrengst van de hoofdsom en opcenten 
der personele belasting en der grondbelasting. 

Ten aanzien van de woonplaatsbelasting, welke zal worden 
geheven van natuurlijke personen, die bij het begin van het be
lastingjaar in de gemeente wonen, zij het volgende opgemerkt. 
Maatstaf voor de belasting is het inkomen in het voorlaatste, 
aan het belastingjaar voorafgegane kalenderjaar, nadat dit is 
verminderd met het bedrag, dat volgens de voor dat jaar gel
dende belastingtabel van het besluit op de inkomstenbelasting 
1941 in tariefgroep I bij dat inkomen aan inkomstenbelasting is 
verschuldigd en met het bedrag, dat over het laatste aan het 
belastingjaar voorafgegane kalenderjaar door de belasting
plichtige en zijn niet van tafel en bed gescheiden echtgenote 
werkelijk aan vermogensbelasting is verschuldigd. Het aldus 
verkregen bedrag wordt naar beneden op een veelvoud van 
f 100,- afgerond. 

Onder inkomen wordt verstaan het inkomen in de zin van 
het evenaangehaald besluit, dat bij de aanslag in de inkomsten
belasting in aanmerking is genomen of, in de gevallen, dat op 
grond van het bepaalde in artikel 54 van het besluit geen aan
slag in die belasting wordt opgelegd, het totaal van de inkom
sten, welke in dat kalenderjaar onderworpen zijn geweest aan 
de inhouding van loonbelasting en andere voorheffingen bij 
wijze van inhouding, nadat deze zijn verminderd met de kosten 
van verwerving en de persoonlijke verplichtingen, doch ten 
minste met f 100,-. 
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De in de twee vorige alinea's bedoelde maatstaf wordt ter ver
krijging van de belastbare maatstaf verminderd voor een belas
tingplichtige vallende in tariefgroep I met f 800,-, voor een 
belastingplichtige vallende in tariefgroep III met f 1200,-, 
vermeerderd met f 300,- voor elk kind, waarvoor hij volgens 
de bepalingen van het besluit aanspraak op kinderaftrek heeft. 

De belasting bedraagt een door de raad te bepalen percentage 
van de belastbare maatstaf, welk percentage voor alle belasting
plichtigen gelijk is en ten minste één en ten hoogste drie be
draagt en een veelvoud van een tiende percent is. 

De berekening van de belastbare maatstaf geschiedt door de 
Rijksbelastingadministratie, terwijl de vaststelling van de aan
slagen en de invordering van gemeentewege zal plaats hebben. 

Met betrekking tot de hierboven onder 2 bedoelde maatregel 
zij verwezen naar het hierboven verhandelde onder punt 5 der 
vooruitkeringen (aanvullende uitkering op de woonplaatsbelas
ting) , terwijl de derde maatregel ten aanzien van de belastingen 
der gemeenten hierboven reeds is besproken bij de verdeling 
der middelen van het gemeentefonds (punt 4 der vooruitke
ringen). 

Tot slot wil ik nog erop wijzen, dat het voorstel tot invoering 
van de mogelijkheid tot heffing van een woonplaatsbelasting 
een integrerend bestanddeel vormt van het voorstel der Com
missie, hetwelk hierboven besproken is. Het is daarom nood
zakelijk deze mogelijkheid gelijktijdig open te stellen met de 
invoering van de nieuwe financiële-verhoudingsregeling. Een 
opschorting van de invoering raadt de Commissie ten sterkste 
af. De gemeenten moeten reeds bij de aanvang van de werking 
der thans voorgestelde regeling volkomen vrij zijn in haar beslis
sing om tot invoering van de woonplaatsbelasting over te gaan. 

Aan het einde gekomen van mijn overzicht omtrent de door 
de Commissie-Oud ter tafel gebrachte voorstellen met betrek
king tot de financiële verhouding tussen het Rijk en de ge
meenten - ik hoop de lezer niet te zeer te hebben vermoeid _ 
moge ik het vertrouwen uitspreken, dat in brede kring aan dit 
voor de gemeenten zo belangrijke rapport alle aandacht ge-
schonken wordt. > 

Maastricht. 
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I Politieke kanttekeningen I 

Bestedingsbeperking. 

De Tweede Kamer heeft on
langs, na een debat van negen 
dagen, de nota inzake de beper
king van de bestedingen voor 
kennisgeving aanvaard en het 
wachten is nu op de maatre
gelen, welke daaruit zullen 
voortvloeien. Daarvan is bij 
voorbaat aan te nemen, dat zij 
door het volk niet voor kennis
geving aanvaard zullen worden, 
want de lasten zijn zwaar, voor 
een gedeelte nog onzeker, ter
wijl de regering in haar nota 
heeft verzuimd om de zedelijke 
noodzaak tot bestedingsbeper
king met klemmende en bevat
telijke argumenten naar voren 
te brengen. 

De regering heeft de noodzaak 
tot afremming van de binnen
landse conjunctuur eerst ge
voeld toen de betalingsbalans 
op haar retour was. Het argu
ment daarvoor is, dat het geen 
zin heeft om de binnenlandse 
vraag af te remmen wanneer het 
effect van die maatregel be
dreigd wordt doordat de buiten
landse vraag klaar staat om de 
binnenlandse over te nemen. De 
stand van de betalingsbalans 
wijst dus het moment aan waar
op de binnenlandse afremming 
met succes kan worden toege
past. Of de regering er goed aan 
deed om zo alleen en uitsluitend 
op het kompas van de betalings
balans te varen, of zij daarbij 
niet te veel achter de feiten aan
liep en aldus kansen verloren 
liet gaan, daarvan is niet ieder
een overtuigd. Deze belangrijke 
vraag is in het debat ook door 

de heer Janssen aangeraakt en 
het antwoord van minister Zijl
stra is niet bijzonder bevredi
gend geweest. Alleen reeds het 
feit, dat het verloop van de be
talingsbalans zich met zo weinig 
zekerheid laat voorspellen en in
terpreteren is een reden om deze 
kwestie niet als afgedaan te be
schouwen. 

Het was in de periode van 
dreigende, doch niet voldoende 
onderkende overbesteding, dat 
diverse maatregelen de taak van 
de regering in betekenende mate 
hadden kunnen verlichten, het
geen te meer geboden was om
da t het sociaal en economisch 
programma van de regerinq; een 
aantal maatregelen van bijzon
der zwaar kaliber omvatte zoals 
de invoering van de A.O.W., de 
onvermijdelijke belastingverla
ging en de evenzeer onvermijde
lijke gedifferentieerde loonsver
hoging. Aangenomen mag wor
den, dat vooral de schoksgewijze 
ontwikkeling van het loonpeil 
en de daaruit voortgekomen wij
ziging van het bestedingspatroon 
tot de binnenlandse overbeste
ding heeft bijgedragen en het 
was juist op dit punt, dat sti
mulering van de bezitsvorming 
haar grote nut had kunnen be
wijzen. Het zou overdrevPTI zijn 
om de bezitsvorming aan te wij
zen als het middel bij uitstek 
ter genezing van een overspan
nen hoogconjunctuur maar dat 
neemt niet weg, dat men er in 
een vroeger stadium een zekere 
regulerende waarde aan toe mag 
kennen, vooral ook omdat zij de 
ontwikkeling van de vrijere 
loonvorming in rustiger banen 
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had kunnen leiden. Er valt dus 
uit de afgelopen periode meer 
dan een les te leren. 

Wat het debat betreft, zijn 
vooral een tweetal vragen van 
groot belang geweest nI. of de 
plannen van de regering als to
taal het verlangde sanerende 
effect zullen hebben en of de 
lastenverdeling over de diverse 
groepen redelij k te noemen was. 
Men kan niet zeggen, dat de 
regering steekhoudende argu
menten heeft aangevoerd om de 
omvang van haar maatregelen 
te rechtvaardigen. Men krijgt 
de indruk, dat zij zich, rekening 
houdend met de lasten welke ter 
herziening van het garantiebe
leid voor de landbouw nodig wa
ren, heeft afgesteld op de psy
chologisch haalbare grenzen 
aangegeven door het SER-ad
vies over de bestedingen. Meer 
psychologie dus dan economie, 
een indruk welke versterkt 
wordt door de grote mate van 
onzekerheid welke over het uit
eindelijk effect van de plannen 
ook na het debat is blijven be
staan. De regering koestert voor 
1958 zekere verwachtingen maar 
iedere precisering daarvan is 
achterwege gebleven, de invloed 
op kasnositie, deviezenreserve 
en betalingsbalans is onbekend. 
De regering heeft zich lichtelijk 
verkeken op het effect ten 
gunste, dat de extra-voorraad
vorming in de laatste maanden 
van 1956 op de betalingsbalans
positie gehad heeft, maar ook 
over dat effect bestaat niet vol
doende zekerheid. 

Bij al deze dubia is het gebo
den, dat de remmende maatre
gelen speciaal op het gebied van 
de investeringen een zekere 
speelruimte laten, zodat de re
gering bij kan sturen indien de 
werkgelegenheid te verregaand 
zou worden aangetast. Reeds 
mag aangenomen worden, dat 
de investeringen veel meer zul
len afnemen dan door de SER 
beoogd was, terwijl de investe
ringslust reeds aan het einde 
van 1956 tanende was. Het is 
daarom gelukkig, dat de KVP aan 
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minister Hofstra de uitspraak 
heeft kunnen ontlokken dat de 
belastingmaatregelen in het ka
der van de bestedingsbeperking 
in ieder geval een tijdelijk ka
rakter zullen hebben. Minder 
gelukkig is het, dat de regering 
vooralsnog geen oren bleek te 
hebben naar het voorstel tot in
voering van belastingcertifica
ten, een voorstel, dat hopelijk 
niet voor de laatste maal aan de 
orde gesteld is. 

Hoogtepunten bereikte het 
debat naar aanleiding van de 
tweede vraag, namelijk die naar 
de lastenverdeling over de di
verse groepen. De lasten voor de 
gezinnen zijn aangegeven door 
een stij ging van de lw sten van 
levensonderhoud met 6,8% 
waarmee de regering op niet af
doende verklaarde wijze de norm 
overschrijdt, welke door de vak
verenigingen gesteld is. Belang
rijker dan deze cijfermatige aan
gelegenheid is het feit, dat over
SChrijding van dit percentage 
ongetwijfeld gevolgd zal worden 
door looneisen van de vakver
enigingen, die minister Zijlstra's 
pogingen met Argus-ogen vol
gen. De minister zelf heeft be
kend voor een zware opgave te 
staan, waarin zowel goede als 
kwade kansen schuilen, waar
mee de zaak dus wel enigszins 
op va banque gaat lijken vooral 
omdat de 6,8% ook volgens de 
minister wel wat aan de krappe 
kant is. De bewering van de 
vakVf~renigingen, dat de regering 
met haar schatting minstens 2-
3% te laag zit heeft hij niet po
gen te ontzenuwen, terwijl de 
spoedige concessie ten aanzien 
van de forse melkprijsstijging 
erop schijnt te duiden, dat de 
overheid wel wat aan de opti
mistische kant geweest is. 

De vreugde over deze conces
sie werd getemperd doordat de 
regering al te vlot inging op de 
socialistische suggestie om de 
benodigde middelen te putten 
uit een verhoging van de in
komstenbelasting voor inkomens 
boven de f 8000.-. Het over
grote gedeelte van de kamer 



achtte de afwentelings- en be
zuiningingsactiviteiten van de 
regering weinig bewonderens
waardig, terwijl de beloften van 
minister Hofstra voor de toe
komst met enige argwaan be
zien werden. Geen wonder, dat 
de KVP door middel van de mo
tie Janssen de gelegenheid greep 
om de beloften van de regering 
op een concreet doel, namelijk 
de voortgezette consumenten
subsidie op melk, toe te spitsen. 

De motie zegt, dat het "behoor
lijk" is om te pogen deze mid
delen uit bezuiniging te vinden, 
hetgeen te meer spreekt als men 
in de bestedingsnota leest, dat 
de regering een verdere verho
ging van de inkomstenbelasting 
van de hand wijst, daar dit een 
ontmoediging van de spaarlust 
tot gevolg zou hebben. 

De nota werd echter door de 
regering, welke door de kritiek 
uit de kamer in een licht ont
vlambare toestand geraakt was, 
onaanvaardbaar verklaard. daar 
zij aandrong op bezuinigingen, 
welker onmogelijkheid op korte 
termijn de regering meende te 
hebben aangetoond. Wat de KVP 
echter wenste was de zekerheid, 
dat de regering, zo zij later tot 
belastingverhoging zal moeten, 
overgaan, niet de weg van de 
minste weerstand bewandeld zal 
hebben. Deze bedoeling is in een 
latere toevoeging aan de motie 
neergelegd, waarna minister 
Hofstra het deed voorkomen als
of deze uitspraak nu overbodig 
geworden was, aangezien de re
gering toch niets anders van 
plan geweest was. Al hoeft men 
daaraan niet bij voorbaat te 
twi.ifelen, toch kan men zich 
niettemin verheugen over het 
feit, dat door het aannemen van 
de motie Janssen het accent 
met bijzondere klem daar gelegd 
is waar het dan nu volgens 
iedereen thuishoort. De overbo
digheid daarvan kan de regering 
het beste en tot ieders tevreden
heid aantonen door te zijner tijd 
te bewijzen, dat zij de gedachte 
die aan de overbodige motie 

Janssen ten grondslag ligt ter 
harte heeft genomen. 

Ter verlichting van de lasten 
voor de grote gezinnen is vooral 
door de KVP, doch ook door an
dere partijen, aangedrongen op 
een extra-verhoging van de kin
derbijslag. De actie van de ka
mer op dit punt is beïnvloed 
door minister Suurhoff, die de 
lasten van de grote gezinnen, 
in verband met hun relatief lage 
huurlasten, niet zo pessimistisch 
beziet. De cijfermatige grondslag 
voor dit oordeel, welke de minis
ter jammer genoeg niet op het 
meest geschikte moment aan de 
kamer wist te overhandigen, 
mag men met enige spanning 
tegemoet zien. 

Wat de lasten voor het be
drijfsleven betreft moet melding 
gemaakt worden van pogingen 
tot verzwaring door de PvdA, 
welke geen moeite gespaard 
heeft om het SER-voorstel tot 
fysieke controle op de investe
ringen in bedrijfsgebouwen on
danks de afwijzing van de rege
ring, alsnog aangenomen te krij
gen, boven de lasten die de be
stedingsbeperking de bedrijven 
reeds oplegt. Dat het hierbij 
minder om bestedingsbeperking 
dan om een greep naar de ge
plande investering te doen was 
ligt duidelijk voor de hand en 
het is verheugend, dat de rege
ring niet aan deze wens tege
moet kwam, evenmin als aan het 
socialistische verlangen tot we
derinstelling van plaatselijke 
prijzencommissies. Het prijssta
bilisatiebeleid heeft ook zonder 
de instelling van nieuwe orga
nen reeds genoeg oncontroleer
baars over zich. 

Wat het landbouwgedeelte van 
de nota betreft mag het optre
den van het niet-socialistische 
gedeelte van de kamer bepaald 
zeer succesvol genoemd worden. 
Minister Mansholt kon gedwon
gen worden om, zeer tegen de 
socialistische zin, van zijn plan
nen tot een dwangsanering af te 
zien. Resteert het weinig fraaie 
plan tot blokkering van de ver-
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goeding voor eigenaarslasten, 
doch deze zaak wordt eerst bij 
uitkering - liever gezegd bij 
niet-uitkering - van deze ver
goedingen in 1958 actueel. Tegen 
die tijd kan er budgetair en 
monetair heel wat gebeurd zijn, 
reden waarom de KVP zich het 
recht voorbehouden heeft om te 
zij ner tij d op deze kwestie terug 
te komen. 

Verder was er nog de belang
rijke motie Droesen, welke even
eens tot ergernis van de PvdA 
met een belangrijke meerder
heid over de streep kwam. De 
motie brengt tot uitdrukking, 
dat de kamer zich het recht 
voorbehoudt om later het hare 
te zeggen over de meest gewens
te hoogte van de grondrente, om 
te voorkomen, dat de minimum
vergoeding voor grondrente wel
ke thans in het herziene garan
tiebeleid is vastgelegd een defi
nitief karakter zou kunnen gaan 
krijgen. De kamer heeft haar 
standpunt over deze zaak dus 
uitdrukkelij k voorbehouden. 

Tot slot dient nog te worden 
vermeld, dat minister Suurhoff 
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zich tijdens het debat heeft ge
distancieerd van de wens van de 
SER om de weduwen- en wezen
voorziening prioriteit te geven 
boven de invoering van de nieu
we kinderbijslagverzekering. Te 
verwachten is dus, dat het wets
ontwerp voor de kinderbijslag 
als volksverzekering niet ver van 
haar indiening verwijderd is. 
Minder verheugend was de me
dedeling van de minister, dat 
een wetsontwerp over de wedu
wen- en wezenverzekering nog 
minstens twee tot drie jaar op 
zich zal laten wachten, even 
weinig verheugend als de onele
gante manier waarop hij de ge
dachte aan een noodvoorziening 
op dit punt van de hand wees. 
Als het over noodvoorzieningen 
gaat is de minister een moeilijk 
te begrijpen man. De KVP zal, 
naar prof. Romme tijdens het 
debat meedeelde, op de kwestie 
van de weduwen- en wezen ver
zekering terugkomen op het 
moment dat haar passend voor
komt. 

c. 
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Mr J. W. van de Poel 

Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam 

De eervolle benoeming van de tweede secretaris der Katho
lieke Volkspartij, mr J. W. van de Poel, tot griffier van de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam heeft mede tot gevolg 
gehad, dat hij zich genoopt zag af te treden als redactie-secre
taris van het Katholiek Staatkundig Maandschift. 

De redactie verheugt zich uiteraard over de benoeming, die 
mr van de Poel ten deel viel en zij wenst haar afgetreden secre
taris van harte geluk. Van de andere kant acht zij zijn 
heengaan een ernstig verlies voor het Maandschrift. Zeven jaren 
lang heeft mr van de Poel zijn taak als redactie-secretaris met 
bijzondere animo en grote bekwaamheid verricht, waarbij hij een 
fijn onderscheidingsvermogen aan de dag legde met betrekking 
tot het karakter van het blad, met betrekking tot zijn inhoud 
en zijn stijl. 

Daarom stelt de redactie het op hoge prijs jegens mr van de 
Poel in dit nummer, het eerste waaraan hij zijn aandacht niet 
meer heeft kunnen schenken, getuigenis af te leggen van haar 
grote waardering en erkentelijkheid. Zij beveelt voor de toekomst 
het Katholiek Staatkundig Maandschrift in zijn blijvende be
langstelling aan. 

En zij zou het wel zeer waarderen, indien deze belangstelling 
zich ook in de komende jaren in een medewerking aan het blad 
zou openbaren. 

De Redactie. 
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door Bernard Verhoeven l 
De Monumentenwet 

JE én wet meer of minder lijkt zo weinig in het continu
bedrijf der wettenmakers, wat het Parlement wel eens 
lijkt te zijn. Wetten in de culturele sector, buiten het 
onderwijs dan, komen niet zo veel voor - worden ont

werpen ingediend, dan blijven ze meermalen besluiteloos hangen. 
Men schijnt er, en niet geheel ten onrechte, enige huivering voor 
te hebben om dit maagdelijke gebied in het industrialisatie-pro
ces op te nemen! Toch komt de tijd dichter bij, dat ook hier de 
onafwendbaar groeiende behoefte aan ordening dit lang natuur
reservaat gebleven terrein zal inlijven. Het ontwerp-Monumen
tenwet, thans bij de Tweede Kamer aanhangig, is een symptoom 
te meer van deze, eensdeels betreurenswaardige, anderdeels 
onvermijdelijke ontwikkeling. 

Het is overigens een onmiskenbaar feit, dat men reeds tien
tallen jaren reikhalzend uitziet naar een wettelijke regeling van 
de Monumentenzorg. Vóórtijdig is het ontwerp zeker niet geko
men, en zelden heeft een materie zo rustig de tijd gehad naar 
haar wetsvorm te rijpen. Het ontwerp, dat thans voor ons ligt, 
heeft dan ook niets van een onberaden avontuur. En misschien 
geeft juist dit aan het ontwerp een verdrietige bijtoon. Wat 
eenmaal een boeiend avontuur was, een soort van liefdesgeschie
denis, de strijd om het behoud van monumenten, wordt in het 
wetskader voortaan een min of meer normale Overheidszorg. 
Ik weet wel, dat men dit soort romantische tranen misplaatst 
zal vinden in de wereld der wettenmakers, en dat men voor 
serieuze wetsdeskundigheid de voorkeur geeft aan de droge, 
koele toon der ingewijden. Het zij zo. Toen Victor de Stuers, als 
jong advocaat, de noodklok luidde over het lot der monumenten, 
te keer ging tegen de vandalen van zijn tijd en weldra als depar
tementaal monumenten-beschermer zijn kans kreeg, ving de 
grote strijd aan, beurtelings tegen regering, parlement of pu
bliek, maar altijd tegen onverschilligheid, onverstand, krente
righeid. 

Het werd een boeiend hoofdstuk van heroïsche gevechten; en 
wanneer thans Victor de Stuers in het leeskabinet van het Bin-
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nenhof tussen de grote kopstukken der jongere politieke ge
schiedenis, Schaepman, Troelstra, de Savornin Lohman, ver
eeuwigd staat, met de ruig-gebaarde kop van een legendarische 
monumenten vader, dan is het de Zegepraal van een Idee, die 
tot brons werd. De Idee, die na driekwart eeuw, nu haar bekro
ning gaat vinden in een Wet. Waarlijk, goedkoop is de in aan
bouw zijnde wet niet gekocht! 

We vergeten op het Binnenhof wel eens in de routine van het 
dagelijks bedrijf, dat élke wet telkens weer met het lot en het 
levensgeluk - of verdriet - van duizenden en duizenden te 
maken heeft. Of met andere, kostbare, breekbare, heilige dingen, 
het erfdeel der historie bijvoorbeeld zoals bij de Monumenten
wet. Hoezeer is er in opeenvolgende geslachten, aan de top en 
en in de achterban, door bezielde ijveraars gevochten, allereerst 
voor de simpele erkenning van het Monument, als getuige van 
het verleden en als waarborg voor de cultuur-traditie; en verder 
voor het rechtsherstel en het bestaansrecht der monumenten. 

Het ligt buiten het bestek van dit artikel diep op de geschie
denis in te gaan, al is dit interessant genoeg. Het hoofdstuk van 
de Monumentenzorg is een cultuurspiegel van een geheel tijd
perk. Hoe boeiend is bijvoorbeeld de ontwikkelingsgang van de 
restauratie-ideeën, van de romantische Pierre Cuypers af tot de 
dag van vandaag, de strijd van een Jan Kalf op dit terrein uit
eindelijk tegen een Cuypers en een Stuers zelf. De tocht van 
Egypte naar het beloofde land is er een vol avonturen. Het klinkt 
wat onwerkelijk, dat een Wet het beloofde land zou zijn voor 
deze woestijn-pelgrims. En toch is het zo. In het Wets-lichaam 
zal niemand meer de littekens bespeuren van de lange, harde 
tocht - maar die littekens blijven de eretekens der pioniers. 
Het zij voldoende om het historisch driemanschap aan de top te 
noemen, drie leiders, drie tijdperken: de Stuers, Kalf, Van Nispen 
tot Sevenaer. 

De Joden hadden, en hebben nóg, het feest van de Vreugde 
der Wet. Dat heeft iets met een, zij het gouden, Kalf te maken! 
Het klinkt onaannemelijk aandoenlijk: maar déze Wet zal een 
feest zijn van het beloofde land. De wetsgeleerde vindt natuur
lijk deze panegyriek op wéér-een-wet een vreemdsoortige con
siderans voor een wetsontwerp. Ze is niettemin de énige, die hier 
telt! 

Intussen ligt er óok nog het wetsontwerp zélf! Daarover zou 
ik, zonder al te zeer in détails te treden, wat algemene opmer
kingen, en thans van critische aard, willen maken. In zijn strek
king - ik behoef dat na het voorgaande niet te herhalen -
én ook in zijn vorm verdient het ontwerp veel waardering. Er zijn 
echter enige essentiële punten, die critiek uitlokken. 

Daar is allereerst de, in sommige opzichten, te centralistische 
opzet van de Monumentenzorg, volgens de gedachtengang van 
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het wetsontwerp. Deze centralisatische opzet is, historische, vol
komen begrijpelijk. Eén helderziende eenling, éen onvermoeibare 
strijdnatuur, de Stuers, is de geschiedenis van de Monumenten
zorg begonnen. Dat feit heeft de loop van de geschiedenis be
paald. Zo is het vaak: het lot van de Cultuur hangt voor een 
niet gering deel af van dit soort pioniers, die alarm slaan en 
langzamerhand de publieke opinie uit haar slaap wekken. Niet 
van onderop maar van bovenaf begon deze revolutie. En dat 
heeft zijn stempel gedrukt op de aard van de Monumentenzorg, 
die, van een eenzame post uit, van meet af een Rijkszorg was, 
en dit ook móest zijn. Rijks-initiatief, Rijksmiddelen ook, maak
ten - en dat was voor het wekken van het bewustzijn, voor het 
stellen van normen, voor het wekken van het bewustzijn, des
kundigen heilzaam - de Monumentzorg centralistisch. 

Geleidelijk werden de lagere bestuursorganen, toch van nature 
allereerst de boedelbewaarders der zo nabije cultuurschatten, 
wakker en schakelden zich in bij een systeem van samengedeelde 
zorg. Dat 's Rijksmonumentenzorg dit heeft bereikt, de spreiding 
van de interesse over het gehele land, is zijn kroonverdienst. 
Maar nu dit zo is, en de wettelijke voorziening een einde gaat 
maken aan een historie van driekwart eeuw, een geschiedenis 
van haast persoonlijke politiek rondom een monument, schijnt 
ook het tijdstip aangebroken, om de verantwoordelijkheid voor 
de Monumentenzorg te spreiden over de gehele gemeenschap. 
En dit betekent met name het rechtstreeks inschakelen van de 
lagere bestuursorganen in die aansprakelijkheid. Niet om daar
mede de betekenis van de Rijkszorg te verkleinen: deze effi
ciënte, deskundige Dienst moet onaantastbaar centraal blijven. 
Maar dat is nog iets anders dan centralistisch. 

Het wetsontwerp wil, in overeenstemming met de traditie en 
de bestaande toestand, de sleutelpositie inzake de Monumenten
zorg blijven geven aan het Rijk en zijn orgaan: namelijk het 
opstellen van de allesbeslissende lijst van te beschermen Monu
menten. Het schijnt echter tijd - gezien de drang naar decen
tralisatie in het culturele vlak - in deze taak de lagere organen 
directer· in te schakelen dan thans het geval is. Door een een
voudige maar stellig ingrijpende wetswijziging - namelijk door 
de opstelling van de Monumentenlijst voor een bepaalde provin
cie op te dragen aan 's Rijksmonumentenzorg én de betrokken 
provincie gezamenlijk - zou deze weg wettelijk worden geopend. 
De toestand wordt, uit wetstechnisch oogpunt, dan niet minder 
overzichtelijk. Men zou namelijk ook kunnen denken aan het 
creëren en in wetsverband brengen van provinciale, resp. ge
meentelijke commissies - maar dit zou een gecompliceerd werk
stuk zijn. Het eenvoudig toekennen van bepaalde bevoegdheden 
aan de lagere bestuursorganen - zoals ten aanzien van de pro
vinciën bij het opstellen van de provinciale monumentenl\ist -
zou automatisch de machine in beweging brengen. De gewesten 
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zijn dan verplicht zich deskundig te equiperen. En hetzelfde geldt 
voor de gemeentebesturen. Van de zijde der Vereniging van Ned. 
Gemeenten en andere verwante instanties is op bescheiden maar 
doeltreffende wijze op meer medezeggingschap aangedrongen. 
Op détails terzake ingaan zou hier te ver voeren. Maar in het 
algemeen kan worden gesteld, dat - wanneer het binnen rede
lijke grenzen blijft en de wezenlijke centrale functie van de Rijks
monumentenzorg ter waarborg der deskundigheid onaangetast 
blijft - een vragen om en een toekennen van medezeggingschap 
niet anders dan gunstig kan zijn voor de zaak van Monumenten
zorg. Zo wordt deze, centraal en gedecentraliseerd, van Rijks
zaak tot landsbelang en volkszaak. De liefde voor het monument 
is een kostbare cultuurwaarde voor het volk. Om dát te berei
ken - het algemeen begrepen "tua res agitur", "Het gaat om 
uw zaak" - kan eventuele prestige-gevoeligheid niet meer bui
tensporig tellen. 

Een ander belangrijk vraagpunt voor de Monumentenzorg is: 
de plaats in de wet van het kerkelijke monument. Deze aange
legenheid raakt de subtiele verhouding van Kerk en Staat. Ener
zijds is een kerkelijk monument een monument anderzijds een 
kerkgebouw. (Waar het kerkgebouw zijn oorspronkelijke bestem
ming heeft verloren, ligt de rechtsverhouding natuurlijk normaal 
als voor alle andere monumenten). 

De Kerk kan van Staatswege geen inbreuk dulden op haar 
eigen souvereiniteit; en het zich mengen van de burgerlijke 
Overheid in de zeggingschap over een kerkgebouw in functie 
zou de onvervreemdbare rechten van de eredienst aantasten. 
Anderzijds heeft natuurlijk de gehele gemeenschap belang bij de 
instandhouding van het monument, dat een vaak integrerend 
zo niet dominerend onderdeel is van een stads- of dorpsbeeld. 

Tot dusver, dus vóor het intreden van een wettelijke regeling, 
was de practijk, dat kerkelijke en burgerlijke overheden in min
nelijk overleg naar een oplossing streefden en doorlopend een 
beide partijen bevredigende solutie bereikten. Dit overleg heeft 
in het verleden gunstig gewerkt, en dient als stelsel bestendigd 
te blijven, ook wanneer de wet in werking treedt. Dit houdt 
echter in, dat in het wetsontwerp een wijziging worde aange
bracht, die het accent der autoriteit in de bovenaangegeven zin 
duidelijk stelt. 

De voor de hand liggende oplossing is even eenvoudig als 
essentieel. Waar het ontwerp het zó formuleert, dat de (burger
lijke) Overheid geen beslissingen kan nemen terzake van een 
kerkelijk monument dan n a 0 ver leg met de betrokken eige
naar, zal van de zijde der K.V.P. (en stellig ook van die der 
andere christelijke partijen) onvoorwaardelijk worden gesteld, 
dat dergelijke beslissingen eerst kunnen worden genomen "n a 
ver k reg e nov ere e n s tem min g" met de eigenaar. 
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Wordt deze wijziging aangebracht, dan betekent dat eenvoudig 
het bestendigen van de bestaande toestand. Het laat zich wel 
aanzien, dat een Kamer-meerderheid, zo niet de Kamer groten
deels -:;- ja wellicht bij voorbaat de Regering - deze wijziging 
in het ontwerp zal kunnen aanvaarden. Het lijkt in elk geval 
voor de K.V.P. een "conditio sine qua non" voor de aanvaarding 
van de wet. 

Een open vraag blijft, hoe het minnelijk overleg van Kerk en 
Staat ten aanzien van een kerkelijk monument het meest doel
treffend kan worden bevorderd. Want het zal voor ieder duidelijk 
en vanzelfsprekend zijn, dat het algemeen belang terzake van 
een kerkelijk monument, onder eerbiediging van onaantastbare 
rechten van hoge orde, om een bevredigende oplossing vraagt. 
In redelijk overleg schiet gelukkig de Nederlandse democratie 
niet te kort. 

Een belangrijk novum in de materie van de Monumentenzorg 
is, binnen het wetsontwerp, het invoeren van de bescherming 
van stads- en dorpsgezichten. Dit collectieve element van be
scherming kende men tot dusver in de Monumentenzorg nog 
niet. Het past in het groeiproces naar een groter kader, en 
vindt zijn aequivalent in het mede aanhangige wetsontwerp voor 
de ruimtelijke ordening. De minister geeft in zijn toelichting 
tot het ontwerp-Monumentenwet terzake als zijn mening, dat 
het openen der mogelijkheid tot collectieve bescherming geen 
zware finantiële gevolgen voor de Rijkskas zal hebben. Is deze 
veronderstelling juist, dan zou het dus gaan om een voorbe
hoedmiddel, om het leggen van een voorlopig embargo op een 
collectief beeld. Doet zich daarin de wenselijkheid of noodzaak 
tot wijziging voor, dan kan hierover naar bevind van zaken wor
den onderhandeld en beslist. ZÓ opgevat, en de te openen be
voegdheid met behoedzaamheid gehanteerd, behoeft men geen 
massale ingreep op eigendoms- en beschikkingsrechten te vrezen. 
Men kan natuurlijk pittoresk Nederland niet maar in het wilde 
weg plaatselijk gaan bevriezen! Anderzijds is er veel voor te 
zeggen aan een stadsbeeld van Maastricht - een stad, waar 
overigens de Monumentenzorg in de vorige eeuw diep wortel 
heeft geschoten - waarin op een onbewaakt ogenblik een af
freus geveltje, dat van het Staargebouw, de verrukkelijke 
schoonheid van het Van Veldekeplein jammerlijk schond. Het 
euvel is thans hersteld, maar een dergelijk pijnlijk incident 
accentueert het nut van een collectieve beveiliging. 

Een andere belangrijke aangelegenheid, in het wetsontwerp 
nog niet bevredigend geregeld, is: het behoud van monumenten 
door ze redelijk, althans gegaranderd minimaal, exploitabel te 
maken. Een grondstelling bij Monumentenzorg is steeds geweest: 
dat het zinloos is, eenvoudig geldverspilling, een monument te 
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willen herstellen of behouden, dat achteraf geen zinvolle, lonende 
bestemming zou krijgen (uitzonderingen natuurlijk daargelaten). 
Terugrekenend komt men dan tot de conclusie, dat de leefbaar
heid van bedreigde monumenten - men denke bijvoorbeeld aan 
kastelen - zou moeten worden bevorderd, door langs fiscale 
weg de exploitabiliteit ervan te verlichten. Trouwens, in het 
algemeen zal men aandacht hebben te wijden aan het vraagstuk 
van het behoud van mogelijk in de toekomst veroordeelde mo
numenten door middel van tijdige steun voor het onderhoud 
- omdat tijdig onderhoud doeltreffender en goedkoper is dan 
restauratie bij ingetreden verval. 

Een paar problemen, die in een halve eeuw historie van over
weging ener mogelijke wetsmaterie wel degelijk een rol hebben 
gespeeld, vallen buiten het wetsontwerp. Namelijk de onteigening 
en het abandonnement van monumenten. Het eerste is wettelijke 
moord, het tweede wettelijke zelfmoord, maar het moet in een 
rechtsstaat toch geregeld worden! Monumenten kunnen voor de 
gemeenschap dermate belangrijk zijn, dat ze onder de procedure 
van onteigening te algemenen nutte moeten kunnen worden 
gebracht. Abandonnement is vrijwillige zelf-onteigening. 

De Monumentenwet zou - als het ontwerp, en terecht, zijn 
zin krijgt - een plicht van Overheidswege kunnen opleggen aan 
de eigenaar voor het richtig onderhoud van een monument. Deze 
last zou echter wel eens te zwaar kunnen drukken, en voor dat 
geval zou ingevoerd moeten worden een z.g. recht van aban
donnement (naar analogie van het scheepsrecht), waarbij de 
eigenaar, een soort van "beklemde meier", van zijn last zou 
kunnen ontheven worden door het eigendom over te dragen aan 
de betrokken Overheid, hetzij mèt hetzij zonder schadeloosstel
ling. Die rechtstitel lijkt juist: áls de Overheid ter wille van 
het gemeenschapsbelang een hypotheek van het verleden legt 
op een particulier of een instelling, mogen dezen niet boven hun 
krachten worden beproefd. 

Dit zijn, meen ik, de voornaamste kern- en knelpunten in het 
wetsontwerp. Heeft de critische toon in deze beschouwing over
heerst, dan bedenke men dat dit niets afdoet aan de waardering 
voor de teneur van het wetsontwerp en daarnaast dat het hier 
gaat om de éerste stap een subtiele materie in een wettelijke 
vorm te gieten. 
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Politiewet en Burgemeester 
door mr H. W. van Doorn 

lHI 
et politievraagstuk - al meer dan een eeuw een netelig 

probleem in ons staatsbestel - schijnt zijn oplossing 
te naderen. De wijze, waarop wijlen mr Donker en oud

. minister Beel de moeilijke en gevoelige materie van 
het gezag over de politie en haar organisatie in een politiewet 
hebben trachten te regelen, heeft in de Tweede Kamer waar
dering en vrijwel algemene goedkeuring gevonden. Daarmee wil 
niet gezegd zijn, dat de gehele Kamer - met uitzondering van 
de vier tegenstanders - het ontworpen compromis met warme 
instemming heeft begroet als een ideale regeling van de politie 
in Nederland. In zekere mate integendeel: er was van welhaast 
alle zijden concrete kritiek "op onderdelen" en van enkele zijden 
een ernstig scepticisme ten aanzien van de vraag of met deze 
'politiewet het polftievraagstuk tot zijn definitieve oplossing zal 
worden gevoerd. Toch ondervond het ontwerp zoals gezegd waar
dering en werd het met bijna algemene stemmen aanvaard. 
Waardering was er voor de wijze, waarop men elkaar in de beide 
betrokken departementen had weten te vinden. De vrijwel alge
mene goedkeuring werd bij de meesten gedragen door het in
zicht, dat de politieknoop moest worden doorgehakt en dat de 
ingewikkelde materie zich niet leent voor een oplossing, die 
eenvoudig en rechtlijnig is. 

Een betrekkelijk geringe minderheid der voorstemmers ten
slotte keurde het ontwerp goed, omdat het veel erger zou zijn, 
als het politiebesluit 1945 zou worden gehandhaafd. 

Het kan zijn nut hebben te dezer plaatse nog eens in te gaan 
op wezen en aard van de politie-functie. Dusdoende zal ik hier 
en daar kunnen aanhaken aan enkele hoofdpunten van de par
lementaire discussie over het ontwerp - politiewet. Ik zou mij 
hierbij - hoe wenig wetenschappelijk zulks ook mag voorkomen 
- willen onthouden van het bespreken van de historie. Het 
vraagstuk van het gezag over de politie en van haar organisatie 
hebben wij naar mijn opvatting te zien tegen de achtergrond 
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van onze hedendaagse maatschappelijke situatie. Weinig insti
tuten hebben in de jaren na 1935 een zo dynamische ontwikke
ling doorgemaakt als de politie. Dat betreft zowel haar functies 
ten aanzien van de samenleving, als haar outillage en werk
methoden. Men kan zich de politie bij haar taken van preven
tieve en van repressieve politiezorg niet meer denken als be
lichaamd in de figuren van de burgervader-burgemeester en 
gemeenteveldwachter, optredend vrijwel zonder hulpmiddelen. 
Ook de politie, ja bij uistek de politie zag haar wezen verande
ren, zag haar taken zich uitbreiden in een veranderende wereld. 
De eisen, die in de hedendaagse samenleving worden gesteld 
aan de uitrusting en de vakkundigheid van de politie, ook van 
de politie op het platteland, zijn zozeer verzwaard, dat aan een 
opdelen van de politie in zoveel "korpsen" als er Nederlandse 
gemeenten zijn niet meer gedacht kan worden. Reeds in 1931 
was erkend, dat in de kleinste gemeenten de politiedienst moest 
kunnen worden toevertrouwd aan een onderdeel van de Rijks
politie, al moet gezegd, dat slechts op initiatief van de gemeente 
zelf van het hebben van een eigen gemeentelijk politiekorps kon 
worden afgezien. 

Zoals in de lijn der ontwikkeling lag hebben de ministers 
van binnenlandse zaken en justitie deze centralisatie nog strak
ker aangetrokken door in het ontwerp van de Nieuwe Politie
wet een bepaling op te nemen, volgens welke alleen voor ge
meenten met meer dan 25.000 zielen een eigen gemeentepolitie 
wordt voorgeschreven, terwijl voor de gemeenten tussen 10.000 
en 25.000 zielen in het algemeen de status-quo - Of behoud van 
gemeentepolitie Of behoud van rijkspolitie - wordt gehandhaafd. 
Het is nu tegen deze conceptie, dat men - met name uit ge
meentelijke kringen - te velde is getrokken. En vraagt men 
waarom, dan worden daarbij vooral de positie van de burge
meester als plaatselijk gezagsdrager in het geding gebracht en 
de wenselijkheid, dat de politie niet alleen bij de uitoefening van 
haar taak tot handhaving van de openbare orde maar ook bij 
de repressie, vooral van kleinere overtredingen, zal werken in 
de plaatselijke sfeer. 

Nu spreekt het vanzelf, dat juist in deze tijd, waarin de bur
gemeesterlijke positie en in het algemeen de gemeentelijke zelf
standigheid zo zeer in het gedrang komen door vele invloeden 
van buitenaf, ieder passend middel moet worden aangegrepen 
om die positie en die zelfstandigheid tegen de tijdstroom op juist 
zoveel mogelijk tot hun recht te doen komen. Maar passend zou 
het middel niet meer zijn als het hierin zou bestaan, dat wij 
"eigen gemeentepolitie" zouden willen terugbrengen in gemeen
ten, waar een gemeentelijk politiekorps niet levenvatbaar zou 
kunnen zijn om redenen van organisatorische, technische en 
sociale aard of als dit middel zou inhouden, dat wij voor de 
burgemeester in het kader van de justitiële politietaken een 
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gezagsplaats zouden inruimen, welke niet zou passen in de 
gezagslijnen, die in ons wetboek van strafvordering voor de 
opsporing zijn uitgestippeld en die bovendien de burgemeester 
in het oog van de gemeentelijke burgerij zou denatureren tot een 
manifeste "handlanger" van de officier van justitie. Voor een 
goed begrip van mijn bezwaren tegen de gedachte om aan de 
burgemeester niet in zijn persoonlijke hoedanigheid van hulp
officier van justitie, maar in zijn hoedanigheid van burgervader 
en centrale gezagsdrager in zijn gemeente - een gezagsrol toe 
te delen op het stuk van de opsporing, is het nodig de politie
functie nader onder het oog te zien. Ik kan, als ik dit wil doen, 
gevoegelijk verband zoeken met de recente debatten, terzake 
van dit punt in de Tweede Kamer gevoerd. 

De moderne politiefunctie valt uiteen in twee gebieden, dat 
van de handhaving van wat men lange tijd placht te noemen 
de openbare orde en rust en de functie der "justitiële politie
activiteit" , met name die der opsporing van strafbare feiten. 
Aan de vraag, of in de nieuwe politiewet het gezag over de 
politie, optredend voor de handhaving der openbare orde en 
rust, in de eerste en voornaamste plaats moet berusten bij de 
burgemeester, is in de parlementaire discussie over het ontwerp
Politiewet vrijwel niet getornd. Alleen prof. Gerbrandy ging 
zover in de richting van een totale gezagstoedeling aan de 
minister van justitie en het onder deze ressorterende Openbaar 
Ministerie, dat men op zijn minst de indruk kreeg, dat in diens 
opvatting ook de handhaving der openbare orde een justitie-zaak 
zou moeten worden. Anders lag de zaak voor wat betreft de 
relatie tussen de burgemeester en de justitiële politie-functie. 

Sedert lang wordt erkend de juistheid van de regel, dat het 
Openbaar Ministerie is belast met de handhaving der wetten en 
meer in het bijzonder, dat het verantwoordelijk is voor wat ge
noemd wordt de richtige opsporing van strafbare feiten. Merk
waardig is nu, dat in de litteratuur omtrent het politievraag
stuk en zelfs van gezaghebbende zijde in de Tweede Kamer 
getracht is een splitsing teweeg te brengen in deze verantwoor
delijkheid voor "de richtige opsporing". Volgens prof. Oud en 
de zijnen moest niet gewrikt worden aan wat zij wilden zien als 
het oppertoezicht van het Openbaar Ministerie inzake de op
sporing, maar moest de dagelijkse leiding daarvan in handen 
komen van de burgemeester als hoofd der plaatselijke politie. 
Een op het eerste gehoor wel aansprekende argumentatie voor 
dit betoog was de volgende: het is de taak van het Openbaar 
Ministerie om te beoordelen of de politie in haar optreden over 
de schreef is gegaan en bij onrechtmatig optreden van de politie 
deze disciplinair terecht te doen wijzen dan wel door het instellen 
van een vervolging tegen politieambtenaren een uitspraak van 
de onafhankelijke rechter over dat optreden uit te lokken. Welnu, 
dan moet men datzelfde Openbaar Ministerie niet belasten met 
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de dagelijkse leiding over de opsporende taak van de politie, 
want het zal dan niet in staat zijn voor de goede vervulling van 
haar controlerende functie de nodige afstand te nemen. Ik zou 
niet gaarne willen beweren, dat zich de hier gesignaleerde moei
lijkheid nimmer zal voordoen. Wel meen ik, dat de gevallen, 
waarin het Openbaar Ministerie ten onrechte onbehoorlijk poli
tieoptreden ongemoeid zal laten, tot de uitzonderingen zullen 
behoren, waarbij de wettelijke mogelijkheid, die iedere belang
hebbende heeft om zich bij de onafhankelijke rechter over het 
achterwegeblijven van een vervolging te beklagen, een adae
quate correctiemogelijkheid waarborgt. Het is niet uit vrees 
voor de toepassing van de beklagmogelijkheid, dat het Openbaar 
Ministerie slechts bij hoge uitzondering een steek zal laten vallen 
en "politieonrecht" ongecorrigeerd zal laten. Neen, ik meen, dat 
de vrees van prof. Oud om een veel lofwaardiger reden onge
grond is. Het is omdat het Openbaar Ministerie, hoezeer ook 
niet behorend tot de onafhankelijke rechterlijke macht, welk 
werkzaam is binnen de sfeer van het recht en dagelijks verkeert 
met de rechter, wiens taak het is onrechtmatig optreden van 
burgers en overheidsorganen te veroordelen. Het was dan ook 
tekenend, dat prof. Oud, die zijn standpunten zo dikwijls met 
succes weet te adstrueren met concrete praktijkgevallen, geen 
gevallen vermeldde, waarin de door hem gesignaleerde moeilijk
heid zou zijn gebleken. 

Nu kan men zich afvragen of de suggestie om in opsporings
zaken de dagelijkse leiding toe te vertrouwen aan de burge
meester inplaats van aan het Openbaar Ministerie niet om 
andere redenen aantrekkelijk is, b.v. omdat aldus de burge
meester meer tot zijn recht komt als de centrale figuur van het 
plaatselijke gezag. 

Dan rijzen echter twee vragen. Ten eerste deze: hoe dan een 
"waterdichte" gezagsregeling zou zijn te construeren en ten 
tweede, of men het de burgemeester en zijn burgers mag aan
doen, dat de burgemeester de man wordt die erop kan worden 
aangezien een zijner gemeentenaren te hebben laten arresteren 
dan wel - wat zijn gezag van objectieve burgervader nog ge
makkelijker in gevaar kan brengen - de arrestatie van een 
zijner gemeentenaren te hebben voorkomen. 

Voor wat de eerste vraag betreft: Noch van de zijde van 
prof. Oud is in de Tweede Kamer, noch van "gemeentelijke" zijde 
is in tijdschriftenartikelen of andere schrifturen een oplossing 
ter tafel gebracht, waarin de gezagslijnen terzake van de justi
tiële politietaken èn doorzichtig èn sluitend waren getrokken. 

De minister van justitie heeft bij de replieken dan ook opge
merkt, dat hem in de conceptie, die prof. Oud had gegeven voor 
de zeggenschap van de burgemeester over de politie (optredend 
in opsporingsaangelegenheden) de vraag van de juridische ver
deling der bevoegdheden niet duidelijk was geworden. En voor 
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wat de tweede vraag betreft: zoals ik hierboven reeds betoogde 
waren het, juist omwille van het gezag van de burgemeester in 
zijn gemeente, te betreuren, als hij in feite zou moeten optreden 
als het hoofd van de opsporende politie. Iets geheel anders is, 
dat de burgemeester zoveel mogelijk behoort te worden gekend 
in de meer belangrijke justitiële politieactiviteiten en het is 
daarom, dat van de zijde van de K.V.P. - een later door de 
beide betrokken ministers met instemming overgenomen -
voorstel werd gedaan om het Openbaar Ministerie voor te 
schrijven tevoren het oordeel van de burgemeester te vragen, 
wanneer het van zins is algemene aanwijzingen met betrekking 
tot het opsporingsbeleid te doen uitgaan, welke plaatselijk de 
handhaving van de openbare orde raken. De vraag, om wat voor 
aanwijzigingen het in dit voorstel van de K.V.P. zoal kan gaan, 
is door de minister op· alleszins bevredigende ruime wijze geïn
terpreteerd en aldus mag worden verwacht, dat het Openbaar 
Ministerie, als de politiewet tot stand zal zijn gekomen, in gelijke 
ruime zin zal worden geïnstrueerd. Ook overigens zijn, reeds 
in het door de ministers aangeboden wetsontwerp, de nodige 
waarborgen geschapen dat de burgemeesters van gemeenten, 
waar de politiedienst door rijkspolitie wordt verricht, vooraf en 
achteraf en grotendeels in een mate, die zij zelf kunnen bepalen, 
op de hoogte worden gesteld van de gang van zaken in de 
justitiële sector en in de grote lijn worden gekend in de organi
satie van het politiewerk. 

Men is naar mijn gevoelen niet te optimistisch als men het 
geheel van de waarborgen, waarmee de positie van de burge
meester is omgeven, overziende concludeert, dat een goede basis 
is gelegd voor de samenwerking tussen de burgemeester en de 
politie, maar meer dan een basis is het niet. Veel zal afhangen 
van de vraag, of men van "gemeentelijke" en van "justitiële" 
zijde de zaak van de politie ook zal willen zien als een zaak vaal. 
menselijke verhoudingen. Wat intussen op dat stuk reeds werd 
bereikt onder de vigueur van het terecht gesmade Politiebesluit 
1945 geeft stellig enig vertrouwen in de toekomst. 
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I Bezitvorming door 
effectenbezi t 

-~ 

spreiding 

door mr H. G. M. van der VoortJ 

D
e Katholiek in de Partij van de Arbeid" van februari 
bevatte een uitvoerige reactie van mr Th. J. A. M. 
van Lier op ons artikel onder bovengenoemde titel in 
het nummer van december 1956 van dit blad. Deze 

reactie geeft ons aanleiding tot het maken van een aantal op
merkingen waarbij wij de indeling van het betoog van mr van 
Lier zullen overnemen. 

De mening van prof. Romme in 1946 en in 1956. 

Zoals de lezer zich misschien zal herinneren, schreven wij in 
ons vorig artikel dat de heer van Lier in zijn artikel in "De 
Katholiek in de Partij van de Arbeid" van november 1956 sug
gereerde dat de huidige opvatting van prof. Romme over aan
delenbezit van de werknemers - vide diens rede van 25 februari 
1956 over "jeugd en bezitsvorming" - in tegenspraak is met 
zijn vroegere beschouwingen terzake in "De Onderneming als 
Gemeenschap in het Recht", welke on-volledig geciteerd waren 
door mr van Lier. De heer van Lier acht dit het minst belang
rijke punt van de discussie. Des te meer stellen wij het daarom 
op prijs dat hij thans op ampele wijze uiteengezet heeft dat het 
hem er slechts om ging te vermelden dat zijn opvatting gedeel
telijk met die van prof. Romme in 1946 overeenstemde. Wij 
willen het dan ook nu gaarne door de vingers zien dat de heer 
van Lier in zijn reactie ons citaat uit "De Onderneming als 
Gemeenschap in het Recht" niet volledig aanhaalt. 

Spreiding van aandelenbezit in de Verenigde Staten. 

De heer van Lier schrijft dat de cijfers, die wij in ons artikel 
verstrekt hebben omtrent de spreiding van aandelenbezit in de 
Verenigde Staten, totaal onvoldoende zijn. Bij deze opmerking 
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laat hij het echter. Zolang de heer van Lier in gebreke blijkt 
cijfers tegenover cijfers te stellen, handhaven wij onze opvatting 
dat hij de spreiding van aandelenbezit in de Verenigde Staten 
ten onrechte en bagatelle beschouwt. 

Mede-zeggenschap in de onderneming door aandelenbezit. 
Een van de obstakels voor reële medezeggenschap van werk

nemers in de onderneming via het participeren in het aandelen
kapitaal noemt de heer van Lier het bestaan van bevoorrechte 
posities van bepaalde minderheidsgroepen van aandeelhouders. 
Het elimineren hiervan zou een revolutionaire daad betekenen. 
Abstract-theoretisch zou de weg naar een zodanige omwenteling 
openstaan. Men zou dan echter in gaan tegen een ontwikkeling 
die, sinds tientallen jaren, van de werkelijke machtspositie der 
gewone aandeelhouders nauwelijks iets heeft overgelaten en die 
alle feitelijke macht heeft zien samenvloeien in de handen van 
de leiding van de onderneming. Deze ontwikkeling is begrijpe
lijk) omdat de gewone aandeelhouder volstrekt niet meer in staat 
·is het bedrijf) waarin hij aandelen bezit) ook maar enigszins 
voldoende te leren kennen om een juist oordeel over het te voeren 
beleid te kunnen vormen) aldus de heer van Lier. 

Voor een duidelijk en volledig inzicht in de ontwikkeling van 
de positie van de aandeelhouder in de N.V. lijkt het ons nuttig 
de grote lijnen aan te geven waarlangs vele Nederlandse bedrij
ven zich sedert hun oprichting tot heden ontwikkeld hebben. 

Zoals waarschijnlijk bekend is, zijn vele bedrijven ettelijke 
decennia geleden als eenmanszaak opgericht. Naarmate de zaken 
een groter omvang namen werden zij omgezet in een vennoot
schap onder firma en nog later in een naamloze vennootschap. 
Een volgende stap was, wanneer de vennootschap zo'n vlucht 
nam dat men geen kapitaalverstrekkers in naaste omgeving kon 
vinden, om de vennootschap open te breken en een beroep te 
doen op de kapitaalmarkt. Het is vanuit het standpunt van de 
oprichter(s) begrijpelijk dat men deze stap - waardoor vreemde 
eenden in de bijt kwamen - beschouwde als een noodzakelijk 
kwaad dat men trachtte te keren door het beperken van de 
rechten van de "vreemde" aandeelhouders. Hiertoe hanteerde 
men de middelen, die het Wetboek van Koophandel verstrekt, 
t.w. het toekennen van rechten, zoals de benoemingsvoordracht, 
aan houders van prioriteitsaandelen, ook wel preferente aande
len genaamd, (art. 48a en 50c W.v.K.); voorts het beperken 
van het aantal stemmen, uit te brengen door eenzelfde aandeel
houder (art. 44b W.v.K.) en quorum-voorschriften (art. 44d 
W.v.K.). 

Sproot deze "discriminatie" voort uit de gedachte dat het 
biizondere (familie) karakter zoveel mogelijk bewaard moest 
blijven, anders waren veelal de beweegredenen vooral in de jaren 
na het uitbreken van de eerste wereldoorlog, toen men oligarchi-
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sche clausules in de statuten van N.V.'s opnam als middel tot 
wering van buitenlandse invloed uit nationale ondernemingen. 1) 

Naast de mogelijkheid om in de statuten van de N.V. mede
zeggenschap van aandeelhouders te beperken, waarop mr van 
Lier doelde, vermelden wij nog volledigheidshalve de mogelijk
heid om deze buiten de statuten om te beperken door het inbren
gen van aandelen in nationaal bezit-maatschappijen of holding
companies of door het doen uitgeven van al dan niet-royeerbare 
certificaten door een administratiekantoor; zie het rapport van 
22 maart 1956 van de Commissie ter bestudering van het vraag
stuk van de beperking van de medezeggenschap van aandeelhou
ders in de N.V. aan het Bestuur van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel - hierna te noemen de Commsisie-Hellema. 

Als motief voor de uitgifte van niet-royeerbare certificaten, 
de thans meest gevolgde methode om de mede-zeggenschap van 
aandeelhouders te beperken wordt eveneens vaak aangevoerd, 
dat gevaar te duchten is voor ongewenste inmenging van buiten
landse zijde - dit geldt vooral voor internationaal georienteerde 
bedrijven - doch ook wel van binnenlandse zijde (de concur
rent). 

In ons vorig artikel schreven wij dat de individuele aandeel
houder over het algemeen er weinig voor voelt zich actief met 
de vennootschap te bemoeien en van zijn stemrecht gebruik te 
maken. De Commissie-l-Iellema ziet dit zelfs als één van de 
redenen van de beperking van het stemrecht. Zij constateert in 
haar rapport op pagina 10: 

"Er bestaat voorts een zekere wisselwerking tussen het losser 
worden van de band tussen onderneming en aandeelhouders en 
de geringe opkomst van laatstgenoemden op de algemene ver
gadering. Heeft dit absenteïsme van de aandeelhouders tenge
volge dat het in de praktijk in vele gevallen mogelijk is gebleken 
een onderneming te blijven beheersen met een gering percentage 
van het geplaatste kapitaal, daarnaast wordt hierdoor het ge
vaar van overrompeling door buitenstaanders verhoogd." 

Slaat men de ontwikkeling op dit terrein gedurende de laatste 
jaren gade dan ziet men dat men in ondernemerskringen steeds 
meer doordrongen geraakt van het belang om de betrekkingen 
tussen vennootschap en aandeelhouders te activeren. 

In opdracht van de georganiseerde werkgeversverbonden werd 
onlangs het rapport "Het Jaarverslag" geschreven waarin sug
gesties betreffende de verslaggeving worden gegeven. Een aan
tal bedrijven hebben reeds hieraan gevolg gegeven en publiceren 
thans jaarverslagen die veel meer gegevens bevatten en ook 
overzichtelijker zijn samengesteld dan vroeger het geval was. 
Enkele concerns verspreiden zelfs tussentijdse mededelingen om-

1) Zie "Effecten en Effectenhandel" door mr J. J. Polderman, 1935, 
pag. 21. 
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trent de gang van zaken. Ook zijn er al bedrijven die regelmatig 
rondleidingen voor de aandeelhouders organiseren. 

Vergelijken wij thans onze bevindingen omtrent de ontwikke
ling van de positie van de aandeelhouder met het beeld dat de 
heer van Lier geeft, dan constateren wij dat dit laatste slechts 
een close-up is van een fase in deze ontwikkeling. Hierin ligt 
de verklaring van zijn uitlating: "dat de enige reden, die men 
kan aanvoeren om voor de versterking van de werknemer in de 
onderneming de omweg van het aandeelhouderschap te gebrui
ken is gelegen in het vasthouden aan een verouderde voorstelling 
van de betekenis die het aandeelhouderschap vroeger gehad 
heeft." 

Verklaarbaar wordt dan ook de verzuchting die de heer van 
Lier hierop laat volgen: 

"Dat tijdperk is echter tengevolge van de technisch-organisa
torische ontwikkeling van het bedrijfsleven onherroepelijk voor
bij. Conservatieve lieden plegen wel meer vast te houden aan 
historische ideëen die in het heden nog slechts de betekenis 
hebben van een fictie." 

Bij de ontwikkeling van zijn close-up - in de donkere kamer, 
onder het spaarzame licht van de rode lamp - zag de heer van 
Lier op het negatief zich de silhouet aftekenen van de onder
nemer die zijn wandelstok, de gouden knop zelfverzekerd om
klemmend, opheft tegen de aandeelhouder. Inderdaad, men moet 
wel van zeer conservatieve huize zijn om in een dergelijk tafereel 
nog behagen te scheppen. Maar van de heer van Lier hadden wij 
méér dan een verzuchting verwacht. In plaats van te berusten 
in deze (vermeende) situatie hadden wij er op gerekend dat hij 
de knuppel in het hoenderhok geworpen zou hebben! 

Verandering van mentaliteit van de werknemer. 
De heer van Lier gelooft niet dat de werknemer, wanneer hij 

niet langer ondergeschikte is in loondienst van de ondernemer, 
doch mede-eigenaar naast de ondernemer, bezield zou geraken 
van de geest van samenwerking met zijn werkgever. Volgens 
hem zouden in de praktijk de belangen van de onderneming zelf, 
het personeel en de kapitaalverschaffers, vooral op korte ter
mijn, vaak tegen elkaar botsen. Ja, wanneer kapitaal- en werk
nemersbelangen in één hand zouden zijn, zou samenwerking 
tussen werknemers en ondernemer nog moeilijker zijn (?). Maar 
dit noemt hij niet zijn voornaamste bezwaar. Dit vindt men in 
het volgende citaat. "Denkt de heer van der Voort werkelijk, 
dat de arbeiders, door het bezit van enkele aandelen zich niet 
meer in de eerste plaats werknemers zouden gaan voelen? Ook 
een arbeider die voor een paar duizend gulden aandelen zou 
bezitten (en dat is al heel wat als gemiddeld!) heeft meer profijt 
van 5% loonsverhoging dan van verhoging van het dividend 
met 5%." 

64 



Naar aanleiding van dit laatste argument hebben wij een 
rekensommetje gemaakt. 

Laten wij aannemen dat een werknemer f 4.000.- per jaar 
verdient en f 2.000.- nominaal aandelen in zijn onderneming 
tegen de koers van 150% heeft verkregen. Hiermede was dus 
een bedrag van f 3.000.- gemoeid. Gezien het arbeidsinkomen 
van deze werknemer zal de heer van Lier dit toch ook veel 
vinden. 

Wordt zijn loon met 5% verhoogd dan ontvangt de werk
nemer f 200.- méér per jaar. Een dividendverhoging van 5% 
betekent echter slechts f 100.- méér per jaar. 

Uit dit sommetje blijkt zó evident dat een verhoging met een 
bepaald percentage van het arbeidsinkomen de werknemer nor
maliter méér geld in het laadje brengt dan een verhoging met 
eenzelfde percentage van de inkomsten uit aandelen, dat wij niet 
begrijpen waarom de heer van Lier dit als een trouvaille be
schouwt! 

Bezitsvorming en consumptiebeperking. 

In ons artikel in het decembernummer van dit blad hebben 
wij verband gelegd tussen de bezitsvorming en de huidige stand 
de conjunctuur. Mede in verband met het advies van de S.E.R. 
van 28 november 1956 wezen wij er op dat maatregelen ter be
perking van de bestedingen nimmer dié investeringen (diepte
investeringen) mogen treffen welke noodzakelijk zijn om onze 
welvaart veilig te stellen. Wanneer de heer van Lier zegt dat 
wij het niet eens zijn met het advies van de S.E.R. om "de" 
investeringen - dus investeringen in de diepte én de breedte -
te beknotten dan geeft hij blijk ons artikel niet nauwkeurig te 
hebben gelezen. Onze opvatting, dat de gevolgen ernstig kunnen 
zijn wanneer bij het afremmen van de bestedingen niet het nodige 
onderscheid wordt gemaakt, zien wij o.a. bevestigd in het recen
telijk verschenen jaarverslag over 1956 van de Amsterdamsche 
Bank (pag. 17) : 

"Bij de keuze tussen consumptie en investering als doelwit 
van de actie tot terugdringing dient men zich er in de eerste 
plaats van bewust te zijn, dat beide bestedingsvormen van het 
nationaal inkomen over en weer met elkaar in verband staan, 
welk verband niet ongestraft duurzaam verbroken kan worden. 
Het handhaven van het verbruik op een zekere hoogte voor
onderstelt een daarbij passende investeringsactiviteit. En het 
waarmaken van een zeker reëelloonniveau kan, mede met het 
oog op de noodzaak op de wereldmarkt te concurreren tot meer 
"diepte-investering" nopen in welke richting trouwens het ge
brek aan arbeidskrachten zonder meer reeds wijst. Men kan 
derhalve in de keuze van de correctiemaatregelen geenszins wil
lekeurig te werk gaan." 
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De heer van Lier poneert voorts de stelling dat het voor een 
verdere toekomst (ondanks de toenemende automatisering) 
geenszins vaststaat, dat wij het aandeel van de investeringen 
in ons nationale inkomen zouden moeten verhogen, zoals w~i 
menen. Dat wij in onze mening niet alleen staan blijkt wel uit 
het artikel "Investeringsnormen" van dr W. Drees Jr. in Eco
nomisch-Statistische Berichten, no. 2067, van 6 februari jl. pag. 
104-108. De schrijver vestigt de aandacht op de noodzaak om op 
langere termijn de investeringen te handhaven. Voor het gehele 
Westen acht hij een stijging van de productie met ca. 10% per 
jaar wenselijk; hiervoor zullen besparingen van tenminste 20 % 
van het nationale inkomen nodig zijn. Van belang is ook hetgeen 
hij over de zelffinanciering van de onderneming opmerkt: 

"Deze zelffinanciering ontmoet uit verdelingsoogpunt echter 
bezwaar, omdat de concentratie van vermogens in de handen 
van de huidige aandeelhouders wordt bevorderd. Dit bezwaar 
zou aan gewicht verliezen wanneer het bezit van aandelen alge
mener zou worden." 

Tot slot van dit artikel een woord over de opmerking van de 
heer van Lier - in zijn reactie op onze uiteenzetting omtrent 
de financieel-economische aspecten van de bezitsvorming -
over het beroep dat de K.V.P. voor haar bezitsvormingspolitiek 
zou doen op conjuncturele gelegenheidsargumenten. Als men 
dat doet dan maakt men, aldus de heer van Lier, van de bezits
vorming, die men eerst als duurzaam politiek doel van de eerste 
orde heeft gesteld, een zaak, die volledig ondergeschikt is aan 
de "ups en downs" van de economische ontwikkeling. 

Wij laten hierop volgen een gedeelte van het antwoord van 
staatssecretaris Schmelzer op vragen van drs den Dyl in de 
avondvergadering van de Tweede Kamer op 5 februari jl.:1) 

"Doch hoe belangrijk in het kader van de bestedingsbeper
kingspolitiek een toeneming van de besparingen kan zijn toch zal 
ik niet gaarne deze wenselijkheid tot grondslag van het bezits
vormingsbeleid willen maken. Dit beleid moet geestelijk en eco
nomisch structureel worden gezien en het moet in beginsel niet 
aangetast kunnen worden door de wisselingen in de conjunctuur. 
In zoverre ben ik het eens met de geachte afgevaardigde, de heer 
den Dyl, als hij zegt dat men van de bezitsvorming geen zalf 
voor alle wonden moet trachten te maken." 

Indien de K.V.P. de bezitsvorming inderdaad als duurzaam 
politiek doel naar het tweede plan zou hebben verschoven en 
thans uitsluitend de economische aspecten van de bezitsvorming 
in de wegeschaal zou willen leggen, dan zou het antwoord van de 
staatssecretaris de heer van Lier volledig in het gelijk stellen. 

Wellicht vindt de heer van Lier nog gelegenheid dit aan te 
tonen. 

1) Handelingen Tweede Kamer, Deel II zitting 1956-1957, pag. 2360. 
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r , 
Politieke scholing en kadervorming 

door W. M. A. Peters 

O
P de vooravond van de Kamerverkiezingen 1937 schreef 
partijvoorzitter Goseling in het maandblad "De R.K 
Staatspartij" over de sinds 1933 verrichte arbeid: "Dat 
werk hebben wij gezamenlijk mogen leveren en we heb

ben het in de afgelopen vier jaar bewust en sterk opgebouwd. 
In principiëele scholing, in zakelijke voorlichting, in kern- en 
kadervorming in versteveging en aanmoediging van de massa 
van ons groote leger." 

Inderdaad is in de dertiger jaren, vooral ook onder zijn bezie
lende leiding, de politieke eenheidsorganisatie der Nederlandse 
katholieken een nieuwe phase ingegaan. Aanvankelijk nagenoeg 
uitsluitend electoraal orgaan ging de partij toen geleidelijk ook 
haar andere nog niet tot bloei gekomen wezenskenmerk ontwik
kelen: dat van politiek scholingsinstituut. Bij zijn optreden als 
minister kon mr Goseling dan ook, ondanks het gemis in de 
eerstkomende tijd van het heilzame dagelijkse contact, toch in 
een presidentieel afscheidswoord tot het kader gericht terecht 
zijn vertrouwen uitspreken in "de troep, waaruit (hij) zelf (was) 
voortgekomen." 

De oorlog heeft aan veel een eind gemaakt, zij het gelukkig 
minder definitief dan de bezetters en hun handlangers hadden 
verondersteld. De Staatspartij verdween doch herrees verjongd 
en versterkt als Volkspartij. Goseling kwam om in het concen
tratiekamp doch in zijn geest - "in het trapsgewijze opgebouwde 
vertrouwen waarin de wezenlijke waarde van de democratie ge
legen is" - wordt thans intensiever en op groter schaal gewerkt 
dan in zijn tijd nog mogelijk was gebleken. Zag de leiding der 
R.KS.P. in mei 1937 het herwinnen van de 32e zetel van 1922 
in het verschiet, thans heeft de KV.P. ook de 33ste (de 49ste 
vanwege de Kameruitbreiding) veroverd. 

Is derhalve het electoraal aspect allerminst verwaarloosd, de 
huidige KV.P.-Ieiding steunt tegelijkertijd op een zodanig om
vangrijk, nog steeds groeiend maar speciaal ook goed geschoold 
kader, dat waarlijk van een levens- en stootkrachtige beweging 
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mag worden gesproken. Gedurende het eerste bevrijdingslustrum 
heeft de herboren partij in het teken van de wederopbouw ge
staan. Vanzelfsprekend moest in die periode naar binnen en naar 
buiten de klemtoon worden gelegd op de activiteiten, verbonden 
aan de elkaar dicht opeenvolgende verkiezingscampagnes: het 
bevorderen van een practische opgave van een katholieke poli
tieke partij. Doch intussen werden tevens de mogelijkheden tot 
continue voorlichting der kiezers, scholing der leden en vorming 
van kader serieus bestudeerd, werd een bescheiden begin ge
maakt ook met het organiseren van plaatselijke cursussen en 
regionale kaderdagen. 

Quantitatieve uitbreiding - qualitatieve verbetering. 

De feestelijke opening op 1 september 1950 van het V ormings
instituut der partij in Baarn heeft een nieuw na-oorlogs tijdperk 
ingeluid. Organisatorisch functioneerde de partijmachine weer 
in alle onderdelen - sommige onderdelen waren vervangen en 
andere toegevoegd -, zodat de tijdelijke zorg van het herstel 
kon plaats maken voor de permanente van uitbouw, versterking 
en verbetering. Maar nu kon daarnaast aan de scholing en kader
vorming alle aandacht worden gegeven, welke zij verdienen én 
vereisen. 

Kader- en aspirant-kaderleden werden de eerste regelmatig 
komende gasten van "Baarn", ouderen zowel als jongeren, spoe
dig gevolgd door de leden der sociale organisaties - stands-, 
jeugdstands- en vrouwenorganisaties - alsmede door vertegen
woordigers van categorieën als universiteitsstudenten, semina
risten, kwekelingen, priesters, onderwijzers, beambten, raadsle
den, enz. Op dag-, meerdaagse en weekend-bijeenkomsten wordt 
nu weer b~ina zeven jaar lang nagenoeg onafgebroken aan groe
pen van 25 tot 45 personen gastvrijheid verleend. Met deskun
dige inleiders discussiëren zij zowel over de theoretische staat
kunde als over de practische politiek, verdiepen zij zich in be
ginselkwest1es en bezinnen zij zich op actuele vraagstukken en 
de daarvoor van verschillende zijden aangedragen oplossingen. 

Tot en met maart jl. zijn bijna 16.500 bezoekers en bezoeksters 
in de voormalige planterswoning "Rusthoek" te gast geweest. 
Op zichzelf moge dit over een periode van ruim 6% jaar geen 
spectaculair aantal zijn, vergeleken bij een K.V.P.-congres als in 
november 1955 in Utrecht werd gehouden en waarop 5.000 kader
leden ineens werden bereikt. De vergelijking blijkt echter al aan
stonds niet houdbaar meer, wanneer men het op zichzelf waar
devolle doch tevens onbetwistbaar vluchtiger karakter van een 
dergelijke massa-manifestatie plaatst naast de gedegen studie
arbeid van het instituut. 

Dit werkt ongeveer als de motor, welke de scholing en kader
vorming in partij-verband blijft aandrijven, zoals het partijbureau 
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de propaganda, ledenwerving en allerlei andere organisatorische 
activiteiten onophoudelijk stimuleert of zelf opzet. Tal van werk
grO€pen en zelfs nieuwe afdelingen zijn dan ook opgericht als 
(in)direct gevolg van de bezieling, over een of twee deelnemers 
uit een bepaalde plaats gekomen tijdens een weekend of andere 
bijeenkomst in Baarn. Uit de verst gelegen steden en dorpen, uit 
Sluis zowel als uit Bedum, uit Vaals evenzeer als van Texel heeft 
men de tocht naar het centraal gelegen vormingscentrum onder
nomen. 

Uiteraard is het totaal aantal bezoekers niet gelijkelijk over de 
onderscheidene streken des lands verdeeld. Verhoudingsgewijze 
is de feitelijk aan de dag gelegde belangstelling van het zuiden 
iets geringer dan die in het boven-Moerdijkse, waar Noordholland 
(boven het IJ) en Overijssel de grootste contingenten plegen te 
leveren, zoals beneden de grote rivieren dat aanvankelijk Lim
burg deed doch thans vooral Oost-Brabant doet. Veel hangt 
hierbij af van de wijze waarop de "recrutering" in de kringen is 
georganiseerd. Subsidies op de reiskosten worden veelal verleend 
door de kringen in het algemeen en vanuit het reisfonds van het 
instituut meer in het bijzonder ten behoeve van de verst komen
den. Hiermede wordt beoogd, het voor alle belangstellenden 
practisch mogelijk te maken van de in beginsel ook voor allen 
bestemde gelegenheid te profiteren. 

Gespre7cscentrum. 

Met de politieke scholing van leden en propagandisten houdt 
gelijke tred het verdiepen van de kennis van kader, werkgroep
leden en andere élite-groepen. Een derde belangrijke functie, 
welke ongeveer de helft van alle hier ontwikkelde activiteiten 
omvat, vervult het Vormingsinstituut als gesprekscentrum, waar 
de (kader) leden der sociale organisaties de vertegenwoordigers 
van de gemeenschappelijke politieke organisatie qualitate qua 
ontmoeten. 

Hiermede wordt doorlopend een krachtige bijdrage geleverd 
aan de versterking van de "goodwill" der partij bij de maat
schappelijke groeperingen, waaruit het katholieke volksdeel is 
opgebouwd, wordt een gezonde wisselwerking ook tussen het 
sociale leven en het politieke bevorderd. Steeds wordt er daarbij 
van uitgegaan, dat de goede verstandhouding tussen de beroeps
standen onderling - de sociale eendracht - onontbeerlijk is 
voor de staatkundige eenheid, wil deze niet voos doch innerlijk 
sterk zijn, wil deze niet geforceerd in stand gehouden mO€ten 
worden doch levenskrachtig en doeltreffend zijn bij het voeren 
van een waarlijk katholieke politiek. 

Het is ondoenlijk nauwkeurig vast te stellen, welke de resul
taten zijn van het in het instituut verzette werk. Men kan 
slechts sonderen, symptomen noteren, op persoonlijke reacties 
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afgaan. Zoals bij alle vormingswerk zal ongetwijfeld een deel van 
de arbeid ineffectief blijven doch het gestage en intensieve van 
doceren en informeren, van vragen en antwoorden, van discus
siëren en concluderen langs bepaalde vaste lijnen naar eenzelfde 
doel - de maatschappijreconstructie in christen-democratische 
zin - moet ongetwijfeld in toenemende mate gave vruchten 
afwerpen. 

Symptomen? Een politiek nagenoeg apathische bezoekster, 
"met de anderen maar eens een keer meegekomen", werd een 
opvailend succesvolledenwerfster. Een de partij weinig welwil
lend gezind arbeidersleider - "maar de stap naar de P.v.d.A. 
gaat me nog juist iets te ver" - werd een vurig K.V.P.-propa
gandist. Een zakenman, die eerder zijn stem aan de V.V.D. had 
gegeven, zegde onder het motto "had ik dat allemaal maar 
eerder geweten" voor de toekomst royale morele en materiële 
steun toe. 

Een avond, gewijd aan een eerste kennismaking met de kunst 
der rhetorica heeft tengevolge, dat na enkele weken in verschei
dene steden welsprekendheidscursussen worden opgezet: het 
eerste bescheiden begin om het ter afdelingsvergadering gespro
ken woord meer eloquent te doen worden dan gemiddeld helaas 
nog het geval is. 

De zuiderling ondergaat als was het een openbaring de waar
neming, dat men "boven de Moerdijk" onder geheel andere om
standigheden gemeente politiek moet bedrijven. De man en de 
vrouw uit de diaspora van Oost-Friesland en Groningen gevoelen 
zich naar hun getuigen minder aan hun lot overgelaten, wanneer 
zij met de partij in aanraking komen niet slechts langs de weg 
van contributiekaart en folder maar in de concreetheid van een 
imponerend eigen gebouw waar zij de geestverwanten uit andero 
streken ontmoeten: "dat geeft je weer de zekerheid en de daar
uit te putten moed, dat we toch niet alleen staan." 

Naar individuele emancipatie. 

Het gehalte van partijkader en ledencorps op te voeren, de 
katholieke kiezers van "rooms stemvee" tot zelfbewuste staats
burgers te maken, de individuele emancipatie te helpen vol
tooien, dit alles behoort tot de doelstellingen van het instituut. 
"Baarn" alleen kan deze gigantische taak vanzelfsprekend niet 
vervullen. Het moet volstaan met positieve prikkels toe te die
nen, met het vormen van personen en kernen, die locaal en 
regionaal dezelfde ideeën wederom verder uitdragen. 

"Ik wens aan Nederland te geven een school van werklieden 
met rotsvast geloof en kennis, die de plichten, maar ook de rech
ten kent en deze ook weet te verdedigen". Dit citaat uit Schaep
man's Zwolse rede van 1893 is welhaast tot cliché verworden. 
Nauwelijks zin heeft het nog erover te redetwisten, of de pio-
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nier bij het doen van zijn uitspraak de strekking daarvan voor 
de arbeiders zou hebben willen voorbehouden dan wel ook zijn 
wens buiten dit milieu tot werkelijkheid zou hebben willen zien 
worden. Men kan nauwelijks iets anders dan het laatste ver
onderstellen. 

Het lijkt evenwel vooralsnog een zinvol streven het mogelijke 
te doen om steeds meer katholieken van hun staatsburgerlijke 
rechten maar vooral ook van hun plichten ten opzichte van de 
gemeenschap levendig bewust te doen worden. Door de macht 
van het getal, in eenheid opgebracht, worden de katholieken 
van dit land, moeten zij wel worden erkend. Collectief hebben 
zij ongetwijfeld vanuit die eenheid in belangrijke mate bijgedra
gen op eigen wijze tot 's lands welzijn. Tot op die hoogte is 
de emancipatie geslaagd. 

Doch deze bevrijding op eigen kracht uit het geestelijk isole
ment zal eerst dan voltooid kunnen worden geacht, als de katho
lieken ook individueel op alle posten, van de prominente tot de 
meest bescheiden, in het overheidsapparaat, in het culturele, 
maatschappelijke, sociaal-economische en politieke leven hun 
specifieke bijdrage tot het algemeen welzijn weten te leveren. 

Het algemeen welzijn was het ook, dat de mede-oprichter en 
eerste directeur, dr Albering, bij het in gebruik nemen van het 
instituut voor ogen stond. Dit te dienen vereist de "kennis en 
(het) inzicht in het geheel der maatschappelijke en staatkundige 
verhoudingen, waarin iedere burger een bepaalde plaats in
neemt", waarvan de toenmalige partijvoorzitter Andriessen in 
zijn openingsrede gewaagde. 

Het bijbrengen van die kennis en dat inzicht moge ertoe leiden, 
dat de katholieken van dit land in steeds groteren getale de door 
St. Thomas zo hoog geprezen deugd van zorg te hebben voor het 
"bonum commune" gaan beoefenen. Immers - mag. dr Stokman 
OFM citeerde eveneens de Aquiner in zijn destijds aan het partij
bestuur uitgebracht rapport over de wenselijkheid en mogelijk
heid tot oprichting van een vormingsinstituut te komen -, ieder 
draagt gemakkelijk de zorg voor het eigen welzijn, maar het is 
een zeldzame en hoge deugd, indien iemand bekommerd is om het 
welzijn van allen. Dat deze deugd minder zeldzaam worde, is in 
wezen de hoofdopzet van het Vormingsinstituut der Katholieke 
Volkspartij. 
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Buitenlands 
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I panorama 
I Het Nixon-plan 
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I
n drie weken tijds een kontinent als Afrika te bereizen, acht 
afrikaanse staten te bezoeken en de nodige officiële gesprek
ken te voeren, daarnaast tijd te vinden, even nog Italië te 
zien, bij de belangrijkste persoonlijkheden van Rome zijn op

wachting te maken en door de Paus in audiëntie te worden ont
vangen - afgezien nog van de vele shake-hands met mannen 
en vrouwen in de straten van de afrikaanse steden, zoals door 
de perschef van het Witte Huis uitdrukkelijk werd onderstreept, 
- dat mag men voorwaar een inspannende onderneming noemen. 
Een onderneming die de amerikaanse vice-president niettemin 
op zich had genomen. Er zullen niet weinige Europeanen ge
weest zijn, die de konkrete politieke waarde van een dergelijke 
bliksem-toer niet erg hoog hebben willen aanslaan. Nixon heeft 
nu zijn rapport aan president Eisenhower overgelegd en het 
Witte Huis heeft het zo belangrijk gevonden, dat de volledige 
tekst van dit rapport nu gepubliceerd is. Het is een betrekkelijk 
beknopt rapport van een kleine vierduizend woorden. Maar er 
zijn - buiten de vermoedelijk zeer interessante mondelinge toe
lichting - nog vier andere rapporten aan de president uitge
bracht die niet openbaar gemaakt werden; namelijk een rapport 
over de kwestie Algiers, een tweede over de relaties tussen de 
Verenigde Staten en de landen van het Midden-Oosten - in casu 
dus de reaktie op de Eisenhower-doktrien in deze landen - het 
derde over de bijzondere plannen voor ekonomische hulp en 
tenslotte gedetailleerde mededelingen over de amerikaanse di
plomatieke en konsulaire dienst in Afrika. 

Leest men het gepubliceerde rapport-Nixon zorgvuldis door, 
dan zal men het inderdaad met de officiële en niet-officiële 
amerikaanse interpretatie eens lmnnen zijn: het is een zeer be
langrijk stuk. En het is zeker niet overdreven wanneer verklaard 
wordt, dat geen enkde van Nixon's aanbevelingen en voorstellen 
door de president verwaarloosd zullen worden. De waarde van 
het rapport van de amerikaanse vice-president ligt begrijpelijker
wijs niet in de informatieve gegevens over Afrika maar veeleer 
in de algemene waardering van de ekonomische en politieke 
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situatie evenals in de richtlijnen voor een nieuwe amerikaanse 
politiek tegenover het gehele afrikaanse kontinent. In dit opzicht 
mag men het plan van Nixon zeker beschouwen als een belang
rijke aanvulling op de Eisenhower-doktrien, een aanvulling, die 
noodzakelijk is, omdat het MIdden-Oosten, waarop de Eisenho
wer-doktrien gericht is, nu eenmaal een gedeelte van Noord
afrika omvat. Op deze wijze vormen de doktrien van de presi
dent en het plan van de vice-president tesamen het begin van 
een groots politiek initiatief van de Verenigde Staten tegenover 
het Midden-Oosten en Afrika, dat nodig en mogelijk werd door 
de krisis van het verleden najaar. Pas nu ontwikkelt Amerika 
een politiek, die men zou kunnen opvatten als antwoord op de 
"competitive coexistence", die Boelganin en Chroesjtsjew eind 
1955 voor Azië en Afrika hebben ingeleid, bestaande uit het 
aanbod van technische en ekonomische hulp, die op de afro
aziatische landen inderdaad een grote indruk gemaakt heeft. In 
dit perspektief gezien zou men de reis van Nixon door Afrika 
kunnen vergelijken met het bezoek van de beide leiders van het 
Kremlin aan India, Afghanistan en Birma. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Amerika ook uit andere over
wegingen juist in deze maanden meer aandacht is gaan schen
ken aan het zwarte kontinent. Zeker staat daarbij voor ogen 
door een nauwer kontakt met Tunisië, Marokko en Libye -
landen, die tegenover de dominerende en ten dele pro-russische 
tendensen van Nasser eerder steun bij het Westen zoeken - een 
steviger fundament voor de Eisenhower-doktrien te vinden, die 
b.v. door Jordanië openlijk werd verworpen, door Egypte zeer 
sceptisch werd opgenomen en slechts door Libanon en Saoedi
Arabië werd aanvaard. Amerika is zeer bezorgd door de onsta
biele toestand in Algerije en volgt ook daarom met zeer grote 
belangstelling het streven van de zes Schuman-Ianden om de 
afrikaanse gebieden van Frankrijk en België bij de gemeenschap
pelijke markt te betrekken. Onder deze omstandigheden moest 
het Amerika wenselijk lijken, zich rechtstreeks in te schakelen, 
teneinde voldoende invloed op de verdere politieke ontwikkeling 
van de afrikaanse landen te kunnen uitoefenen. 

In dit licht gezien wordt de algemene konclusie begrijpelijk, 
waartoe Nixon aan het eind van zijn rapport komt: voor Ame
rika en de Amerikanen is Afrika veel te lang een ver verwijderd 
en geheimzinnig kontinent geweest, nu moet het iedereen dui
delijk worden, dat een vrij Afrika voor de eigen vrijheid en 
onafhankelijkheid van Amerika van essentieel belang is. Daarom 
moet de amerikaanse buitenlandse politiek aan de relaties met 
de afrikaanse landen een zekere voorrang verlenen. Konkreet 
stelt Nixon daarom ook voor, in het State Department een nieu
we "Afdeling voor afrikaanse aangelegenheden" op te richten. 
Afrika is, zo zegt Nixon in de inleiding tot zijn rapport, een 
kontinent met enorme krachtbronnen en het is volgens hem zeer 
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goed mogelijk, dat in de toekomst Afrika de beslissende faktor 
zal vormen in de strijd tussen de krachten van de vrijheid en 
die van het internationale kommunisme. 

Nixon's reis duurde van 28 februari tot 21 maart j.l. In dit 
tijdvak bezocht hij Marokko, de nieuwe staat Ghana, Liberia, 
U ganda, Ethiopië, Soedan, Libye, Tunesië en bovendien Italië. 
Hij voerde besprekingen met de sultan van Marokko, de premier 
Nkrumah van Ghana, president Tubman van Liberia, de keizer 
van Ethiopië, de premiers Abdullah Khalil van de Soedan, Ben 
Halim van Libye, en Habib Bourguiba van Tunesië. Al deze 
landen zijn bezield van een sterk verlangen naar onafhankelijk
heid en gelijkheid en zij streven ernaar hun landen op een hoger 
ekonomisch peil te brengen. Dit kunnen zij niet alleen en zij 
hebben daarom hulp nodig. De vrije wereld moet ervan door
drongen zijn, dat het van "vitaal belang" is, hen hierbij te helpen, 
want Afrika ontwikkelt zich vandaag op de dag tot een van de 
grote machten van de wereld. Nixon noemt als voorbeeld Ghana, 
dat nu vrij en onafhankelijk geworden is, maar op de basis van 
gelijkheid zijn oude relaties met het Britse Commonwealth blijft 
handhaven. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn voor de wijze, 
waarop het Westen ook zijn relaties met andere afrikaanse sta
ten regelt. 

Dit is van groot belang, omdat de krachten van het kom
munisme overal in Afrika aan het werk zijn om de afrikaanse 
landen en volkeren onder hun invloed te krijgen. "Arika is voor 
de internationale kommunistische beweging een doelwit, dat 
voorrang geniet", zegt Nixon woordelijk en hij is van mening, 
dat de kommunistische leiders Afrika even belangrijk achten 
voor hun wereldveroveringsplannen als 25 jaar geleden China. 

Het is daarom voor Amerika dringend nodig met de afrikaanse 
volkeren een gemeenschappelijke basis te vinden, want wij leven 
"in een wereld waarin door de vorderingen van de technische 
beheersing van de natuur (technology) de invloed van ideeën 
en beginselen in toemende mate belangrijk wordt in de strijd om 
de geest van de mensen". Amerika moet daarom een groot pro
gramma ontwerpen voor de intensievering van de persoonlijke 
en kulturele uitwisseling; de diplomatieke en consulaire staf 
moet in al deze landen uitgebreid worden, etc. Gelukkig is het 
prestige van Amerika en van zijn tegenwoordige president zeer 
groot, zegt Nixon met voldoening, zodat de voorwaarden voor 
een diep wederzijds begrip inderdaad aanwezig zijn. Dit wordt 
verklaard door het feit, dat Amerika geen enkele ambitie heeft 
om andere landen te beheersen en dat het altijd klaar staat om 
landen tegen een dreigende overheersing te helpen en te be
scherrrmn. Uitdrukkel~ik zegt Nixon, dat dit standpunt van 
Amerika in de Suez-krisis duidelijk aan het licht is getreden en 
dat de houding van Amerika in deze kwestie zijn prestige ook 
in Afrika zeer heeft versterkt. 
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Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat Nixon in Afrika kriti
sche opmerkingen te horen kreeg over de behandeling van het 
rassenvraagstuk in bepaalde amerikaanse staten. Nixon weet 
heel goed, dat dit ook gebruikt wordt als gemakkelijk middel 
om een anti-amerikaanse propaganda te voeren. De ernst van dit 
argument ontgaat hem geenszins: "Wij kunnen tegenover de 
volkeren van Afrika en Azië niet over gelijkheid spreken en 
tegelijkertijd ongelijkheid in de Verenigde Staten toepassen." 

Wat nu de technische en ekonomische problemen betreft, valt 
het op, dat Nixon nergens van een eigenlijk hulp-programma 
spreekt. Hij verklaart wel, dat alle door hem, bezochte landen 
inderdaad onderontwikkeld zijn en dat zij op het gebied van op
voeding en gezondheid, landbouw, mijnbouw, bosbeheer, dringend 
verder ontwikkeld moeten worden, maar de medewerking van de 
vrije wereld moet plaats vinden op de basis van gelijke rechten 
en van onafhankelijkheid. Uitdrukkelijk wijst Nixon erop, dat 
deze afrikaanse landen de voorkeur geven aan buitenlandse 
investeringen via internationale organisaties (UNO etc.) of aan 
partikuliere finanicering boven een aanbod van kapitaal van de 
zijde van regeringen. Daarom wil Nixon ook de belangstelling 
van het amerikaanse privé-kapitaal voor belegging in Afrika 
wekken. In verband hiermede dringt hij aan op uitbreiding van 
de ekonomische afdelingen van de amerikaanse diplomatieke 
vertegenwoordiging in deze landen. De bestaande amerikaanse 
ekonomische hulpprogramma's kunnen slechts dan toegepast 
worden op deze landen, indien vaststaat, dat zulke programma's 
"in het wederzijdse belang van de Verenigde Staten en het ont
vangende land" zijn. Duidelijk houdt Nixon hier een politieke 
slag om de arm: Hulp, die allèèn maar in het belang van het 
ontvangende land ligt, b.v. hulp aan politiek neutrale landen, kan 
dus voor Amerika onder bepaalde omstandigheden minder inte
ressant zijn. 

Deze algemene beschouwingen leken Nixon een zeer geschikt 
kader, om volkomen objektief en ver buiten alle politieke dis
kussies om op de grote betekenis van de Nijl te wijzen en voor te 
stellen, adt alle rechtstreeks betrokken oever-staten van de Nijl 
de technische en ekonomische problemen gemeenschappelijk zou
den aanpakken. Zonder dat de Asswan-dam genoemd is, wordt 
hier een onpolitieke oplossing gesteld. Het is zeer de vraag, of 
Egypte op dit zijdelings gelanceerd voorstel ingaat en nog meer 
de vraag, of de overige daarbij geïnteresseerde landen het zonder 
Egypte wel kunnen doen. 

Voorlopig is het de kommunistische leiders nog niet gelukt 
een vast fundament voor hun propaganda in Afrika te leggen, 
maar het zou een grote fout zijn, zich te veilig te voelen. Er is 
een konkrete kommunistische bedreiging aanwezig en de 
"betekenis van Afrika voor de kracht en de stabiliteit van de 
vrije wereld is te groot" dan dat men de hulp aan deze landen zou 
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kunnen verwaarlozen. In dit verband ziet Nixon ook de taak van 
de vrije vakverenigingen in Afrika, die daar reeds grote 
vorderingen maken, vooral in Ghana, Marokko en Tunesië. (Van 
de vorderingen van de christelijke vakbeweging in Belgisch
Kongo en Frans-Equatoriaal-Afrika spreekt Nixon niet). Inder
daad onderhouden de amerikaanse vakverenigingen met enkele 
afrikaanse landen nauwe verbindingen en amerikaanse vakbe
stuurders zyn reeds een enkele keer met de franse autoriteiten 
in Noordafrika in konflikt gekomen, omdat zij juist in de ge
bieden, die nog bij Frankrijk behoren, met de conceptie van 
gelijke rechten en onafhankelijkheid van de afrikaanse volkeren 
de politiek van de franse regering dreigden te doorkruisen. Nixon 
maakt hiervan begrijpelijkerwijs geen gewag, maar hij hoopt, dat 
de amerikaanse vakverenigingen voortgaan met het aanknopen 
van "nauwe broederlijke betrekkingen met de afrikaanse vrije 
vakbeweging" . 

Bijzonder belangrijk en ook interessant is het gedeelte van het 
rapport, dat aan de relaties tussen Mrika en Europa gewijd is: 
,,Afrika en Europa hebben veel gemeen. De' ekonomie van 
Europa en die van Afrika vullen elkaar voor een groot gedeelte 
aan. Enkele van de onafhankelijke staten op het afrikaanse kon
tinent onderhouden nauwe historische, kulturele en ekonomische 
banden met de europese staten. De handhaving van deze betrek
kingen op basis van gelijke rechten, kan zowel voor Afrika als 
voor Europa van groot belang zijn." Hier valt natuurlijk de 
sterke beklemtoning op van de gelijke rechten, waarop de gehele 
amerikaanse politiek ook ten aanzien van Afrika is gebaseerd. 
Zorgvuldig vermijdt Nixon ook maar de schijn van goedkeuring 
van een politiek, die niet hiervan uitgaat. De amerikaanse poli
tiek is erop bedacht, haar eigen politiek zonder de minste kolo
niale belasting uit te stippelen: "Wij zouden de handhaving van 
deze bijzondere banden moeten aanmoedigen daar, waar zij door 
de betrokken staten als in wederzijds belang beschouwd worden." 
En Nixon vervolgt: "Wij zouden met hen rekening dienen te 
houden bij het vastleggen van onze eigen politiek, voor zover dit 
overeenkomt met de fundamentele eisen ten aanzien van onze 
eigen betrekkingen met deze staten op een basis van volkomen 
gelijkheid en onafhankel~ikheid." 

Hier wordt tegelijk het eigenlijke probleem van de westelijke 
politiek tegenover de afro-aziatische landen zichtbaar: nadat 
Frankrijk en Groot-Brittanië zelfstandig in Egypte waren opge
treden, verkondigde Eisenhower zijn nieuwe politiek voor het 
Midden-Oosten zonder van te voren met de westelijke landen 
hierover van gedachte te hebben gewisseld. Het rapport-Nixon 
"houdt rekening" met de relaties tussen Afrika en Europa, maar 
het laat er geen twijfel over bestaan, dat de daarin voorgestelde 
politiek een amerikaanse politiek is. 
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I Politieke kanttekeningen I 

Bij filmkeuring een Derde Weg? 
door E. G. H. Bornewasser. 

Nijmegen is een van de wei
nige gemeenten die een eigen 
nakeuring hebben ingesteld van 
de films, welke door de Centrale 
Commissie voor de Filmkeuring 
(C.C.) in Den Haag voor open
bare vertoning zijn toegelaten. 
De nakeuring geschiedt door 
een gemeentelijke commissie, 
waarin ook niet-katholieken 
zitting hebben. Nijmegen is dus 
geen lid van de Vereniging van 
Nederlandse gemeenten voor 
gemeenschappelijke filmkeuring 
op katholieke grondslag, welke 
vereniging, zoals bekend, de 
gemeenschappelijke nakeuring 
heeft opgedragen aan de Katho
lieke Film Centrale (K.F.C.). 

De nakeuring van de gemeente 
Nijmegen heeft enkele malen 
films toegelaten, welke door de 
K.F.C. voor vertoning in de bij 
voornoemde vereniging aange
sloten gemeenten waren afge
keurd. Dit is voor een aantal 
katholieke organi~aties uit de 
stad aanleiding geweest, zich 
enige tijd geleden met een adres 
tot de gemeenteraad te wenden, 
waarin verzocht werd de ge
meentelijke nakeuring op te hef
fen en zich aan te sluiten bij de 
reeds genoemde vereniging van 
gemeenten, zodat ook de na
keuring voor Nijmegen voortaan 
zou geschieden door de K.F.C. 
Het college van B. en W. heeft 
over dat verzoek aan de raad 
een afwijzend praeadvies uitge
bracht; het college was van 
mening, dat men de niet-katho
lieken ingezetenen der gemeente 

niet kon binden aan deze na
keuring voor en door katholie
ken. De raad heeft zich daar
mede zonder discussie verenigd. 
Nijmegen blijft dus zijn eigen 
gemeentelijke nakeuring behou
den. 

Het is niet op de eerste plaats 
over deze aangelegenheid zelf, 
dat wij hier gaarne iets zouden 
willen zeggen. Het is een kwes
tie waarover, gezien de omstan
digheden, verschil van inzicht 
mogelijk is. Inderdaad worden 
bij een nakeuring op katholieke 
grondslag ook de niet-katholie
ken gebonden aan de beslissing 
der keuringscommissie, evenals 
trouwens bij een afkeuring van 
een film door de C.C. in D811 
Haag zij die deze afkeuring niet 
gewettigd achten, zich bij de 
uitspraak moeten neerleggen. 
Het is nu eenmaal overal zo, dat 
niet de minderheid maar de 
meerderheid beslist. 

Overigens dient men wel re
kening te houden met de om
standigheden; men kan niet alle 
gevallen gelijk stellen. Nijmegen 
is een grote stad, gelegen op de 
grens van noord en zuid en met 
een niet-katholieke bevolkings
groep, welke ongeveer een vijfde 
van het geheel uitmaakt. De 
gemeente heeft gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid, in de Bios
coopwet verleend, een gemeen
telijke nakeuring in te stellen. 
Op dat punt kan men haar geen 
verwijt maken. In de gemeente
lijke nakeuring is ook het niet
katholieke gedeelte van de be
volking in ruime mate vertegen
worodigd. De vraag was o.i. deze: 
of het raadzaam is onder die 
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omstandigheden de eigen na
keuring op te heffen en ze te 
vervangen door die van de 
K.F.C. Daarover kan verschil 
van mening bestaan. Minder 
verschil van mening zal er ver
moedelijk bestaan over het niet 
bevredigende van een situatie, 
waarin de gemeentelijke nakeu
ring van een stad met een voor 
ongeveer vier vijfde katholieke 
bevolking films toelaat, welke 
door de nakeuring op katholieke 
grondslag werden afgekeurd. 

De reden waarom wij het 
wenselijk achten op deze zaak 
terug te komen, ligt in een com
mentaar van "De Bazuin", door 
de redactie van dit weekblad ge
maakt, toen het adres der 
katholieke organisaties aan de 
raad van Nijmegen pas was ver
zonden; een commentaar dat, 
althans wat zijn conclusies be
treft, een ander commentaar 
oproept. "De Bazuin" maakte 
een aantal bezwaren tegen het 
adres. Het weekblad vroeg, of 
het volgens de "regels van het 
spel der democratie" rechtvaar
dig zou zijn, dat ingevolge een 
maatregel van burgerlijk bestuur 
de niet-katholieke minderheid, 
een vijfde der bevolking,zich 
eenvoudig zou moeten schikken 
naar de beslissingen van een 
filmkeuring voor en door katho
lieken. In verband daarmede 
sprak het blad ook de vrees uit, 
dat de niet-katholieken in heel 
Nederland daarin de bevestiging 
zouden zien van hun diepgewor
teld wantrouwen en hun be
vreesdheid, dat de katholieken 
daar waar zij de meerderheid 
bezitten, er op uit zijn, anderen 
hun wil op te leggen en hen te 
belemmeren in hun vrijheid. 

Wat dit laatste aangaat herin
neren wij er aan, dat de nakeu
ring namens de gemeenten, aan
gesloten bij de Vereniging van 
Nederlandse gemeenten voor ge
meenschappelijke filmkeuring 
op katholieke grondslag, al 'n 
kleine dertig jaar oud is. Men is 
daarbij uitgegaan van de over
weging, dat de keuring door de 
C.C. in Den Haag wegens haar 
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gemengde samenstelling niet 
kan beantwoorden aan de eisen, 
welke een keuring op katholieke 
grondslag dient te stellen. De 
wetgever in democratisch Neder
land heeft de mogelijkheid van 
nakeuring in de wet vastgelegd. 
Het felle verzet, dat indertijd 
door de Bioscoopbond tegen de 
zuidelijke nakeuring is gevoerd 
en dat zelfs heeft geleid tot een 
tijdelijke sluiting van de bios
copen in die gemeenten, gold 
dan ook niet het bestaan van 
een gemeentelijke nakeuring op 
zich zelf, maar het gemeenschap
pelijke daarvan voor al de aan
gesloten gemeenten door een en 
dezelfde keuringsinstantie, na
melijk de K.F.C. - hetgeen door 
de Bioscoopbond als niet in 
overeenstemming met de wet 
werd beschouwd. Het conflict is 
geëindigd met het aanvaarden 
van een compromis, maar het 
recht van een gemeentebestuur, 
in overeenstemming met de des
betreffende bepalingen der wet 
een nakeuring in het leven te 
roepen, is niet aangetast. 

Wij herinneren er voorts ook 
aan, dat dit recht van orthodox
protestantse zijde eveneens is 
gevindiceerd,zonder dat men 
aan die kant daarin een afwij
king zag van "de regels van het 
spel der demoncratie". En toen 
indertijd de bekende film "Gra
zige Weiden", waartegen van 
protestantse zijde ernsti~ be
zwaar werd gemaakt, in Neder
land werd vertoond, is het zelfs 
gebeurd, dat protestantse burge
meesters - wij herinneren ons 
in elk geval een gemeente, maar 
menen, dat het nog in enkele 
andere gemeenten is voorgeko
men - de vertoning van de film 
eenvoudig hebben verboden. Dit 
geschiedde weliswaar formeel op 
grond van het feit, dat deze bur
gemeesters van de vertoning van 
de film verstoring van de open
bare orde zeiden te verwachten 
(de enige reden waarom na het 
van kracht worden van de Bios
coopwet een burgemeester de 
vertoning van een toegelaten 
film nog kan verbieden), maar 
men kon zich moeilijk onttrekken 



aan de indruk, dat er in feite 
sprake was van een détourne
ment de pouvoir. 

Maar om tot "De Bazuin" te
rug te keren, het weekblad 
brengt naar aanleiding van het 
Nijmeegse geval nog iets anders 
te berde. Is het, zo vraagt het 
blad, in de tegenwoordige wereld 
nog wel mogelijk een bescherm
de ruimte te scheppen, waar het 
kwaad en de verleiding tot het 
kwaad kunnen worden geweerd? 
Is dit bij de toenemende co
existentie van gelovigen en niet
gelovigen niet illusoir geworden 
en is het niet een verouderd 
standpunt, zulk een beschermd 
milieu door velerlei verbodsbe
palingen te willen scheppen? 
Teruggebracht uit de academi
sche sfeer tot de concrete wer
kelij kheid op het aan de orde 
zijnde terrein, zijn die vragen 
niet moeilijk te beantwoorden. 
"De Bazuin" verklaart niet blind 
te zijn voor de gevaren van ze
delijk minderwaardige films. 
Welnu, de gemeenschappelijke 
nakeuring der zuidelijke ge
meenten, mogelijk gemaakt door 
de wetgever in democratisch 
Nederland, hééft wat de kwade 
invloed van zulke films betreft, 
van het gebied van deze gemeen
ten een "beschermde ruimte" 
gemaakt. Een feit, dat aan het 
weekblad bekend kan zijn. 

Het blad meent echter, dat 
men "een andere weg" moet 
gaan, dus de tegenwoordige weg 
moet verlaten. Welke is die an
dere weg? Men moet katholie
ken vormen tot zelfstandig oor
delende en beslissende mensen. 
Hetgeen in dit verband wel zal 
moeten betekenen, dat zij uit 
eigen beweging niet naar films 
gaan welke zedelijk minder
waardig zijn. Dat is zonder twij
fel een waarheid; het is zelfs 
een van die waarheden welke 
de volksmond vergelijkt met een 
Hollandse koe. Wij kunnen 
daarop geen beter antwoord ge
ven dan te verwijzen naar een 
andere waarheid: men moet het 
ene doen en het andere niet 
laten. Bedoelt "De Bazuin" in 
volle ernst, dat de filmkeuring 

op katholieke grondslag in de 
zuidelijke gemeenten moet wor
den opgeheven? Het valt moei
lijk aan te nemen, dat het week
blad daar niet voor zou terug
schrikken. Maar wat betekent 
dan het pleidooi voor een andere 
weg? De vorming van katholie
ken tot zelfstandig oordelende 
en beslissende mensen is overi
gens allicht een zaak van vele 
generaties en het zou een beetje 
weltfremd aandoen te verwach
ten, dat men daar voor de volle 
honderd procent in zou slagen. 
De Kerk werkt er al negentien
honderd jaar aan, dat de gelo
vigen uit eigen beweging het 
kwaad vermijden, maar zij kent 
daarnaast vele en velerlei ver
bodsbepalingen. Als men zich 
alléén zou moeten beperken tot 
de positieve weg, dan zou de 
Kerk canon 1395 van het Ker
kelijk Wetboek dienen te her
zien en de Index librorum pro
hibitorum afschaffen. Weliswaar 
binden deze bepalingen alleen 
de katholieken en behoeft geen 
andersdenkende zich daardoor 
gebonden te achten, maar de 
vraag is nu of men kan vol
staan met het streven de gelo
vigen te vormen tot zelfstandig 
oordelende en beslissende men
sen. Het lijkt overigens weinig 
waarschijnlijk, dat de Kerk haar 
verbodsbepalingen op allerlei 
gebied zal afschaffen vanwege 
onze "wereld van toenemende 
co-existentie van gelovigen en 
niet-gelovigen." 

"De Bazuin" besluit met te 
zeggen, dat wij hen die onze 
overtuiging niet delen, vanuit 
ons geloof met rechtvaardigheid, 
respect en liefde tegemoet moe
ten treden. Alweer: wie zal het 
ontkennen? Maar mogen wij 
misschien vragen, wat dit in 
concreto betekent op het terrein ~ 
der filmkeuring? Wanneer 
katholieken op grond van de 
goddelijke zedenwet overwegen
de bezwaren menen te moeten 
hebben tegen een bepaalde film, 
terwijl daartegenover anderen, 
levende uit de geestelijke auto
nomie van de mens en uitgaan
de van wisselende menselijke 
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normen, die bezwaren niet delen, 
hoe moeten wij die anderen dan 
"tegemoettreden", vanuit ons 
geloof met rechtvaardigheid, 
respect en liefde? Door te capi
tuleren en een "beschermde 
ruimte", door de wet mogelijk 
gemaakt, prijs te geven? Het 
komt ons voor, dat zulke, alge
meen geformuleerde vermanin
gen in de praktijk van minder 
nut zijn dan het lijkt. 

KRITISCHE KANTTEKENIN
GEN. 
Afbouw der sociale wetgeving. 

In "Voor Christendom, Vrij
heid en Welvaart", het werk
program-1956 der Katholieke 
Volkspartij, werd in een drietal 
punten samengevat de taak 
waaraan regering en parlement 
tot verdere afbouw der sociale 
wetgeving hun krachten zouden 
moeten gaan geven, wanneer de 
definitieve ouderdomsverzeke
ring eenmaal in veilige haven 
was gebracht: 
a) Herziening van de invalidi

teitsverzekering met invoe
ring van een waardevast bo
dempensioen. 

b) Basis - pensioenverzekering 
van weduwen en wezen, met 
een onmiddellijk ingaande 
noodregeling ter zake. 

c) Kinderbijslag voor loontrek
kenden en zelfstandigen, met 
ruime progressie en, onder 
voorgaan van de Overheid, 
een redelijk verband tussen 
de hoogte van het inkomen 
en de bijslag. 

Daarmee was de lijst van ur
gente taken op sociaal terrein in 
Nederland, zoals de Katholieke 
Volkspartij die ziet, bepaald niet 
volledig; er zijn meer wensen 
waarover in het werkprogram 
1956 niet gezwegen werd. Maar 
in de vorige parlementaire pe
riode, ten de A.O.V.-wet voorbe
reid werd en van stapel liep, 
ging de aandacht zich toch 
vooral toespitsen op het trio: 
algemene kinderbijslagwet, her
ziening van invaliditeitswet en 
een behoorlijke, gegarandeerde 
verzekering voor gezinnen waar-
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aan de kostwinner is ontvallen. 
Voor iedereen was immers al
lengs duidelijk geworden, dat 
het probleem van de "vergeten 
groepen" nimmer bevredigend 
opgelost zou kunnen worden, 
wanneer niet in de drie genoem
de noodgevallen werd voorzien. 

Dat het rapport van de Soci
aal-Economische Raad over de 
vergeten groepen, zich in hoofd
zaak niet bezig hield met de drie 
onderhavige vraagstukken, laat 
zich rechtvaardigen. Aan alge
mene kinderbijslagwet, voorzie
ningen voor weduwen-wezen en 
herziening der invaliditeitsver
zekering werd - zij het in een 
nogal langzaam tempo - reeds 
gewerkt. Het rapport over de 
vergeten groepen richtte zich 
vooral op het probleem van de 
kleine spaarders en rentetrek
kers die de misère van de geld
ontwaarding wel en de voor vele 
helizame geneesmiddelen daar
tegen niet thuis bezorgd krijgen. 

De afbouw der sociale wetge
ving zoals die in het regerings
program voor het na vier maan
den crisis geformeerde kabinet 
werd samengevat, kwam in be
langrijke mate overeen met wat 
het K.V.P.-werkprogram begeer
de. In de regeringsverklaring 
deelde dr Drees tenminste op 
23 oktober j.l. mee, dat op het 
gebied van de sociale politiek de 
volgende regelingen in voorbe
reiding waren genomen: 
- Een kinderbijslagregeling als 
volksverzekering, van het derde 
kind a:, met een aanvullende re
geling voor de groepen die tot 
dusverre al van het eerste kind 
af kinderbijslag ontvangen; 
- Een wettelijke verzekering 
voor weduwen en wezen, even
tueel voorafgegaan door een 
noodregeling. 
- Herziening van de invalidi
teits- en ongevallenwet. 

Het eerste onderwerp, de kin
derbijslagregeling, verkeerde al 
in het stadium van wettelijke 
vormgeving ten departemente; 
over beide andere zaken luidde 
het parool: wachten op het 
S.E.R.-advies. Begin januari 
bracht de Sociaal-Economische 



Raad inderdaad kort achter el
kaar zijn adviezen terzake van 
de invaliditeitswet en de wedu
wen-wezenvoorzieningen ter 
kennis van de regering. 

Niet over één nacht ijs gegaan. 

Met ,zijn wetsontwerp voor de 
algemene kinderbij slagregeling 
is minister Suurhoff in ieder ge
val niet over één nacht ijs ge
gaan. Het was juni 1954 dat de 
Sociaal-Economische Raad een 
afkeuring uitsprak over een 
eerste voorontwerp van wet voor 
kinderbij slagverzekering voor 
zelfstandigen en zich met een 
kleine meerderheid op het stand
punt stelde dat er een wettelijke 
kinderbijslagregeling voor all e 
zelfstandigen tot stand diende te 
komen. Vermeldenswaardig is 
nog de opmerking van de S.E.R. 
bij die gelegenheid, dat, om 
praktische en psychologische re
denen, de invoering van de kin
derbijslagverzekering zou moe
ten samenvallen met de A.O.V. 
Zij het met dien verstande, dat 
gecombineerde invoering niet 
zou mogen leiden tot vertraging 
van de wettelijke, algemene 
oudedagsvoorzieningen. De ge
schiedenis heeft bewezen, dat de 
S.E.R. niet zonder reden een slag 
om de arm wenste te houden. 
De kinderbijslagwet was niet 
zulk een vlotte opmars bescho
ren als velen-terecht-wensten. 

De moeilijkheden sproten 
vooral voort uit de onzekerheid 
over de mogelijkheid om bij de 
kleinere zelfstandigen aan mid
delen te komen voor het uitke
ren van kinderbijslag, zoals die 
bij de loon-trekkenden al ge
meengoed geworden was. Met 
het oog op die onzekerheid wa
ren er stemmen opgegaan om de 
kinderbijslag dan maar uit de 
algemene middelen te gaan be
talen. In katholieke kring was 
eensgezindheid ook nog ver te 
zoeken. Een rapport van het 
Centrum voor Staatkundige 
Vorming achtte een algemene 
kinderbijslagregeling voor zelf
standigen alleen dan mogelijk, 
als de kosten uit de algemene 

middelen zouden worden ge
dekt. Maar de hoogste leiding 
der Katholieke Volkspartij dis
tancieerde zich duidel~ik van 
het Centrum-rapport, toen het 
Dagelijks Bestuur der partij in 
juni 1953 bekend liet maken, dat 
kinderbijslag voor zelfstandi
gen op basis van de verzeke
ringsgedachte nagestreefd be
hoorde te blijven worden. 

Zoals gezegd, het één jaar la
ter publiekelijk bekend gemaak
te S.E.R.-advies sprak zich ook 
voor de verzekeringsgedachte 
uit. Dat met het kiezen van dit 
uitgangspunt de moeilijkheden 
bij lange na nog niet waren op
gelost, liet minister Suurhoff in 
mei 1956 blijken. Toen hij op de 
15de van die maand in de "Wit
tebrug" te Den Haag een groot
scheepse persconferentie benut
te als verdediging van het door 
hem gevoerde beleid, deelde de 
bewindsman voor sociale zaken 
mee dat de regering, terzake 
van moeilijkheden die al in het 
S.E.R.-rapport voor een algeme
ne kinderbijslagregeling geble
ken waren, enkele knopen had 
moeten doorhakken. "Of de 
moeilijkheden opgelost zijn, zal 
echter bij de parlementaire be
handeling van het wetsontwerp 
t.z.t. moeten blijken" voegde 
minister Suurhoff aan zijn op
merkingen toe. 

Dit stadium is nu zeer nabij. 
Toen op het Binnenhof al het 
parlementaire werk in het teken 
van de bestedingsbeperkings
debatten stond, lekte uit, dat 
minister Suurhoff de kinderbij
slagwet" op een oortje na gevild 
had". Maar tegelijkertijd werd 
nog iets anders duidelijk: dat 
van een spoedbehandeling voor 
de weduwen- en wezenverzeke
ring niet veel terecht zou kun
nen komen. En dat terwijl een 
aanzienlij k deel van de Sociaal
Economische Raad, waaronder 
ook katholieke leden, het stand
punt hadden ingenomen, dat zo 
nodig aan de weduwen- en we
zenvoorziening nog boven de al
gemene kinderbijslagwet voor
rang moest worden verleend. Op 
dat ogenblik moet de minister 
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van sociale zaken zich gevoeld 
hebben, als de kok die een sma
kelijke cotelette klaar heeft 
staan, maar vermoedt dat zijn 
klant misschien wel meer goes
ting in een goede biefstuk heeft. 
Ongetwijfeld zal de heer Suur
hoff zich ook indachtig zijn ge
weest de niet-aflatende hard
nekkigheid waarmee de Katho
lieke Volkspartij en haar beide 
Kamerfracties al jarenlang tot 
leniging van de nood voor we
duwen en wezen in de bres ge
sprongen waren. Vreesde Zijne 
Excellentie politieke moeilijkhe
den? De Katholieke Volkspartij 
heeft hem niet lang in het 
onzekere gelaten. Wanneer de 
kinderbijslagwet zo goed als ge
reed was, moest die maar met 
spoed bij de Tweede Kamer 
worden ingediend, waarna pro
fessor Romme c.s. het wetsont
werp op zijn merites .zou beoor
delen. Het departement van 
minister Suurhoff diende intus
sen de hoogste spoed te blijven 
betrachten met het pasklaar 
maken van de weduwen- en we
zenvoorzieningen. 

S.E.R.-adviezen. 

Intussen had, zoals reeds ge
zegd, de Sociaal-Economische 
Raad twee belangrijke adviezen 
van stapel laten lopen. Inzake 
een herziening van de invalidi
teiswet kreeg minister Suurhoff 
de volgende aanbevelingen: 
- Waardevaste uitkeringen voor 
alle loontrekkenden (het over
heidspersoneel inbegrepen) 
welke naar gelang de mate van 
invaliditeit zullen bestaan uit 
een bepaald percentage van het 
loon. Opnemen van de zelfstan
digen in deze regeling werd niet 
wenselijk geacht, ook niet op 
basis van vrijwilligheid. 
- De premies voor deze verze
kering zou ongeveer 2% procent 
van het premieplichtig inkomen 
moeten gaan bedragen (tot 
6900 gulden). Over de manier 
waarop deze premies betaald 
moet worden, liet de S.E.R. zich 
nog niet bindend uit, in de over
tuiging dat algemene kinderblj-
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slagwet en weduwen-wezenvoor
ziening toch wel het eerst aan 
de beurt zouden komen. 

Meer beroering bracht het 
advies van de S.E.R. over de 
weduwen- en wezenvoorzienin
gen teweeg, minder vanwege de 
inhoud van het eigenlijke ad
vie.s, dan welk om de opmer
kingen die terzake de wijze van 
financiering werden gemaakt. 
De bodemvoorziening waaraan 
de Sociaal-Economische Raad 
dacht zou jaarlijks een bedrag 
van 100 à 125 miljoen gulden 
vergen en gefinancierd moeten 
worden dor een heffing met een 
premie van èèn procent van het 
premieplichtig inkomen. Maar 
gedachtig de waarschijnlijkheid 
dat inning van premie voor 
A.O.V. plus algemene kinderbij
slag plus weduwen-wezenvoor
ziening bij de kleine zelfstandi
gen grote moeilijkheden zou 
kunnen gaan opleveren, deed de 
S.E.R. de aanbeveling om de al
gemene kinderbijslag voorlopig 
op de derde plaats te zetten. 
Althans, dit adviseerde een 
meerderheid van de raad. In dit 
licht gezien wordt ook begrijpe
lijk dat de S.E.R. de bezwaren 
welke aan een tijdelijke noodwet 
weduwen- en wezenvoorzienin
gen verbonden zijn, zwaar liet 
wegen. Slotsom werd dat slechts 
indien een noodregeling tenmin
ste een jaar vóór een definitieve 
regeling in werking zou kunnen 
treden, de invoering (van een 
noodregeling met inkomstenaf
trek die uit de algemene mid
delen gefinancierd worden zou) 
overweging verdiende. 

De kaarten waren al met al erg 
ingewikkeld op tafel komen te 
liggen. De noodzakelijk gebleken 
bestedingsbeperking vormde 
enerzij ds een hindernis om 
loontrekkenden, zelfstandigen 
en bedrijfsleven met een te 
forse premieheffing te belasten; 
anderzijds maakte ze ook een 
beroep op de algemene middelen 
voor de afbouw der sociale voor
zieningen illusoir. Bijzonder pi
kant was het voor de wetgeven
de macht zich geconfronteerd te 
zien met het dilemma: vóórrang 



J 

voor de weduwen en wezen of 
voor de algemene kinderbijslag. 
Dat er praktische moeilijkheden 
waren, viel niet te ontkennen; 
dat er adders tussen het gras 
konden schuilen echter evenmin. 

Kamerdebat. 

In 's lands vergaderzaal maak
te de K.V.P. haar standpunt de 
eerste maal bekend op 27 febru
ari, toen tij dens het bestedings
beperkingsdebat de heer van der 
Ploeg betoogde dat hij en zijn 
politieke vrienden niets zagen 
in het S.E.R.-advies om de al
gemene kinderbijslagregeling uit 
te stellen. Het argument van de 
cumulatie van premies achtte de 
heer van der Ploeg weinig ter 
zaken doende, omdat juist door 
de kinderbijslag de zelfstandi
gen meer ruimte zullen krijgen. 
Om misverstand te voorkomen 
voegde de woordvoerder der 
K.V.P.-fractie onmiddellijk hier 
aan toe, dat de K.V.P. evenmin 
van stagnatie in de weduwen
en wezen regeling gediend is. 

Minister Suurhoff liet in zijn 
antwoord op 6 maart blijken, dat 
uitstel van de algemene kinder
bijslagwet ook zijn voorkeur niet 
heeft. Hij verkondigde tevens 
dat de weduwen- en wezenvoor
ziening, ook op de voorrangs
weg minstens twee à drie jaar 
nodig hebben zou om in het 
Staatsblad te komen. Tegen die 
tijd zal de bestedingsbeperking 
wellicht van de baan zijn en er 
uitkomst gevonden kunnen wor
den voor premiebetalingsmoei
lijkheden der kleine zelfstandi
gen. Welke niet zo heel erg ge
lukkige uitlating van de minis
terter onmiddellijk de heren van 
der Ploeg en van Mastrigt (C.H.) 
in het geweer bracht. De laatste 
trok in twijfel of de technische 
moeilijkheden zo groot zijn, dat 
ze voor een weduwen- en wezen
wet twee j aar extra vergen. De 
heer van der Ploeg trok uit 
's ministers woorden een logi
sche consequentie en drong aan 
op het in overweging nemen van 
een noodregeling. Waartegen de 

minister weer stelde, dat hij met 
zijn beperkte manpower onmo
gelijk tegelijk aan een noodrege
ling en een definitieve voorzie
ning kan gaan werken, afgezien 
nog van de kwestie dat de schat
kist op het ogenblik leeg is en 
dus geen geld voor een noodwet 
zau kunen opbrengen. 

Deze uitwijkingsmanoeuvre 
was het voornamelijk, welke 
professor Romme op 12 maart 
zelf naar de katheder deed stap
pen om, bij de behandeling van 
een voorstel van orde in het be
stedingsbeperkingsdebat, na
mens de K.V.P.-fractie aan te 
kondigen dat deze in de Kamer 
op de kwestie van de weduwen
en wezen voorziening terugko
men zal "wanneer zulks ons het 
meest passend voorkomt". 

Enkele weken later, in de 
Eerste Kamer, nam minister 
Suurhoff een enigszins voor
zichtiger houding aan. Ook op 
vragen van de heer Middelhuls 
antwoordde hij dat met een be
roep op sociale rechtvaardigheid 
nog niet direct overal geld voor 
te vinden is. Maar hii beloofde 
ernstig te zullen proberen om, 
zo mogelijk, de weduwen- en 
wezenwet eerder dan 1960 in het 
staatsblad te kunnen publiceren. 
Een datum wilde minister Suur
hoff echter niet noemen; de er
varing bij de A.O.V. opgedaan 
had hem, wat betreft het noe
men van data, wijzer gemaakt. 

Premieplicht of belastingplicht? 

Zo staat op het ogenblik dus 
wel vast, dat de kinderbijslag
wet als eerste bij de Tweede Ka
mer zal worden ingediend; de 
weduwen- en wezenvoorziening 
zal op de tweede plaats volgen 
en de herziening van de invali
diteitswet de rij sluiten. Blijkens 
een mededeling van staatssecre
tairs mr dr A. A. van Rhijn aan 
de Nederlandse Katholieke Mid
denstandsbond is het wetsont
werp tot regeling van de alge
mene kinderbijslagverzekering 
op het ogenblik een punt OP de 
agenda van de ministerraad. 

Vóór en tegen afwegend kan 
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men deze gang van zakken bil
lijken, mits minister Suurhoff 
zijn woord gestand blijft en de 
hoogste spoed betracht voor de 
weduwen en wezen. Kinderbij
slag voor de zelfstandigen kan 
immers ertoe bijdragen, dat bij 
sociale voorzieningen in de toe
komst de premieheffing bij deze 
groep minder moeilijkheden zal 
berokkenen. Voor het ogenblik 
gaat het er vooral om, hoe het 
wetsontwerp algemene kinder
bijslagregeling zijn zal, dat bij 
minister Suurhoff binnenkort 
uit de bus komt rollen. In af
wachting van wat er komen 
gaat, concentreert de belang
stelling zich vooral op de vraag 
in hoeverre het wetsontwerp het 
principe van volksverzekering 
trouw blijven zal. De laatste 
maanden hebben zegslieden van 
de katholieke sociale organisa
ties - het duidelijkst de werk
gevers en de K.A.B. - onom
wonden hun voorkeur uitge
sproken voor de sociale verze
keringsregeling op basis van 
premieplicht. 

Maar de kwaliteit van het op 
komst zijnde wetsontwerp hangt 
niet uitsluitend van het gekozen 
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uitgangspunt af. Belangrijk zal 
zijn de manier waarop de pre
mie geheven zal worden, waar
bij de instantie die het doet van 
minder belang is dan de deur 
waar wordt aangeklopt: de 
werkgever of de werknemer. 
Waar verwacht moet worden 
dat, hoe in deze vraag ook de 
beslissing uitvalt, voor een deel 
der zelfstanidgen premiebetaling 
in ieder geval op moeilijkheden 
stuiten zal, wordt een heel be
langrijk punt of en hoe de nieu
we wet in deze moeilijkheid zal 
voorzien. Vrijstelling van pre
miebetaling? Bijzondere fiscale 
tegemoetkomingen? 

Deze en andere vragen die na 
het verschijnen van de algemene 
kinderbijslagwet rijzen zullen, in 
en buiten de Kamers, zijn van 
groot belang. Immers in menig 
geval zal het antwoord erop ook 
van invloed zijn op de andere 
taken die er bij de verdere af
bouw van Nederlands sociale 
wetgeving nog aan de orde ko
men. 

Op de belangrijke, veel-be
sproken weduwen en wezenvoor
ziening niet in de laatste plaats. 

v. L. 
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Overpeinzingen over het 
benoemingsvraagstuk 

door mr dr C. Ch. A. van Haren 

"De K.V.P.-rooms-katholieken nemen wij het 
niet zo kwalijk. Zij willen niet anders dan hun 
waarheid doordrukken door de macht van het 
getal" 

(Tijd en Taak 19-1-1957). 

lf 
oevallig viel het oog op een passage uit de Handelingen 
van de Eerste Kamer, waaruit blijkt, dat het in het 
Parlement gesprokene ook na de dag van de uitspraak 
nog wel eens de overweging waard is. Oud-minister 

Teulings stelde, zij het in ander verband dan dat ons hier bezig 
houdt het volgende: "Het heeft geen zin te gaan uitkienen welke 
politieke groep (bij de oplossing van een kabinetscrisis) de 
meeste "winstpunten" in de wacht heeft gesleept. Daar zit voor 
het land geen heil in. Integendeel! Want dit min of meer triom
fantelijk gescharrel met die winstpunten vertroebelt de goede 
verhouding tussen de partijen, die in ons, ook politiek gezien, 
verdeeld volk toch op samenwerking zijn aangewezen".l) Mu
tatis mutandis kan men dit verstandige woord ook toepassen bij 
de deining rond de benoeming van een katholiek tot burgemeester 
van 's-Gravenhage. Met dien verstande dat men niet veel tijd 
nodig heeft om uit te kienen welke winstpunten de K.V.P. hierbij 
in de wacht heeft gesleept nademaal er geen winstpunten door 
de K.V.P. zijn behaald en zij daartoe ook geen stap heeft verzet 
n'en déplaise de stellige verzekering van het tegendeel in diverse 
persorganen, die het precies niet weten en met die wetenschap 
hun lezers ijverig van voorlichting ten dienste zijn geweest. 

Een partij welke uit is op partij-winstpunten, welke boven 
belangen der gemeenschap zouden moeten prevaleren zou in het 

1) Handelingen der Eerste Kamer, zitting 1954-1955, blz. 666, ook 
geciteerd bij prof. de Block "Samenwerking in Nederland als staat
kundig vraagstuk", rede Centrum voor Staatk. Vorming 1955. 
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begin van haar opdracht als staatkundige formatie waarop de 
parlementaire democratie drijft, blijven steken. Wij menen in alle 
bescheidenheid, dat de katholieke partij traditioneel gouverne
menteel is - en zich daarom ook niet met de burgemeesters
benoeming heeft geoccupeerd evenmin als de kamerfracties. Wie 
haar geschiedenis objectief wil bestuderen zal in haar beleid een 
duidelijke en wezenlijke gerichtheid op het algemeen welzijn als 
systeem kunnen erkennen. Zij slooft zich bepaaldelijk niet uit om 
partij politieke trofeeën in de pronkkast te zetten. Haar "winst" 
ziet zij niet in een bevoorrechting van katholieke Nederlanders 
in ambt en functie. 

* * 
Men zou een poging willen ondernemen om het benoemings

vraagstuk even nuchter te beschouwen als mr Teulings het de 
uitkomst van een kabinetscrisis deed, waarbij hij uiteraard niet 
het rechtmatig aandeel van zijn partij wilde elimineren of klei
neren. Helaas, staatkundige vraagstukken - en niet alleen die 
- hebben de vervelende eigenschap vraagstuk te blijven. En 
toegegeven moet worden, dat het benoemingsvraagstuk niet zo 
simpel is als de kop en/of de staart van persreacties op de 
Haagse benoeming wilden doen geloven. Immers, volgens die 
koppen en staarten moet heel eenvoudig de bekwaamste worden 
benoemd. 1) Nochtans, het schaap met de vijf poten hebben wij 
nog nimmer gezien, zelfs niet op de kermis. De meest geschikte 
man, de man die met uitsluiting van alle anderen in aanmerking 
komt, is de onzichtbare man, waaromheen men een drama of een 
blijspel kan spelen, maar die onzichtbaar blijft. De minister van 
binnenlandse zaken enz. stond dan ook niet sterk, toen hij in de 
Kamer verklaarde keuze te hebben gehad tussen twee kandi
daten, waarvan één voor de eer bedankte. ("Slechts één kandi
daat was er van niet-rooms-katholieke huize, die voor mij vol
ledig aanvaardbaar was en van wie ik mocht veronderstellen, 
dat hij ook bij het Kabinet goed zou liggen, doch deze bleek bij 
polsing namens mij zich niet beschikbaar te willen stellen" 
Hand. Tweede Kamer, 1956/57, blz. 2279). Hij had kunnen vol
staan met te zeggen, dat de benoemde zijns inziens het eerst in 
aanmerking kwam op grond waarvan hij hem na beraad in het 
Kabinet aan H.M. de Koningin voor benoeming voordroeg. In
dien er slechts twee capabele personen in Nederland waren om 
burgemeester der Residentie te zijn dan stond ons goede vader
land er droevig voor. Juister ware dan ook te zeggen, dat men 
alles en alles in aanmerking genomen een bepaalde benoeming 

1) Zie De Linie 19-1-1957. die het maar eens zou willen proberen met 
niet-katholieke burgemeesters in Limburg en Noord-Brabant onder 
het motto: "Het gaat ten slotte om de beste man op de hoogste 
plaats!" 
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meende te moeten bevorderen op grond van eerlijk gevormde 
overtuiging waarbij godsdienstige en politieke overwegingen -
bij benoemingen in een openbaar ambt immers onvermijdelijk -
de rol speelden, die zij moeten spelen. Zo is het in casu ook 
gegaan - waarbij subjectief inzicht niet mag worden verwaar
loosd - doch degene, die de indruk heeft dat alle subjectieve 
goede bedoelingen schijn van godsdienstige of politieke voorin
genomenheid niet kunnen wegwissen, vermogen wij niet te be
keren. Want de minister van binnenlandse zaken en ... de minis
terraad mogen dan al het summum van objectiviteit hebben 
bereikt, daarbuiten staat in elk geval een erfelijk zwaar belaste 
subjectiviteit gereed hetzij om met kippevel van enthousiasme 
het resultaat toe te juichen hetzij om het met hartstocht en 
sentiment af te breken zo in de trant van het hierboven geci
teerde uit Tijd en Taak, onafhankelijk (letwel : onafhankelijk) 
weekblad voor Evangelie en Socialisme. 

* 
* * 

Laat ons niet van anti-papisme spreken, dat lelijk woord, dat 
benepenheid en kwade trouw veronderstelt. 

De kaarten liggen heel wat ingewikkelder op tafel, als gevolg 
van historie, reformatie, uitsluiting van katholieken van elk 
openbaar ambt gedurende een paar eeuwen, de doorwerking van 
het katholicisme in het staatkundig en maatschappelijk leven en 
de huidige politieke structuur van het Nederlandse volk. 

Het is een feit, door niemand te loochenen, dat aan één derde 
der bevolking om haar godsdienstige overtuiging burgerlijke 
gelijkheid was ontzegd. 

Het is ook een feit, dat de grondwet van 1813 in artikel 6 
bepaalde: "Ieder Nederlander is tot elke landsbediening be
noembaar" en in artikel 166 .. De belijders der onderscheidene 
godsdiensten genieten allen dezelfde rechten en hebben gelijke 
aanspraak op het bekleden van waardigheden, ambten en be
dieningen". De beide artikelen zijn terug te vinden in resp. 5 en 
170 van de huidige grondwet. 

Slechts hij, die aan wetsbepalingen magische werking toekent, 
kan veronderstellen, dat daarmede de katholieke landgenoten 
als volwaardige medeburgers metterdaad waren erkend en 
slechts h~i kan in katholieke vacatures (bij de rechterlijke macht) 
een teken zien van die gelijkwaardigheid in plaats van het om
gekeerde. Katholieke vacatures zouden niet mogen bestaan an
ders dan bij wijze van spreken wanneer het nI. aangewezen is, 
dat een katholiek de post bezet zoals een onderwijzer aan een 
R.K. school of een burgemeester in een overwegend katholieke 
gemeente. 

Het Vrije Volk van 8-1-1957 vindt, dat bij de Haagse be
noeming van een traditie is afgeweken. Het wil ons voorkomen 
dat zo'n progressief blad overigens niet voor tradities blijft 
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stilstaan, maar dit daargelaten, traditie van niet-benoeming van 
katholieken wordt niet doorbroken door een mooie grondwets
bepaling zomin als de vrijheidsrechten van de mens worden ver
kregen door een déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
of welke andere declaratie al dan niet onder de hoede van de 
Verenigde Naties dan ook. 

Met andere woorden: ook na 1813 moet de traditie zijn voort
gezet zowel uit religieuze overwegingen als uit eigen belang. 
Uit de achterstelling is mede achterstand gevolgd, welke tot de 
dag van vandaag niet is ingehaald. En hadden wij met een 
grondwetsartikel godsdienststrijd en deszelfs in het volk door
vretende funeste gevolgen kunnen breken, dan zou men in de 
1ge eeuw het ernstige pogen kunnen waarnemen waardoor 
katholieke vacatures langzamerhand tot de onmogelijkheden 
waren gaan behoren. 

* 
* * 

Daar staat nog altijd overeind de voor mijn gezichtseinder 
onbegrijpelijke vrees voor overheersing van Nederland door 
"Rome". Het helpt niet of men al aantoont, dat ondanks de tal
rijke roomse kindertjes het percentage R.K., lange tijd vrijwel 
onveranderd, zich als gevolg van de sterk toenemende onkerke
lijkheid onherroepelijk in een dalende lijn beweegt, al houdt het 
officiële c~ifer van de volkstelling (1947) en al houden de no
minaal-katholieken die dat cUfer flatteren, de werkelijkheid nog 
even verborgen. Hoogstens herademt men indien toevallig kennis 
wordt genomen van de cijfers der non-paschanten in de grote 
steden. 

Het baat ook niet indien men geschriften van de besten onder 
de Katholieken aanvoert, waarin met keur van argumenten de 
tolerantie wordt gepredikt. Men is nog eerder geneigd artikel 36 
van de geloofsbelijdenis der Ned. Hervormde Kerk, waarin aan 
de burgerlijke overheid de plicht wordt voorgehouden valse gods
diensten uit te roeien, als blijk van tolerantie te aanvaarden dan 
de stelling der Katholieken, dat de geloofsdwang een contradictio 
in terminis is en overigens door het kerkelijk recht verboden. 
"De Kerk vertolkt Gods oppermacht en Gods opperste recht, 
maar deze kunnen naar Zijn eigen welbehagen slechts in de 
diepst-persoonlijke vrijheid van ieder mens tot hun recht komen. 
Hierin ligt het gehele geheim besloten, waarom wij aan èèn 
waarheid alle recht toekennen, en tegelijk aan ieder persoonlijk 
tegenover dat absolute recht volledige vrijheid laten, moeten 
laten". 1) 

Wie leest het "Herderlijk Schrijven van de Generale Synode 

1) Prof. W. P. Huizinga S.J.: Het Katholicisme en de staatsrechtelijke 
vrijheid van meningsuiting in Nederland" in de bundel "Katholicisme 
en geestelijke Vrijheid", blz. 103. 
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der Ned. Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke 
Kerk" I}, weet wat wij bedoelden toen wij opmerkten, dat een 
grondwetsartikel geen traditie kan doorbreken, meer, wie de 
geest ademt van het schrijven van de Generale Synode, waarin 
om de andere bladzijde Rome's machtsstreven op het tapijt wordt 
gebracht, zal niet dan onder zware gewetensconflicten de be
noeming van Katholieken op verantwoordelijke posten, waardoor 
Rome's macht immers telkens een stapje nader tot het ramp
zalige doel voert, kunnen bevorderen. Wie het eens is met wat 
de Generale Synode schrijft: "Rooms-Katholieken neigen er al
tijd toe om bijv. te nemen maatregelen of te benoemen personen 
niet allereerst op hun eigenwaarde te toetsen, maar te beoor
delen vanuit de vraag in hoeverre ze Rome's macht vergroten", 
zal bewust of onbewust een tegenwicht willen scheppen door een 
Katholiek niet te benoemen. Wij willen echter gaarne erkennen, 
dat naar onze stellige overtuiging het leven beter is dan de leer. 
Het kan ook haast niet anders. Wie leeft naar de geest van ar
tikel 36 van de geloofsbelijdenis der Ned. Herv. Kerk en van het 
schrijven der Generale Synode zou het in alle oprechtheid als een 
dienst moeten beschouwen om zijn katholieke landgenoten achter 
te stellen waar hij maar kan! Het komt gelukkig anders uit. 

* 
* * 

"De Katholieken eisen in ons land, en naar onze overtuiging 
volkomen terecht, hun plaats op zowel in het maatschappelijk als 
in het staatkundig leven. Uit hoofde der justitia distributiva ver
langen zij een eerlijk aandeel in de benoemingen. Hierbij zijn noch 
theologische overwegingen noch kerkelijke belangen in het 
spel". 2) 

Wij merkten op, dat wij er geen behoefte aan hebben naar 
anti-papisme te speuren, een speurtocht welke ook zeer moeilijk 
ware, want anti-papisme dient zich verhuld aan, en dat wij te 
doen hebben met een complex van verschijnselen uit verleden en 
heden. Het aandeel, dat wij Katholieken in het maatschappelijk 
en staatkundig levén opeisen, is daarvan één element waarbij wij 
aan meer verkeerd begrip blootstaan en zullen blootstaan al naar 
gelang de samenleving zich meer tegenover God's wereldorde 
als autonoom beschouwt en scheiding tussen het geestelijke en 
het profane, alle vooruitgang van de techniek ten spijt, de wereld 
verder in het moeras helpt. Het zo spoedig gedaan verwijt van 
"politiek katholicisme" toont aan hoe zeer men geneigd is om, 
daar ,"vaar de Hierarchie voor eeuwigheidswaarden op de bres 
staat een schending aanwezig te achten van de autonome econo-

1) Zie "Antwoord op het HerderUik schrijven van de Generale Sy
node" door vijf hoogleraren van de R.K. Universiteit, Utrecht 1950. 

2) Prof. Beel: "De Rooms-Katholieken en het maatschappelijk 
leven" in het in noot 2 genoemde werk, blz. 83. 
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mie, de autonome politiek enz." die aan de eigen positivistische 
wetten genoeg zouden hebben. Wat als machtsusurpatie wordt 
gezien van de zijde der Kerk, die nimmer en nooit voor een poli
tiek stelsel opteert, is niet anders dan de nimmer aflatende zorg 
van Haar aan wie Christus het herderschap opdroeg, dat de mens 
in zijn persoon en dus in zijn verhouding tot de Schepper de 
veilige, zij het doornige weg moet wijzen. 

Wonderlijk is het soms wel, hoe na aanvankelijk wanbegrip 
geheel ander inzicht baanbreekt. Het zou interessant zijn voor 
iemand, die de tijd en de capaciteiten heeft om te bestuderen, hoe 
vanaf bv. 1900 desiderata van de katholieke staats- en maat
schappijleer het evenwicht hebben weten te houden niet alleen, 
maar ook geheel of ten dele zijn gerealiseerd. Wij denken aan 
gezinsloon, althans aan een regeling van de kinderbijslag, aan
vankelijk afgeschilderd als het streven van Rome naar meer 
zieltjes en nu over de gehele linie als de meest gewone zaak van 
de wereld aanvaard; wij denken aan socialisatie van de pro
duktiemiddelen naast de P.B.O. En het wonderlijkste van al aan 
die onnavolgbare regeling van het kleuter-, lager en ten dele 
van het middelbaar en hoger onderwijs. De gelijkstelling eerst 
afgeschilderd als Rome's machtsstreven en als de splijtzwam der 
natie wordt thans erkend en geaccepteerd op grond van het eigen 
recht der ouders op de opvoeding van hun kinderen. 

En zo zouden er meer thema's te noemen zijn - wij denken aan 
de roerige periode van het gebroken geweertje en het anti-mo
narchaal streven - waarin de katholieke staatkundige- en maat
schappelijke organisaties hun positieve rol hebben gespeeld. 
Duidelijk is echter, dat een andere taal wordt gesproken door 
hen, die de autonomie van het profane aanvaarden en degenen, 
die alle activiteiten in de wereld willen bundelen in een christe
lijke levenshouding. Haasten wij ons er aan toe te voegen met 
alle fouten en gebreken en misvattingen welke daarmede ge
paard gaan. Het streven zelf - zolang wij weigeren onder te 
gaan in wat Guardini noemt een louter religieuze religiositeit -
moet ons echter reeds een teken van tegenspraak zijn en wrevel 
opwekken zo in de trant van "die katholieken willen ook altijd 
wat anders". Het is ons kruis en onze hoop. 

* 
* * 

Ten slotte is daar de kern van waarheid in het citaat uit Tijd 
en Taak, dat wij aan het hoofd dezes lieten afdrukken. De parle
mentaire democratie geeft ons het recht te strijden met alle 
middelen rechtens. Het is een wonderlijk mooi stelsel en zo ver 
is de (nationale) beschaving voortgeschreden, dat de ene groep 
het niet op de andere met macht van wapenen heeft gemunt, 
maar dat wij het goeddeels aan de vreedzame stembus proberen 
uit te vechten en dat wij dan inderdaad trachten de macht van 

90 



het getal voor de verwezenlijking van wat wij als waar en goed 
voor de gemeenschap houden, te doen gelden ........ . 

Wij zijn er tenslotte zeker van dat er heel wat Nederlanders 
zijn die bij het doen van benoemingen bij de RK. candidaat eer
der denken aan zijn verondersteld lidmaatschap van de Kath. 
Volkspartij, waaraan zij om een of andere reden een hekel hebben 
dan aan zijn RK. godsdienst. Gangbaar is onder ons de mening 
dat er ook particuliere ondernemingen zijn aan te wijzen waarin 
uit dien hoofde Katholieken niet tot de staf worden toegelaten. 

* * 
Degenen die mij verzochten te dezer plaatse enkele opmer

kingen te maken over het benoemingsvraagstuk zulks naar aan
leiding van de rumoer in cas a rondom de Haagse benoeming, 
wisten dat wij voor een katholiek in Den Haag niet voelden. Wij 
schreven in die trant in de Maasbode van 17-8-1948 en in De 
Gemeenteraad van januari 1957. Men kan dit een subjectieve 
mening noemen, waartegen wij geen enkel bezwaar hebben, 
alleen, wij zijn er moeilijk van af te brengen. 

In het citaat dat wij zoeven van prof. Beel aanhaalden stelt 
hij zeer juist dat wij op grond der justitia distributiva een eerlijk 
aandeel in de benoemingen opeisen. Het is eveneens onze over
tuiging dat aan verwezenlijking van dit desideratum nog het een 
en ander ontbreekt. Enige jaren geleden werd de Alg. RK. 
Ambtenarenvereniging uitgedaagd het verwijt van achterstelling 
van landgenoten om des geloofswille met cijfers te staven. Op 
het A.R.K.A. congres 1954 heeft de voorzitter, mr Boot op grond 
van een uitgebreid onderzoek cijfers geproduceerd, dermate ont
stellend - met alle achterstand ten spijt - dat men moet con
cluderen, "There is system is this madness". De Volkskrant 
nam de cijfers over, hier en daar verscheen er een artikeltje 
in de courant en de cijfers zijn begraven .... 

Ongetwijfeld moet men niet stellen, zoals gebeurd is, (niet 
door A.R.K.A.), dat één derde van de burgemeesters en één derde 
van de staf-ambtenaren RK. behoren te zijn. Voor de burge
meesters ware die maatstaf al direct onzuiver door het grote 
aantal kleine gemeenten in het zuiden des lands. 

Men is het er over eens dat voor de beoordeling van de ge
schiktheid van een burgemeester ook de factoren godsdienst en 
politieke richting een rol behoren te spelen. De heer Oud was een 
voortreffelijk burgemeester en paste zonder twijfel in de Maas
stad zonder dat zijn politieke stadia van vrijzinnig democraat 
naar P.v.d.A., naar V.V.D. een belemmering voor zijn ambt heb
ben opgeleverd. Toen de heer d'Ailly voor de P.v.d.A. bedankte, 
dacht terecht geen sterveling er aan te eisen dat hij uit dien 
hoofde ontslag zou vragen. Burgemeester de Vlugt paste op 
grond van zijn geloofsovertuiging zeker niet op de Amsterdamse 
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bevolking. In Hilversum was een R.K., maar ook in Arnhem, 
Haarlem, 's-Gravenhage zien wij eerlang geen R.K. vacatures. 
De P.v.d.A. moge Amsterdam en Rotterdam voor zich opeisen 
_ Het Vrije Volk van 8-1-1957 toonde het summum van be
scheidenheid door op te merken dat de P.v.d.A. geen aanspraak 
heeft gemaakt op Den Haag en dus blijkbaar voorshands tevre
den is met Amsterdam en Rotterdam - de Kath. Volkspartij 
heeft ondanks de verzekering van het tegendeel o.a. in Vrij Ne
derland van 12-1-1957 geen belangstelling voor Den Haag gehad, 
reeds niet omdat zij genoeg begrip heeft voorwat háár taak is en 
welke die van het Kabinet. 

Naast andere factoren speelde voor ons ook in sterke mate 
mede het element door de heer Beernink (C.H.) in de Tweede 
Kamer en door de heer de Lint (C.H.) in de Haagse gemeente
raad opgemerkt dat n.l. de C.H.'s de dupe zijn geworden van de 
tegen de heer Schokking gevoerde campagne. 

Wij kunnen de strijd welke rondom bepaalde benoemingen tel
kens oplaait weliswaar begrijpen; wij zien ook heel goed dat het 
scheef zit indien met name aan de departementen van algemeen 
bestuur het benoemingsbeleid vrijwel geheel in handen is gelegd 
van niet-katholieken. Er zijn legio benoemingen, waarvoor wij 
wel geporteerd zijn, maar die geen stof doen opwaaien! Wij 
willen ook bepaaldelijk niet meegaan met de P.v.d.A. die de ene 
maal een socialist op de voorgrond brengt en de andere maal een 
katholiek die ook socialist is. "Eerst de nationale eenheid pre
diken door in de partij niet te letten op de levensbeschouwing 
en dan de macht van de socialistische partij opvijzelen door 
gezagsfuncties voor de leden op te eisen op grond van hun 
levensbeschouwing", 1) is toch niet ernstig meer te nemen. 

Daar is dan de invloed, waarvan zo hoog wordt opgegeven. 
Bij de katholieken - om bij huis te blijven - trekt men 

daarbij bepaaldelijk aan de verkeerde bel. Om meer dan één 
reden .. 

Gemakshalve begint men met de godsdienstige en de politieke 
overtuiging op één lijn te stellen. Hoeveel R.K. ambtenaren zijn 
lid der K.V.P. of stemmen op haar? Wij weten het niet. Vervol
gens, hoe meer bezwaren men tegen een benoeming heeft -
natuurlijk nooit op grond van godsdienstige overtuiging - hoe 
sterker men de benoemde naar de partij toehaalt - niet altijd 

1) Prof. Romme voor het Overijssels appèl der K.V.P. 
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tot diens verheugenis - want men moet nu eenmaal de partij 
er van verdenken winstpunten te hebben behaald. 

Het is voor leden van niet-confessionele partijen zo moeilijk 
te zien dat de band tussen hen en hun partij anders ligt, meer 
impliceert, dan voor een R.K. en zijn partij, waarvan hij een ver
knocht aanhanger is. Er is nochtans groot verschil. 

Vestigen wij in enkele regels omdat wij reeds te veel ruimte 
in beslag hebben genomen, de aandacht op nog één facet van 
de vele, welke een andere analyse waard zouden zijn. 

Men mag ook van de R.K. ambtsdrager verwachten dat hij het 
standpunt inneemt, dat het boven de partijen staan geen partij
loosheid veronderstelt. Nochtans - en wij zouden wat dit betreft 
bij de P.v.d.A. wel eens in de leer kunnen gaan - schijnt het 
somwijlen alsof het hoogste wat in het staatkundige leven be
reikbaar is bestaat in niet voor partijman te worden aangezien. 
Langzaam doch zeker distancieert men zich van het partij poli
tieke tehuis waaraan men toch wel het een en ander te danken 
heeft en waarin men vooral moet blijven zien het instituut en de 
instituten zonder welke parlementaire democratie onbestaanbaar 
is. De Tijd van 12-7-1954 spreekt hier van "een bijna akelige 
objectiviteit, d.w.z. van angst om voor partijdig te worden aan
gezien" en de voorzitter van de A.R.K.A. van "een tot het uiter
ste doorgevoerde objectiviteit van Kath. bewindslieden, die me
dewerking bij benoeming van Kath. candidaten niet steeds vol
doende garanderen." 1) 

Men kan gouvernementeel zijn, maar ook te gouvernementeel. 
En wat wij als een tekortkoming signaleerden, moge anderen zo 
al niet overtuigen, dan toch tot nadenken stemmen over de wijze 
waarop rooms-katholieken invloed willen hebben d.i. nooit bui
ten maar altijd binnen de regels van het spel, waarmede zij niet 
de waarheid willen doordrukken maar wel haar willen dienen. 

1) Openingsrede bij het congres, 12 en 13 jull 1954. 
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De onderwijsbegroting in de 
Eerste Kamer 

door J. H. fvf. Derksen 

N
adat de bekende jaarlijkse brochure-wisseling in twee 
instanties, zoals de heer Diepenhorst in de Eerste Ka
mer het noemde, weer had plaats gevonden, - en hij 
bedoelde daarmede, de uitwisseling van de Voorlopige 

Verslagen en de Memories van Antwoord in de beide Kamers 
der Staten Generaal - begon op 9 april de behandeling van 
Hoofdstuk VI van de begroting van 1957, nml. die van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. Dit jaar aanmerkelijk vroeger 
dan anders. Dat kwam ook, omdat de Tweede Kamer de Onder
wijsbegroting deze maal niet had behandeld nà het Kerstrecès, 
maar daarvoor. In vele kranten is het belang van de uitvoerige 
behandeling van verschillende hoofdstukken van de Begroting 
in de Eerste Kamer nog al eens in twijfel getrokken. Opgemerkt 
mag worden, dat door de omstandigheid, dat de Tweede Kamer 
niet tegelijkertijd vergaderde, bij deze behandelingen toch wel 
bijzondere punten naar voren kwamen. 

Vermeldenswaard is bijvoorbeeld de motie Matser over de 
Amsterdamse tunnels bij de behandeling van de Waterstaatsbe
groting, de kwestie van de ontsnapping van een groot aantal 
gedetineerden bij de behandeling van de begroting van Justitie 
en wat de onderwijsbegroting betreft, de mededeling van minis
ter Cals, dat er een oplossing was gevonden voor de onderwijzers
salarissen, wat zowel voor de regering als voor de onderwijzers
organisaties een reden van vreugde was. 

Deze bijzonderheden gaven iets spektakulairs aan de behande
ling van sommige begrotingen. Zij gaven vóór-pagina-nieuws aan 
de dagbladen, maar de feitelijke betekenis van de debatten, die 
gehouden zijn rondom deze begrotingen is aan de lezers van de 
dagbladen zoals gewoonlijk voorbij gegaan, omdat hier niet vol
doende de aandacht op wordt gevestigd. 

Toch was de behandeling van de Onderwijsbegroting dit jaar 
in de Eerste Kamer een aangelegenheid, die wel verdient om er 
even langer bij stil te staan. Er kwamen een aantal punten aan 
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de orde van fundamentele betekenis voor de gehele ontwikkeling 
van het onderwijs in ons land. Reeds in het Voorlopig Verslag 
van de Eerste Kamer, zowel als in de Memorie van Antwoord 
van minister Cals, werd de aandacht gevraagd voor een aantal 
belangrijke vraagstukken, zoals de betekenis van de pacificatie, 
de rechten van de ouders, de verhouding tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs, het z.g. automatisme en de planning van 
scholen voor voortgezet onderwijs, vraagstukken die zeker de 
aandacht verdienen van allen, wie het belang van het onderwijs 
ter harte gaat. 

Voor de belastingbetalers waren de beschouwingen van minis
ter Cals over de kosten, die de begroting van Onderwijs in de 
toekomst zal vergen, zeker niet erg hoopvol. De minister zette 
uiteen, dat de verhoging van de onderwijzerssalarissen alleèn 
reeds ongeveer f 30 miljoen zou kosten, en dat een verlaging 
van de leerlingenschaal - toch zeker een eis waarmee iedereen 
akkoord zal gaan - uiteindelijk een verhoging van ongeveer 
f 86 miljoen jaarlijks zal meebrengen. Deze f 86 miljoen omvat
ten de salarissen, de renten en aflossingen plus de subsidies, die 
betaald moeten worden. En wat de kosten betreft, die het Hoger 
Onderwijs zal vergen, de minister merkte op, dat hij bij de minis
terraad een zeer globale begroting heeft ingediend voor de ont
wikkeling hiervan en hij noemde voor de jaren van nu tot 1970 
een investeringsbedrag van rond f 11/2 miljard. Voor dit jaar 
alleen, het jaar nog wel van de bestedingsbeperking, moet wor
den verwacht een suppletoire begroting tot een bedrag van meer 
dan f 100 miljoen. Allemaal zeer respectabele getallen. Maar 
van alle zijden is bij de behandeling van deze begroting betoogd, 
dat het onderwijs van zulk een fundamentele betekenis voor de 
ontwikkeling van ons gehele volk moet worden geacht, dat be
dragen, als de hier genoemde, ook inderdaad beschikbaar moeten 
worden gesteld, indien dit nodig is. De minister heeft in het 
vooruitzicht gesteld, dat zeker binnen niet al te lange tijd het 
begrotingscijfer van zijn Departement, dat van de Departementen 
van Oorlog en Marine zeer dicht zal benaderen. Maar zoals ieder
een de noodzaak inziet - al zou men het misschien een nood
lottige noodzaak kunnen noemen - om een heel groot bedrag 
beschikbaar te stellen voor de verdediging van land en volk en 
voor het paraat houden van leger en vloot, zo zal ook iedereen 
overtuigd zijn van de noodzaak onze geestelijke volkskracht niet 
alleen te verstevigen, maar zo hoog mogelijk op te voeren en de 
paraatheid op geestelijk terrein van ons volk zo groot mogelijk 
te maken. En dit zal nu eenmaal miljoenen guldens vragen. 

Prof. Schermerhorn weidde in dit verband nogal uitvoerig 
uit over de verantwoordelijkheid van de overheid voor het geheel 
van het onderwijs. Hij meende, "dat wij thans met de algemene 
aanvaarding van deze verantwoordelijkheid zo ver gevorderd 
waren, dat allen in ons openbare en politieke leven beseffen, dat 
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in ons land, dat bijzonder arm is aan natuurlijke grondstoffen, 
de nationale man-power vrijwel de enige natuurlijke bron van 
welstand voor ons volk is. Dat betekent dan, dat onderwijs en 
opvoeding voor ons land van nog grotere betekenis zijn dan de 
exploratie van minerale en andere natuurlijke rijkdommen in 
menig ander land. Dit brengt mede, dat men algemeen zal moe
ten begrijpen, dat Nederland eenvoudig verplicht is een hoger 
percentage van zijn nationale inkomen aan het onderwijs te be
steden, dan enig ander nabuurland doet." 

Ik geloof, dat deze ontboezeming vrijwel geen tegenspraak in 
de Kamer ontmoette, maar een vraag is, hoever moet dez~ ver
antwoordelijkheid van de overheid gaan? Moet deze zich beper
ken tot het beschikbaar stellen van het benodigde geld, het geven 
van algemene richtlijnen en een toezicht op het gebruik van dit 
geld? Of moet de Overheid zich werkelijk zelf nauwgezet gaan 
bezighouden met de gehele inrichting van het onderwijs en 
draagt zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alles, 
wat op onderwijsgebied plaats vindt? In dit verband was het wel 
erg belangr~ik. dat prof. Gielen (die in deze Kamer een zeer 
gelukkig debuut maakte) opmerkte, dat het groeien van de 
externe vrijheid op de scholen - hij bedoelde daarmede vrijheid, 
die door de schoolstrijd is verworven - gepaard is gegaan met 
een beperking van de interne vrijheid. En dit tot schade van het 
onderwijs, zowel van het bijzonder als van het openbaar. Hij 
noemde dit een van de redenen, waarom het een zegen zou zijn, 
als de openbare en bijzondere school voor goed konden afzien 
van onderlinge strijd, want die interne vrijheid is voor beide van 
groot belang. 

De minister heeft in z\in antwoord nog eens omschreven, wat 
hij als taak van de overheid ziet. Hij wilde er nogmaals op wijzen, 
"dat als de taak van de overheid ten aanzien van het algemeen 
welzijn en het onderwijs, in het bijzonder door hem gezien wordt, 
het scheppen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
het partikulier initiatief, de ontwikkeling van de persoon; het 
scheppen van de mogelijkheden, waarbij te voorzichtiger zal 
moeten worden opgetreden, naarmate het een materie van meer 
persoonlijk karakter betreft, een materie van hogere geestelijke 
orde". "Het onderwijs", zo zeide hij verder, "draagt zeer duide
lijk het stempel van het persoonlijke, het geestelijk eigene, want 
de vorming van de jeugd is in het bijzonder een aangelegenheid 
van de verhouding van de ene mens tot de andere, de andere 
mens, die tot zelfstandigheid moet worden opgeleid en in de 
maatschappij een eigen plaats moet innemen. De overheid dient 
bij het betreden van dit specifieke terrein van de human relations 
meer nog dan elders te bedenken, dat de Staat er is om voor de 
mens zo goed mogelijk de weg vrij te maken, die de persoon 
zelf naar zijn levensdoel kiest." 

Deze visie, die de minister heeft op de taak van de school, is 
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van fundamenteel belang en wij moeten ons gelukkig prijzen, dat 
wij een minister van onderwijs hebben, die van uit een dergelijke 
principiële begin stelling redeneert. 

Mevrouw Schouwenaar-Frans sen, het nieuwe vrouwelijke lid 
van de V.V.D.-fraktie, heeft bij het begin van haar betoog de 
vraag gesteld: Heeft de minister van O.K. en W. een visie ten 
aanzien van zijn taak? Is hij bij machte deze visie uit te dragen 
en is de tijd daarvoor rijp? Immers, zo betoogde zij, hij had in de 
Memorie van Toelichting gezegd, dat hij wilde bevorderen, dat 
het Nederlandse volk in al zijn geledingen zoveel mogelijk kan 
deelhebben aan de verschillende vormen van onderwijs, kunsten 
en wetenschappen. En dit was een visie, die zij van haar kant 
gaarne wilde onderschrijven. "Want," zo ging zij verder, "wij 
menen, dat het aktief deelhebben aan de verschillende vormen 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen de mens ontwikkelt, 
en bijdraagt tot zijn levensgeluk, tot welzijn van de gemeenschap, 
en," zo drukte zij het verder uit, "ter ere van zijn Schepper". 
Het is prettig om ook uit deze mond een dergelijk geluid te mo
gen horen. Zij meende verder, dat de tijd voor deze visie stellig 
rijp was. In die zin, dat men allerwegen konstateert de toene
mende behoefte in alle lagen van het Nederlandse volk om deel 
te nemen aan de verschillende vormen van onderwijs, kunsten 
en wetenschappen. 

Het is gelukkig, dat minister Cals overtuigd is van de be
perkte mogelijkheden, die de Overheid op dit punt heeft. Reeds 
in het begin van de Memorie van Antwoord had hij nog eens 
duidelijk gezegd: "De wetgeving kan echter niet meer bieden 
dan het kader binnen hetwelk zich het levende onderwijs moet 
kunnen ontplooien. Deze ontplooiing zal in hoge mate afhanke
lijk zijn van de instelling, de toewijding en de bekwaamheid van 
de docenten. Immers het onderwijs en zijn vernieuwing is, zoals 
hij reeds bij herhaling had betoogd, in de eerste plaats een zaak 
van het volk, de ouders en van het onderwijs zelf. Dit alles 
betekent, dat de overheid in verschillende opzichten slechts een 
sekundaire taak heeft. De katholieke fraktie had dit in het Voor
lopig Verslag reeds uitdrukkelijk naar voren gebracht, toen hij 
zeide, met de minister van oordeel te zijn, dat zonder het perso
nalistische element het gevaar dreigt van een geestelijke nivel
lering, d.W.Z. dat de door de overheid te scheppen mogelijkheden 
ten goede moeten komen aan de ontwikkeling van de menselijke 
persoon. 

Een ander punt van grote betekenis in deze debatten was de 
vraag, naar de rechten van de ouders bij het onderwijs. Minister 
Cals had in de Memorie van Antwoord gezegd, dat hij meende 
te mogen spreken van een door vóór- en tégenstanders van het 
bijzonder onderwijs gelijkelijk gedeelde overtuiging, inzake de 
primaire rechten van de ouders. Hij meende, dat ten aanzien 
van 1it fundamentele punt de partijen dichter bij elkander ston-
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den dan inzake andere kanten van het vraagstuk. In het mon· 
delinge debat ging prof. Gielen hier nader op in. Hij sprak over 
het naar zijn oordeel verheugende verschijnsel, dat de openbare 
school na de bevrijding voo~al een krachtige stroming kent ten 
gunste van de invloed van de ouders op de school. In dit verband 
citeerde hij artikel 32 van het beginselprogramma van de Partij 
van de Arbeid, waarvan hij echter getuigde, dat hij het niet 
volkomen begreep. Dit art. 32 stelt, "dat gestreefd zal worden 
naar erkenning van de fundamentele betekenis van levensbe· 
schouwing en geloofsovertuiging voor opvoeding en onderwijs, 
gelijkelijk voor openbaar en bijzonder onderwijs". Hij meende, 
dat dit alleen maar kon betekenen, dat men het bijzonder onder· 
wijs als regel wil zien. Hij vond die konklusie logisch, maar was 
bang, dat zij niet zou worden aanvaard. Mr de Roos, die na prof. 
Gielen het woord voerde, verklaarde inderdaad, dat de interpre
tatie van de professor niet juist was. De verklaring, die hij er 
aan gaf en die dus waarschijnlijk wel de verklaring zal zijn van 
de Partij van de Arbeid zelf is eenvoudig deze, dat de P.v.d.A. 
de rechten van de ouders erkent op het onderwijs, dat deze 
ouders wenselijk achten en dat er geen discriminatie plaats vindt 
met betrekking tot de opvatting van de ouders ten aanzien van 
de kwesties inzake openbaar en bijzonder onderwijs. Het spreekt 
vanzelf, dat prof. Gielen in zijn repliek zich maar matig inge
nomen voelde met deze verklaring van mr de Roos. Hij meende, 
dat de discriminatie, die de socialistische afgevaardigde afwees, 
in geen enkel programma van een politieke partij tot uiting 
kwam. "Want", zo zeide hij, "bij onze partij zien we een voor
keur voor het bijzonder onderwijs, maar het komt niet in ons 
op, een discriminatie in te voeren bij de rechtmatige keuze, die 
de ouders kunnen maken tussen openbaar en bijzonder onder
wijs." 

De vraagstukken rond automatisme en planning, speciaal wat 
het voortgezette onderwijs betreft, zijn door bijna alle afgevaar
digden uitvoerig besproken. Wat de anti-revolutionaire afge
vaardigde, de heer Algra, hiervan zeide, is zeker het overwegen 
waard. Allereerst betoogde hij, dat, toen de pacifikatie van 1917-
1920 tot stand kwam, het voortgezette onderwijs nog slechts het 
onderwijs voor enkelingen was. "De gewone lagere school was 
het volksonderwijs, de enige school voor het volkskind maar," 
zo betoogde hij verder, "het gewone lager onderwijs is nu vrijwel 
over de gehele linie basisonderwijs geworden en na de lagere 
school volgt voor het overgrote deel van de volkskinderen en 
straks voor àllemaal nog een school. Wanneer ieder kind dit 
voortgezet onderwijs moet kunnen volgen, is het voortgezet 
onderwijs volksonderwijs geworden in de oude zin van het woord 
en dan is de term onderwijs aan het volkskind ook voor het 
voortgezet onderwijs van toepassing. Dan moet de eis worden 
gesteld, dat het volksonderwijs voor iedereen bereikbaar moet 
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zijn, dus om het met andere woorden te zeggen, dat ook het 
voortgezet onderwijs voor kinderen van alle richtingen aanwezig 
moet zijn". Het woord automatisme werd door de heer Algra 
een term genoemd, die geladen is van verzet tegen de in de 
lager onderwijswet vastgestelde normen. 

"Maar", zo betoogde hij, "het christelijk lager onderwijs en 
het Ulo hadden nooit de vlucht kunnen nemen, die zij genomen 
hebben, als dit automatisme er niet was geweest. En", zo luidde 
zijn redenering verder: "Wil het christelijk onderwijs ook op het 
gebied van het verdere voortgezette onderwijs zijn rechten vol
komen tot gelding doen maken, dan zal hierbij ook ditzelfde zo
genaamde automatisme moeten worden gebracht". Tegen plan
ning als zodanig, had hij geen bezwaren, "maar", zo merkte hij 
op, "deze planning kan niet betekenen een oorlog o.a. over de 
vraag: als er een neutrale school is, mag er dan wel een chris
telijke school komen? Iets wat op het ogenblik op het gebied 
van het nijverheidsonderwijs voortdurend het grote element in 
de strijd is". Hij hechtte daaraan vast, wat ook door prof. Gielen 
met grote stelligheid naar voren werd gebracht, dat een even
tuele planning in handen moest komen van organen van eigen 
richting. Deze planning mag z.i. geen dirigistisch karakter dra
gen, waarin het volksinitiatief volkomen wordt gekanaliseerd en 
de invloed van onderop wordt uitgeschakeld. Hij bedoelde, dat 
zulk een planning een voorzichtige korrektie zou kunnen zijn, op 
wat men dan automatisme pleegt te noemen. In dit opzicht liep 
zijn betoog vrijwel, doch niet geheel parallel met dat van de 
heer Gielen, die zeide, dat hij met automatisme een dirigisme 
wilde verbinden. Een dirigisme wel te verstaan, dat van het 
eigen levensbeschouwelijke centrum uit werkt. Volgens hem is 
het voor de katholieken niet de vraag öf automatisme Of diri
gisme, maar automatisme èn dirigisme. De wet zou de minima 
moeten vaststellen, waar beneden het centrale orgaan geen 
scholen mag doen oprichten. Komt men boven dit minimum, dan 
zou dit niet betekenen, dat men ze moet oprichten, het zou in 
ieder geval betekenen, dat volgens een in de eigen kring opge
maakt scholen plan zou worden gehandeld. Daarbij zou onderling 
vrijwillig overleg tussen de centrale organen van levensbeschou
welijke richting en ook met de Overheid absoluut noodzakelijk 
zijn. De heer van Velthoven ging in zijn beschouwing over het 
voortgezet onderwijs hier nader op in. Hij zeide, dat de planning 
door de belanghebbenden zelf verricht, noodzakelijk was, alleen 
alom het feit, dat de meeste van deze scholen voor voortgezet 
onderwijs een streekkarakter hebben. "En," zo voegde hij er aan 
toe, "eigen wetenschappelijke instanties moeten een prognose 
samenstellen, welke rekening houdt met de wenselijkheid van 
allerlei soorten van voortgezet onderwijs". Prof. Schermerhorn 
daarentegen achtte de eis van het hebben van objektieve normen 
bij de scholenstichting getuigen van een zeker wantrouwen, dat 
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, :,1 men van confessionele zijde heeft in de objektiviteit van de 
ij minister. Hij was van mening, dat de minister het eigenlijk met 
Ij hem eens was, omdat in de Memorie van Antwoord door de 
;1 minister was betoogd, dat hem niet duidelijk was, hoe de han-
j tering van objektieve normen een verantwoorde spreiding der 

. i scholen zal doen ontstaan. Althans niet, wanneer men met 
1 objektieve normen uitsluitend bedoelt getalsnormen waaraan het 
! voor een nieuwe school te verwachten aantal leerlingen zal 

moeten beantwoorden. 
"Dergelijke scholen", zo ging hij verder, "kunnen slechts waar

borgen, dat de school door een zeker minimum aantal leerlingen 
zal worden bezocht, doch niet, dat dit schooltype uit het oog
punt van een spreiding van onderwijsgelegenheid-ter-plaatse zo 
doeltreffend mogelijk is geprojekteerd." 

Is er echter zo mag worden opgemerkt, geen grond voor dit 
wantrouwen, niet in dèze minister, of in dit departement of in 
welke andere minister dan ook, maar in het algemeen, in elke 
subjektieve beoordeling van de plaatselijke verhoudingen en van 
de noodzaak tot scholenstichting? 

Wat zien wij nu, bij de subjektieve beoordeling, die er nu 
plaats vindt, voordat de Rijksoverheid tot subsidiëring besluit, 
gebeuren? 

Er was tijdens de behandeling van deze begroting een vrij fel 
debat tussen de heer Algra en minister Cals over het afwijzen 
van een aantal aanvragen voor subsidiëring van christelijke 
scholen van V.H.M.O. en N.O. De minister gaf een hele reeks 
van cijfers van onvoldoende bezetting van verschillende scholen, 
waarvoor reeds subsidie was verkregen. De minister was in dit 
opzicht echter zeker niet duidelijk genoeg, want vele van de ge
tallen, die hij noemde, hadden zeker niet betrekking op het bij
zonder onderwijs, ja in feite treft men bij het openbare V.H.M.O. 
een groot aantal minimum-scholen aan. Maar, hoe dan ook, de 
minister wilde betogen, dat de Overheid zeer royaal was geweest 
met het verlenen van subsidies, ja misschien zelfs wel te royaal. 
En dit was gebeurd bij de subjektieve beoordeling door het De
partement. Prof. Gielen merkte bij de replieken op, dat het 
eigenlijk jammer is, dat de minister nog niet beschikt over een 
wet, waarin het automatisme is opgenomen, want zo ging hij 
verder "alle gevallen welke de bewindsman heeft genoemd, zou
den eenvoudig niet hebben bestaan, indien er een automatisme 
ware geweest, dat op cijfers berustte. Blijkbaar hebben wij nu 
een nieuw argument, 01'1.1 in de wet met getallen te gaan werken, 
teneinde de minister en zijn Departement te beschermen tegen 
beslissingen, die later blijken niet geheel juist te zijn geweest". 
HU meende, dat uit deze debatten duidelijk was geworden, dat in 
deze zaak te weinig research is betracht. Hij bedoelde niet, dat 
men weer met rapporten zou moeten komen van allerlei com
missies, maar dat men met research vooral op het terrein van 
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de schoolkeuze veel zou kunnen bereiken, waardoor van 's minis
ters schouders een aanzienlijke last zou afvallen. 

Van de zeer vele andere zaken, die bij de begroting van onder
wijs aan de orde zijn geweest, wil ik tenslotte alleen nog noemen 
de vraagstukken omtrent de personeelsvoorziening en de scho
lenbouw. Wat de personeelsvoorziening zelf betreft, spitsten de 
debatten zich vooral toe op de salariskwestie. Gelukkig kon, zoals 
ik reeds in het begin releveerde, de minister omtrent de salaris
sen van de onderwijzers een prettige mededeling doen, maar wat 
de leraren betreft, daar was hij zover nog niet mee gevorderd. 
Toch had het debat in deze Kamer over deze groep een prettiger 
klank dan de decemberdebatten in de Tweede Kamer over de 
salarissen. De minister poogde de scherpe uitspraken, waartoe 
hij zich toen had laten verleiden, enigszins anders te moduleren, 
zodat ze zeker minder onaangenaam klonken. Een positieve uit
spraak, of de salarissen van de leraren een gelijke verhoging 
zouden krijgen als die van de andere hogere rijksambtenaren, 
kwam echter niet. De minister merkte hierover slechts op, dat 
het onderzoek, waarbij ook de ingenieur en de wetenschappelijke 
ambtenaar waren betrokken, nog gaande is. Hij hoopte, dat er 
misschien een oplossing zou kunnen worden gevonden door te 
komen tot meer gradaties in de salarisschalen voor de leraren, 
dan er op het ogenblik zijn. Hierbij waarschuwde hij echter tegen 
toestanden zoals in Frankrijk, waar men een negental schalen 
heeft en waar de leraren voortdurend nog proefwerkjes worden 
voorgelegd, willen zij overgaan naar een hogere schaal. 

Er heerste vanzelfsprekend ook in deze Kamer een grote onge
rustheid over de ontwikkeling, die het V.H.M.O. op dit moment 
vertoont en het geweldige docententekort, waaronder het nu 
reeds gebukt gaat. Dit zal in de toekomst nog veel erger worden. 
Prof. Schermerhorn maakte hierover enige belangrijke opmerk
kingen. Bij de enorme toename van het voortgezette onderwijs 
en bij de verdubbeling van het aantal studenten, dat in het voor
uitzicht wordt gesteld, zal volgens zijn mening op vrij ruïneuze 
wijze worden huisgehouden. "Men zal misschien tot bijzonder 
grote moeilijkheden komen, omdat enerzijds in sommige, ver
moedelijk heel enkele, sektoren de verdubbeling van het aantal 
studenten een vergroot aanbod teweeg zal brengen en dus geen 
direkte noodzaak tot de verlaging van bevoegdheid zal bestaan, 
terwijl in andere sektoren dit in stijgende mate het geval zal 
zijn." 

Prof. Schermerhorn meende, dat de huidige situatie onhoud
baar zal blijken te worden en dat hier een proces aan de gang is, 
dat men ook elders in het maatschappelijk leven ziet. "Wanneer", 
zo ging hij verder, "de universiteiten op veel ruimere schaal dan 
in het rapport van de commissie-Rutten wordt voorgesteld, bijv. 
gevolg geven aan de planning tot het vormen van werkgroepen 
en hun wetenschappelijke staf dienovereenkomstig uitbreiden, 
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dan worden vanzelf de beste docenten uit het V.H.M.O. wegge
zogen. Ze komen één etage hoger terecht en het vacuum, dat 
daarmede onder hen ontstaat, moet met andere krachten worden 
aangevuld, waarvan volstrekt niet vaststaat, dat die voor funk
tievervulling in het V.H.M.O. slechter zijn dan de gepromoveer
den." 

Bij de verdere debatten wees hij er bij interruptie op, dat hij 
daarmede niet had willen betogen, dat de opleiding voor de toe
komstige leraren niet in universitair milieu zou moeten plaats
vinden. Hij wees er trouwens op, dat ook de tegenwoordige lera
ren voor het V.H.M.O., voor zover zij daartoe komen door middel 
van de studies voor de middelbare akten, toch voor het grootste 
gedeelte reeds nu hun opleiding in het universitaire milieu heb
ben en dat dit in de toekomst nog in veel sterkere mate het geval 
zal zijn. 

Wat de minister over de scholenbouw gezegd heeft, zal zeker 
niet ieder die hiermee te maken heeft, volledig bevredigen. Reeds 
in de gedachtenwisseling van Voorlopig Verslag en Memorie van 
Antwoord werd hier veel aandacht aan besteed. In de Memorie 
van Antwoord gaf de minister een uitvoerige uiteenzetting en 
betoogde, dat door hem alle pogingen in het werk worden gesteld 
om te komen 
a. tot een zo groot mogelijke opvoering van de voor het onder

wijs beschikbare bouwvolumen en 
b. tot een zo goed mogelijke verdeling van deze bouwvolumen. 

In deze Memorie van Antwoord kwam zeer duidelijk tot uiting, 
dat men op het Departement op dit ogenblik alle mogelijke 
moeite doet om het beschikbare bouwvolumen ook werkelijk te 
besteden, iets dat in de voorafgaande jaren niet steeds het geval 
is geweest. Toch is het jammer te moeten opmerken, dat het 
Departement, wat de normen betreft, die voor de verschillende 
scholen in acht moeten worden genomen, feitelijk nog niet eens 
tot een oplossing in eigen kring is gekomen. De minister merkte 
in antwoord op gestelde vragen daarover op, dat het overleg 
hierover met Volkshuisvesting en Bouwnijverheid wel zeer ver
gevorderd is, maar nog niet is beëindigd en dat hij hoopte bin
nenkort tot publikatie van de normen te kunnen overgaan. Hij 
zegde toe, dat hij ook in de toekomst zou overgaan tot de gere
gelde publikaties van de nota's over de scholenbouw, in de geest 
van die, welke in december 1956 is verschenen. Aanleiding tot 
dit debat was een opmerking, gemaakt over de hoge kosten 
voor twee Haagse scholen. Daarbij was als normgetal zelfs een 
bedrag van f 100.000 per lokaal gesteld, terwijl men algemeen 
van mening was, dat de algemene norm f 30.000 was. 

In het bovenstaande zijn enige punten, die in de interessante 
behandeling van de Onderwijsbegroting naar voren zijn gekomen, 
nader belicht. Alles bij elkaar mag zowel de Eerste Kamer als 
de minister tevreden zijn over deze behandeling, die in verschil-
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lende opzichten verhelderend heeft gewerkt. Maar ook hier is 
weer scherp naar voren gekomen, dat de inzichten, die omtrent 
het onderwijs in de verschillende kringen van ons land bestaan, 
wel uiterst sterk uiteenlopen. 

Al zou het doel van de onderwijspolitiek moeten zijn het 
onderwijs te bevrijden van de politiek, zoals de paradoxale uit
spraak van prof. Gielen was, zeker zal de gehele politiek, ook 
in ons land, in de toekomst nog voortdurend worden geconfron
teerd met de vraagstukken van onderwijs en opvoeding, omdat 
dit vraagstukken zijn van de hoogste orde, die alleen tot oplos
sing kunnen worden gebracht door ze te stellen in het licht van 
godsdienst en levensbeschouwing. 



r Buitenlands Panorama I 
~----------------------------~) 

DE NATO IN BONN 

lf 
oen begin mei de ministers van de NATO-landen te Bonn 

bijeenkwamen, was het bijna op de dag af twee jaar 
geleden, dat Westduitsland soeverein werd. Niets kan de 
snelle ontwikkeling in de politieke verhoudingen in 

Westeuropa duidelijker illustreren dan dit feit. Adenauer was 
dan ook van mening, dat het Duitse publiek in de samenkomst 
van de NATO-landen te Bonn een krachtig bewijs zou zien van de 
succesvolle buitenlandse politiek van de tegenwoordige regering 
van de Bondsrepubliek. De meesten der aanwezige ministers van 
de NATO-landen zullen er graag aan meegewerkt hebben, de 
grijze bondskanselier in zijn binnenlands prestige te steunen, om
dat het voor het Westen inderdaad van belang is, dat bij de 
verkiezingen voor de Westduitse bondsdag, die op 15 september 
a.s. zullen plaatsvinden, de samenstelling van de bondsregering 
niet radikaal wordt gewijzigd. Vooral na het bezoek van de lei
der van de Westduitse oppositie, de heer Ollenhauer aan Wash
ington in het begin van dit jaar, staat het nu wel vast dat het 
voor de NATO in ieder geval moeilijk wordt, haar consistentie 
en haar rechtlijnige politiek te bewaren, als een socialist hoofd 
van de Westduitse regering wordt. 

Het is ook daarom van voordeel geweest, dat deze conferentie 
van de staten van de Atlantische Gemeenschap in een sfeer van 
wederzijds begrip, eensgezindheid en kracht verliep. Kennelijk 
waren de laatste wolken van wederzijds wantrouwen en nauwe
lijks verwerkte wrok, die nog op de laatste NATO-conferentie 
in december j.l. te Parijs te voelen was, nu definitief verdreven. 
MacMillan had op Bermuda met Eisenhower uitvoerig gesproken 
en Dulles heeft zijn verblijf in Europa nu meteen gebruikt, om 
ook Pineau en Mollet en petit comité te ontmoeten. Washington 
heeft op overtuigende wijze en herhaaldelijk verklaard, nog kort 
voor de conferentie van Bonn, dat het er niet aan denkt, zijn 
verplichtingen tegenover de NATO te verwaarlozen en zijn effek
tieve militaire hulp aan West europa te beknotten. 

Dit heeft op de atmosfeer, waarin de onderhandelingen in 
Bonn verliepen, natuurlijk een uitermate gunstige invloed ge-
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had. De politieke en psychologische voorwaarden voor een hechte 
samenwerking waren en zijn nu aanzienlijk verbeterd, zodat het 
slotcommuniqué terecht gesteld is in zelfbewuste en zelfverze
kerde toon, die bijna zou doen vergeten, dat het helaas lang niet 
zo gunstig gesteld is met de andere voorwaarden, die voor een 
krachtige defensie-politiek van de NATO vereist zijn. Het is in 
ieder geval merkwaardig, dat zowel op de NATO-conferentie in 
Bonn als bij de zitting van het parlement van de Westeuropese 
Unie te Straatsburg het vooral de Nederlandse vertegenwoordi
gers waren, die er niet voor terugdeinsden, ondanks de vrolijke 
sfeer aan de Rijn en het traditionele optimisme van Adenauer 
en ondanks de onwrikbare houding van konservatieve èn Labour
afgevaardigden te Straatsburg, toch eens open en duidelijk te 
zeggen waar het op stond. Minister Luns heeft zijn bezorgdheid, 
zijn grote bezorgdheid niet verborgen, toen in Bonn de bespre
kingen begonnen, en de heer Fens heeft deze sombere melodie in 
Straatsburg door een niet minder sombere wijs van harde feiten 
doen begeleiden, die eindigden in een scherp slotakkoord: de 
afkeuring van het beleid van de Raad van Ministers van de 
Westeuropese Unie. Onze minister van buitenlandse zaken heeft 
aangetoond, dat de oorspronkelijke opzet van de Atlantische 
Verdediging dermate gewijzigd is, dat het dringend nodig wordt, 
zich over herziening van het tegenwoordige beleid uit te spreken. 
De vertraging en vermindering van de Westduitse verdedigings
bijdrage, de terugtrekking van Franse troepen uit Westduits
land, de beperking van de Britse defensie-uitgaven, met als ge
volg de terugtrekking van Britse troepen uit Westduitsland, vóór 
het Westduitse leger op de been staat. De tot nu toe gevolgde 
politiek van het schild en het zwaard - het schild: de konven
tionele wapens, het zwaard: de atoom-wapens en de geleide pro
jektielen - wordt reeds ten dele opgegeven, voordat men eigen
lijk overtuigd is van de juistheid van een andere defensie-poli
tiek. Nederland heeft alle reden, zich hierover ongerust te maken, 
want het onmiddellijke gevolg van een dergelijke wijziging van 
het verdedigingsstelsel en de koncentratie op atoom-wapens zou 
vooral Westduitsland en de landen aan de Rijnmond minder be
schermen tegen een eerste aanval van een enorm leger met 
konventionele wapens uit het Oosten. 

Het is opvallend, dat deze kritiek van Westduitse zijde, om dan 
nog maar te zwijgen van de andere NATO-landen, niet die steun 
ondervond die men ha.d kunnen verwachten. Dit geldt natuurlijk 
slechts voor de reakties en verklaringen, die openbaar gemaakt 
werden; wat er achter gesloten deuren gezegd is, kunnen we 
slechts gissen. KlaarblUkelijk wilde de bondsregering naar bui
ten in geen geval de indruk laten ontstaan, alsof de NATO in 
zich zelf verdeeld zou zijn of haar defensiepolitiek een kritieke 
periode zou doormaken. Adenauer's taktiek volgde ook hier weer 
eens de oude traditie: ook in de moeilijkste omstandigheden door 
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een sterk optimisme het publiek zo te beïnvloeden, dat tenslotte 
ook de feiten zelf een gunstiger aspekt krijgen - een optimisme 
dus, waarmee politiek gemaakt wordt. Daarom werd verzwegen, 
hoe zeer het juist Westduitsland is, dat Engeland de inkrimping 
van de defensie-uitgaven en de terugtrekking van troepen uit 
Westduitsland kwalijk neemt. Daarom heeft Adenauer, evenals 
trouwens von Brentano, weinig laten merken van zijn veront
waardiging over de Russische nota's, die juist in de laatste dagen 
voor de conferentie Bonn nogal geprikkeld hebben. Daarom werd 
ook niet al te veel gesproken over de kwestie of Westduitsland 
al dan niet met atoom-wapens moet worden uitgerust, een vraag 
die het Westduitse publiek juist nu ongemeen sterk bezighoudt. 
Uit dezelfde overwegingen heeft men ook niet in het openbaar 
gesproken over de kwestie Cyprus, die minstens drie NATO-lan
den met elkaar in konflikt gebracht heeft en die volgens de 
berichten door Griekenland in Bonn ter tafel gebracht zou wor
den. Al deze delikate punten werden voorlopig op de achtergrond 
geschoven en men spande zich gemeenschappelijk in, zich op de 
gemeenschappelijke basis te bezinnen en een algemene gemeen
schappelijke lijn uit te stippelen, om tegenover de Russische 
intimidatie- en verleidingsmanoeuvres een gesloten front te 
vormen. 

Op deze wijze kwam het dus tot een sfeer van overeenstem
ming, wederzijds begrip en goede wil van allen, die in ieder geval 
sinds de Suez-krisis weer voor het eerst in het kader van de 
NATO voelbaar en zichtbaar werd. Maar dit alles kan natuur
lijk de bestaande problemen zelf niet oplossen. Niets bewijst dit 
beter dan het feit, dat het bezoek van MacMillan aan Bonn, dat 
kort na de NATO-conferentie plaats had, in een geheel andere 
sfeer verliep: zakelijk, nuchter, ernstig en soms zelfs kennelijk 
bezorgd treden de twee premiers elkaar tegemoet. De West
duitse en de Engelse bladen geven openlijk toe, dat zich tussen 
Groot-Brittannië en Westduitsland een aantal verschillen van 
visie hebben opgestapeld, die zo gauw mogelijk uit de weg ge
ruimd moeten worden. Adenauer en von Brentano zijn overtuigde 
aanhangers van een verdergaande Europese integratie, waarvoor 
de samenwerking tussen Frankrijk en Westduitsland de nood
zakelijke basis vormt. Onmiddellijk na de ondertekening van de 
twee Europese verdragen in Rome verschenen in Westduitse 
kranten berichten, kennelijk geïnspireerd door de bondsregering 
en de regeringspartijen, waarin op bijna alarmerende wijze gewag 
gemaakt werd van de poging van de Engelsen, om door een 
intensivering van de Entente cordiale ook op ekonomisch ter
rein - door de vrijhandelzone etc. - de kontinentale integratie 
uit te hollen. Zeker heeft Bonn hier een grotere bezorgdheid 
getoond dan nodig was, maar het bewijst, hoe groot het wan
trouwen reeds geworden is. In Bonn voelt men zich nog altijd 
gekwetst door de wijziging van de Britse defensie-politiek, die 
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het gehele militaire en politieke beleid van de bondsregering 
heeft doorkruist en die de socialistische oppositie juist enkele 
maanden voor de verkiezingen de mooiste argumenten in de 
hand speelde. Duncan Sandys en MacMillan was het wel gelukt, 
door hun respektievelijke bezoeken aan Amerika, de Amerikanen 
van de noodzaak van de nieuwe Engelse politiek te overtuigen, 
maar ze hadden blijkbaar niet vermoed, dat het Amerikaanse 
placet nog lang niet voldoende is, om de bondskanselier gerust te 
stellen. Daarom moet men ook het gunstige beeld van de NATO
conferentie te Bonn plaatsen tegen de ietwat nuchtere en mis
schien zelfs donkere achtergrond van de ontmoeting tussen 
Mac:M:illan en Adenauer, die tot doel had, een van de belang
rijkste vraagstukken nader te behandelen. In het najaar van 
1956 leed de NATO onder het meningsverschil tussen Amerika 
en de twee Westelijke landen; nu bestaat er een diepgaand ver
schil van mening tussen Groot-Brittannië en enkele kontinen
tale \Vesteuropese landen, waarvan Westduitsland, als het meest 
vooruitgeschoven land, meent door de nieuwe Engelse politiek 
het meest benadeeld te zijn. 

MacMillan heeft zich daarom ook ingespannen aan Adenauer 
duidel~ik te maken, dat Groot-Brittannië ook in de toekomst het 
schild èn het zwaard nodig acht, dat in plaats van de terugge
trokken Britse troepen een regiment met atoom-wapens naar 
Westduitsland gestuurd zal worden; maar daarmee is Bonn nog 
niet over de schrik heen. De diskussie is nog niet gesloten, zij 
is uitgesteld. De NATO is bezig, onder leiding van generaal 
Norstad een rapport van de militaire deskundigen op te stellen, 
dat aan het einde van de zomer klaar zal moeten zijn, en in het 
najaar door de NATO-organen in behandeling zal worden geno
men. Dan zal pas vast komen te staan, welke richting de door 
de atoom-wapens uitgelokte herziening van de defensiepolitiek 
zal gaan nemen, en pas dan zal blijken, in hoeverre atoom-wapens 
inderdaad konventionele wapens ten dele kunnen vervangen. 
Door deze procedure zullen pas in het jaar 1959 atoom-wapens 
voor andere landen dan Amerika en Engeland ter beschikking 
komen. 

Er is dus wat tijd gewonnen, maar deze tijd wordt inmiddels 
door de Russen uitermate handig gebruikt. Zij hebben in de 
weken vóór de conferentie van Bonn een aantal Westeuropese 
NATO-landen systematisch onderworpen aan een intimidatie
offensief, dat vlak voor de NATO-conferentie in een felle be
dreiging van Westduitsland kulmineerde, een offensief, dat 
vooral gericht was tegen een uitbreiding van de atoom-bewape
ning. Tegelijk met deze bedreigingen werden in de subcommissie 
voor ontwapening van de UNO, die in Londen vergaderde en in 
de nota aan Engeland voorstellen gedaan, visies verkondigd, die 
tot het meest verlokkelijke materiaal van de koexistentiepolitiek 
behoren, namelijk inspektie uit de luc!lt in Oost-Siberië, Alaska 

107 

i 
I I 



I; 
i 

,I L 
I, 

j 
I 

! 
',I 
I 
.\ 
i 
I 
! 

1 

I 
! 

en aan weerskanten van het IJzeren Gordijn; stopzetting van 
atoom-proeven, geleidelijke ontwapening etc. werden voorge
steld, het laatste in overeenstemming met Boelganins voorstel
len van november j.l. Moskou streeft met dit offensief een dub
bel doel na: algemene verwarring stichten onder de NATO-leden, 
om sommigen ertoe te bewegen uit angst en illusie met de Russen 
te praten; vervolgens echter ook, het Westduitse publiek zo 
onder druk te zetten, dat het in het najaar niet meer de sterk 
pro-westerse en NATO-gezinde Adenauer kiest, maar Ollen
hauer, die minder voor de NATO en meer aan een vier-mogend
heden garantie aan een niet-gebonden herenigd Duitsland denkt. 
Dit offensief zal nog doorgaan en misschien zelfs versterkt wor
den, naarmate de NATO haar politiek consolideert. Daarom is 
het des te belangrijker, dat de conferentie van Bonn de voor
waarde schiep voor een intensievere samenwerking - èn een 
zakelijke analyse van de situatie. Dit zou dan ertoe kunnen 
leiden, dat de Atlantische Verdediging spoedig aangepast wordt 
aan de eisen van het ogenblik. Niemand kan ontkennen, dat dit 
dringend noodzakelijk is. 

HET CONGRES VAN DE N.E.1. 
Verleden jaar had het congres van de N .E.I. te Luxemburg 

plaats, om aan te tonen, dat de Internationale Unie van Chris
ten-Democraten zich met alle kracht voor de Europese samen
werking inzet. Zowel in de rapporten als in de resolutie van het 
congres werd nadruk gelegd op de noodzaak, de Europese inte
gratie ook op andere terreinen van het Europese leven uit te 
breiden en daarom richtten de te Luxemburg verzamelde 
christen-demokraten een dringend appèl tot de ministers van de 
zes Schuman-Ianden, die kort daarna in Venetië over de "relance 
européenne" onderhandelden, de nieuwe verdragen over de alge
mene gemeenschappelijke markt en over Euratom zo spoedig 
mogelijk voor ondertekening klaar te maken. 

Het congres van Arezzo, het elfde congres van de N.E.I., dat 
van 24 tot 26 april in Arezzo plaats vond, hield zich bezig met 
de vraag, welke houding de christen-demokraten innemen ten 
aanzien van de krisis van het kommunisme, die in het afgelopen 
jaar zo duidelijk aan het licht trad. Daarmede was een onder
werp gekozen, dat inderdaad alle andere internationale vraag
stukken nog altijd belast en ten dele overschaduwt. Nog steeds 
is het kommunisme het grootste gevaar dat de wereld bedreigt; 
nog steeds is het kommunisme de grootste en machtigste pseudo
godsdienst, die de geesten van miljoenen weet te verleiden en 
met alle middelen de Kerk, het geloof, ja God zelf wil bestrijden; 
nog steeds slaagt de Russische diplomatie erin, landen en staats
lieden te intimideren of te verleiden en daardoor tweedracht 
onder de welwillenden te kweken - iets, dat even rampzalig kan 
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zijn als het kwaad zelf. In een zestal rapporten, die reeds van te 
voren waren opgesteld, was het congres op deskundige wijze 
voorgelicht over de situatie van het kommunisme in de verschil
lende delen van de wereld - onze landgenoot prof. Vlekke had 
op zich genomen na te gaan, welke uitwerkingen de kommunis
tische expansie in Azië had; zonder overdrijving mag men dit 
rapport als een van de beste beschouwen, die de congresdeel
nemers voorgelegd kregen. Op het congres zelf gaf de secretaris 
van de Democrazia Cristiana, de heer Aminto Fanfani tenslotte 
een samenvattende en uitvoerige beschouwing over de krisis van 
het kommunisme en wat de christen-demokraten op politiek ter
rein nu te doen valt. Tracht men uit deze rapporten en uit de 
belangrijke diskussie - waaraan o.a. door bekende politici als 
Paul van Zeeland, Robert Schuman, Scelba, Pella, La Pira, (toen 
nog burgemeester van Florence) werd deelgenomen - dan kon 
men telkens weer de volgende hoofdmotieven beluisteren: de 
christen-demokraten van Europa maken zich zeer bezorgd over 
de grote kracht en het gevaar van het kommunisme, dat on
danks de zichtbare krisis van de doktrine en van het kommunis
tische regiem in Rusland en in de satelliet-landen, niet minder 
is geworden. Zij eisen met nadruk een grotere samenwerking 
van de westelijke landen, een grotere koördinatie van hun bui
tenlandse politiek, niet alleen in Europa, maar ook in de landen 
van Afrika en Azië. Zeker zal men nuance-verschillen kunnen 
aantonen tussen het rapport van de Fransman Farine over 
Afrika en van prof. Vlekke over Azië, maar de fundamentele 
opvattingen zijn dezelfde: het Westen moet een nieuw initiatief 
ontwikkelen om met deze volkeren op voet van gelijkheid nauwe 
banden aan te knopen en oud wantrouwen te overwinnen. Vooral 
ten aanzien van het laatste vindt men in het rapport van prof. 
Vlekke een aantal uitermate waardevolle conclusies, waartoe de 
juiste visie op de psychologische en historische problematiek 
van de verhoudingen tussen het Westen en Azië noodzakelijker
wijs leiden. Vervolgens kon men uit alle uiteenzettingen opma
ken, dat de kracht van het Westen, de ekonomische en militaire 
kracht, een voorwaarde is voor de veiligheid van de vrije wereld, 
maar ook voor eventuele onderhandelingen met het Oosten. 
Vooral de heer van Zeeland achtte het noodzakelijk, dat het 
Westen uitgaande van een krachtige en sterke onderhandelings
positie nieuwe diplomatieke initiatieven ontwikkelt, om door 
onderhandelingen met het Oosten misschien tot een ontspanning 
bij te dragen - iets, wat natuurlijk sommige christen-demokra
tische bannelingen uit Oosteuropa - die zoals altijd eveneens 
sterk vertegenwoordigd waren op het congres, met name op dit 
congres, - ertoe aanleiding gaf, tot grootste voorzichtigheid 
aan te sporen. Hierin uit zich het dilemma, het gevaar en de 
verleiding, waarin alle westelijke politiek ten aanzien van het 
kommunisme terecht kan komen, als zij zich niet nauwkeurig 
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rekenschap geeft van de telkens wisselende en toch weer onver
anderlijke aspekten van het kommunisme. Daarom was het van 
de grootste betekenis, dat de N.E.I. zich ging bezinnen op het 
kommunisme in zijn aktiviteit over de gehele wereld: want nu 
werd nog duidelijker, hoe groot het gevaar is, dat ontstaat, als 
zich het Westen van de desintegrerende manoeuvres van Rus
land niet voldoende bewust is. Anderzijds moet het Westen in
derdaad aktief en elastisch genoeg zijn, om ook de kansen te 
benutten, die de krisis van het kommunisme biedt. 

Het wezenlijke element van een bestrijding van het kommu
nisme is natuurlijk de positieve oplossing van bestaande pro
blemen en noden. Velen zal het daarom overgetelijk zijn, op 
welke wijze een man als La Pira de christelijke politici aan
spoorde, uit hun geloof, uit de religieuze bewogenheid mee te 
werken, de maatschappelijke toestanden in overeenstemming te 
brengen met de beginselen, die in het Evangelie verkondigd zijn. 
Ook Fanfani legde sterk de nadruk op de sociale verantwoorde
lijkheid van de christen. In dit verband was het zeer waardevol 
dat de voorzitter van de K.V.P., mr H. W. van Doorn, op de 
bepalingen van het nieuwe verdrag over de Euromarkt wees, 
waarin o.a. is voorzien, dat de zes landen gemeenschappelijk de 
minder begunstigde gebieden van Europa ekonomisch en sociaal 
helpen. Dit zou inderdaad een aanknopingspunt kunnen zijn voor 
een konkrete Europese sociale politiek, waardoor men in nood
gebieden toestanden schept, waarin het kommunisme geen vat 
op de bevolking krijgt, een positieve bestrijding dus, die effek
tiever is dan een oppervlakkige propaganda tegen Moskou. 

Het congres van Arezzo was een indrukwekkende politieke 
manifestatie van de Europese christen-demokraten, die door de 
meer dan 150 gedelegeerden en ruim 200 gasten, maar vooral 
ook door de goede organisatie en het vuur van de Italiaanse 
christen-demokraten een overtuigend bewijs leverde van de gees
telijke en politieke kracht, waarvan de christen-demokratische 
beweging in Europa is vervuld, een bewijs, dat christen-demo
kratische partijen voor de opbouw van een vrij Europa en van 
een vrije wereld van groeiende betekenis zijn. 
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(BOEI{BESPREKING J 
Dr W. Goddijn O.F.M.) Katholieke Minderheid en 

Protestantse Dominant 1) 

Op deze zeer interessante en zeer belangrijke studie promo
veerde op 12 april jl. aan de Universiteit te Nijmegen dr W. God
dijn, directeur van het regionaal bureau Noord-Nederland van 
het K.S.K.I. Promotor was de directeur-generaal van genoemd 
instituut, prof. dr G. H. L. Zeegers. 

In de landelijke en regionale dagbladpers is aan deze studie 
grote aandacht besteed. "Ons Noorden" van 13 april jl. gaf be
schouwingen onder de koppen: ,dominerend boek', ,warme waar
dering voor geheel nieuw wetenschappelijk werk', ,analyse situ
atie in Noord-Nederland'. 

Het is de grote verdienste van dit werk, dat hierin onbetwist 
wordt gedemonsteerd de belangrijkheid van sociologie en socio
grafie als verklarend descriptieve wetenschappen zonder nor
matief element. Aan het slot van zijn studie introduceert de 
schrijver toch nog even iets van een normatief element als hij 
stelt, dat de oecumenische beweging, tot heden sterk binnen de 
institutioneel gebonden groepen beperkt, alleen waardevol kan 
blijken te zijn, als zij over de grenzen van dez8 beperking heen 
zou worden geleid in de richting van een volksbeweging. 

De motivering van deze slotzin laat zich destilleren uit de 
eraan voorafgaande bladzijden over interinstitutioneel antago
nisme en de zgn. primaire ,face-to-face' verhoudingen. Het zou 
evenwel de moeite van een aparte studie waard zijn, motivering 
en stelling beide nader uit te werken. 

De studie valt eigenlijk uiteen in twee delen. Het eerste deel 
handelt over de toepassing van het sociologische begrip min
derheid op religieuze formaties binnen eenzelfde volksgeheel in 
het algemeen. Deze toepassing wordt in het tweede deel dan 
concreet gesteld ten aanzien van de katholieke minderheid in 
de provincie Friesland. 

1) Als handelsexemplaar verschenen bij Van Gorcum en Camp. 
te Assen, no. 3 in de serie Sociaal Kompa,;. 
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Het statische begrip minderheid, kwantitatief bepaald dus, 
wordt duidelijk onderscheiden van het sociologische begrip min
derheid. Voor dit begrip is beslissend de ,relatie van een physiek 
en/of cultureel afwijkende groep in een concrete samenleving 
met de dominerende groep of dominant'. SchrUver gaat in dezen 
mee met de zienswijze van Louis Wirth, scherp uitgedrukt in 
diens stelling ,Minorities are not be judged in terms of numbers'. 
Schrijver noemt uitsluiting, achterstelling of discriminatie door 
de dominant - behoudens variatiemogelUkheden - karakteris
tieke kenmerken voor genoemde relatie, zich hiermede stellende 
tussen twee extreme visies, ingenomen enerzijds door Rose, die 
tezeer de nadruk legt op het gehaat zijn van de minderheid en 
anderzijds door Francis, die slechts de ,relatieve closure' als ken
merkend wil stellen. 

De relatie minderheid-dominant demonstreert dl' Goddijn 
voorts nog aan de hand van de relatie ,in-group' en ,out-group' 
(Sumner, Young, Oldendorff). Vooral daar waar binnen de rela
tie minderheid-dominant sprake is van intergroepsantagonisme, 
werkt deze demonstratie zeer verduidelijkend. Schrijver spreekt 
van sociale discriminatie in brede zin, waartoe hij rekent poli
tieke, economische, beroeps-, vestigings- en publieke discrimi
natie. Gaan deze vormen van discrimiatie gepaard met een af
weerhouding van dominant ten opzichte van minderheid, dan is 
er volgens schrijver sprake van discriminatie in strikte zin. De 
vraag kan gesteld, of dit onderscheid niet ietwat abstract-the
oretisch is en of hierdoor de concreet maatschappelijke werke
lijkheid niet enig geweld wordt aangedaan. Uit de door schrijver 
gegeven voorbeelden van sociale discriminatie in ruime zin kan 
immers blijken, dat deze vrijwel steeds gepaard gaat met feite
lijke achterstelling of afweerreacties van de dominant. 

De strijd, welke aan formeel-juridische gelijkstelling vooraf
gaat en de pogingen, opgelopen achterstand in te halen, noemt 
schrijver emancipatie. De doorwerking hiervan in stimulerende 
zin bij de formeel opgeheven minderheid wordt genoemd ,na
werking' (penalization theorie van Toynbee). Sociologisch -
en niet juridisch - bezien, is het de vraag, of het niet juister 
zou zijn, hier eerder te spreken van dóórwerking dan van na
werking. Bij de beschrijving van enige belangrijke van die na
werkingsverschijnselen zet schrijver als zijn mening uiteen, dat 
deze nawerking in Amerika pregnanter ligt dan in ons land, 
omdat volgens schrijver in Amerika de minderheidspositie van de 
katholieken sterker was bepaald door het element van vreemde 
nationaliteit dan in ons land het geval was. 

De vraag ,voltooide emancipatie' aan de orde stellende, voert 
dr Goddijn aan, dat de specifiek politieke emancipatie, te ver
staan in de zin van een ,gelijkberechtiging door de historische 
dominant', wel is voltooid en stelt hij, dat ,men in het algemeen 
hiervan overtuigd is'. Ook al hoort men nog wel eens spreken 
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van onvoltooide politieke emancipatie - Romme in ,Kàtholieke 
Politiek', Beel in diens Rede bij het lO-jarig bestaan der K.V.P.
zo wil schrijver dit eerder verstaan als een ,tekort aan politieke 
bewustwording' bij de katholieken zelf en is hij geneigd in dit 
opzicht te spreken van ,onvoltooide emancipatie' dan ook terecht 
tussen aanhalingstekens. 

De actuele achterstand van de katholieken gelijk door Zeegers 
aangetoond in diens Feestrede ,Onze taak als katholieke intel
lectueel' wijst op een feitelijke onvoltooidheid van de emancipa
tie. Inzoverre men met politieke emancipatie zou bedoelen het 
streven op politiek terrein om deze actuele achterstand - op het 
stuk van vermogens bezit en academisch en middelbaar gevorm
den vooral - teniet te doen, dan is er naar mijn mening zeer 
zeker wel sprake van politieke emancipatie (in ruime zin). 

De winst van de zuivere groepsemancipatie, gelijk die tot 
uiting kan komen in onze invloed op het openbare leven, is 
slechts schijnwinst, aldus valt de beschouwing van dr Goddijn 
weer te geven - indien de persoonlijke emancipatie in de zin 
van inwendige groei naar apostolische overtuigingskracht, niet 
de volle nadruk krijgt. 

Als bijzonder gunstig werkende factor ten aanzien van het 
belangrijkste middel tot de emancipatie - dat van hechte katho
lieke groepsorganisatie - wordt genoemd de sterke kerkelijk
organisatorische binding van de katholieken ofwel de volgzaam
heid aan het kerkelijk gezag, welke werkt als een voorrecht (op 
de dominant) zonder inspanning (verkregen). Dit voorrecht 
strekt ten goede aan alle profaanorganisatorische verbanden van 
katholieken. Vooral de politieke bundeling, werkend ,met de 
domme kracht van het getal', heeft hiervan profijt gehad. Dr 
Goddijn doet het uitkomen, alsof er eerst met het volledig inge
haald zijn van genoemde actuele achterstand een overgang zou 
komen binnen het politieke partijverband van ,zelfverdediging' 
naar ,zelfbewustzijn'. Veeleer zou men kunnen stellen, dat het 
zelfbewustzijn ook thans reeds volop bevorderd en verworven 
dient te worden, daar dit een onmisbaar element is bij de zelf
verdediging. De nog steeds voortdurende spanningen tussen 
katholiek en protestant moeten volgens schrijver ten dele ver
klaard worden als sociologische nawerkingsverschijnsel van de 
historische relatie katholieke minderheid-protestantse dominant. 
Voor het overige zijn zij gevolg van de vrije ontplooiingsmoge
lijkheden, welke aan de katholieke gemeenschap gegeven, door 
haar ook worden benut. Men zou hier wellicht ook kunnen spre
ken van directe en indirecte nawerking (doorwerking) van ge
noemde relatie. 

We krijgen te maken met het begrip diaspora - of is het geen 
begrip? - indien de minderheid ,regionaal gezien ook naar getal 
zowel absoluut als relatief een zeer kleine en geografisch sterk 
verspreide groep' uitmaakt, terwijl de dominantsgroep in getal 
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verre de meerdere is. Men kan het Jodendom internationaal als 
het klassieke type van een religieuze minderheid in de diaspora 
noemen. Universeel kan men met Van der Meer de gehele katho
lieke kerk stellen als ,uitgestroomd tot een soort wereld-dias
pora'. 

Dr Goddijn wil de sociologische minderheidspositie scherp ge
scheiden zien van de diaspora-situatie, al erkent hij, dat beide in 
concreto vaak samengaan. Als voorbeeld noemt hij de diaspora
situatie van de protestanten in het zuiden van ons land, terwijl 
zij niet onderhevig zijn aan de nawerking van een historische 
minderheidspostie. Evenwel participeren zij wel in de nawerking 
van hun dominantspositie. Hieruit kan men concluderen, dat het 
wellicht juister zou zijn, een onderscheid te maken tussen regio
naal bestaande diaspora-situatie enerzijds en nationaal werkzame 
relatie minderheid-dominant of nawerking van die relatie ander
zijds. 

Daarna bespreekt hij de sociale gevolgen van de diaspora
situatie ten aanzien van zielzorg, gemeenschapsvorming, organi
satorische opbouw (directe gevolg) en ten aanzien van de be
trekkingen met omringende groepen andersdenkenden, gemeng
de huwelijken, assimilatie en resistentie (indirecte gevolgen). 

In het tweede deel geeft de schrijver de toepassing van het 
voorgaande speciaal ten aanzien van de provincie Friesland, 
waar de katholieke dominant van vóór de reformatie tot katho
lieke minderheid werd, na 1580 door schrijver missionaire min
derheid genoemd. In de tweede helft van de 17e eeuw werd deze 
minderheid geconsolideerd. In 1796 kwam de juridische gelijk
stelling, maar de nawerking van de ,relatie' zou zich nog lang 
doen gevoelen, tot op de huidige dag. Aan de hand van sociolo
gisch onderzoek en series tabellen wordt een interessante be
schrijving gegeven van de bevolkingsgroei, welke een permanent 
vertraagd verloop heeft, van het relatief hoge vertrekoverschot, 
de sterke concentratie in steden en zgn. kerkdorpen, het betrek
kelijk hoge geboorte-niveau en het hoog aantal priester- en 
kloosterroepingen en van het godsdienstig élan. Vooral het on
derscheid tussen autochtone (Woudsend) en allochtone (Drach
ten) diaspora bleek van groot nut te zijn. 

Vooral de beschouwingen betreffende het zwaar bezette en 
rijk gevarieerde organisatie-patroon geven een scherp beeld van 
de consekwenties van het zijn van diasporagebied. 

Op de bijna 34.500 Friese katholieken is er één vereniging op 
45 katholieken, te Woudsend zelfs 1 op 17, in totaal zijn er 772 
katholieke besturen. Telt Nederland gemiddeld 1 zielzorger op 
1300 gelovigen, in Friesland is dit er 1 op 447! Er zijn in Fries
land 37 schoolbesturen met samen 75 onderwijsinstellingen. De 
kieskring Friesland van de K.V.P. heeft het hoogste percentage 
leden, n1. ruim 43% van de stemgerechtigden! Niet voor niets 
beriep Schaepman zich steeds op Friesland als strijder in de 
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voorste gelederen van de Staatspartij. De eerste katholieke kies
vereniging werd in 1871 te Sneek opgericht. Ruim 10 jaren later 
waren er in Friesland 10 kiesverenigingen tegen 24 in de rest 
van het land! Dr Goddijn verklaart dit politieke réveil uit het 
Friese verzet tegen restverschijnselen van discriminatie. 

Aanvankelijk als weekorgaan van de Friese Bond opgericht 
in 1880, waarin Schaepman de eerste 4 jaren zijn hoofdartikelen 
schreef, groeide Ons Noorden later uit tot het katholieke dag
blad voor de noordelijke provincies. In 1938 ontstond de ver
eniging Frisia Catholica, zich ten doel stellende de bevordering 
van de culturele verheffing van het Friese volk. Van meer 
recente datum dateert het katholieke gesprekcentrum ,Katho
liek Friesland', terwijl het katholiek maatschappelijk werk sinds 
1953 in een provinciale stichting is samengebundeld. Zeer type
rend voor de diaspora-positie, niet alleen in Friesland, maar 
over het gehele Noorden, is het feit, dat men bij de gemeente
raadsverkiezingen wel eens moet stemmen op niet-katholieke 
lijsten of anders helemaal geen stem zou kunnen uitbrengen. 
Tegenovergesteld hieraan komt het in zuidelijke streken wel 
eens voor, dat katholieken stemmen op andere lijsten, teneinde 
die anderen ook een vertegenwoordiging te verlenen. 

Zo ziet men, dat ook in politicis de soep niet altijd zo heet 
wordt gegeten als zij wel eens wordt opgediend. 

In het gehele Noorden en met name in Friesland is en wordt 
op het politieke terrein duidelijk gedemonstreerd het zich één 
voelen met de geloofsgenoten uit de concentratie-gebieden. Dit 
heeft ook vaak geldelijke offers gekost en kost het nog, afgezien 
van de eigen zware financiële positie in de diaspora. 

Het dilemma van de diaspora-katholiek in organisatorisch 
verband bezien, is: ofwel een bepaalde mate van regionaal isole
ment ofwel een grotere openheid naar het landelijk-nationale 
patroon. Dit is dikwijls een moeilijke opgave, temeer waar -
gelijk in Friesland - ,de verwantschap met de omringende groe
pen het ontmoeten van meer begrip voor de specifiek gewestelijke 
noden bij de niet-katholieken in zijn omgeving', in behoorlijk 
sterke mate aanwezig zijn. 

Groningen, april 1957. Dr H. N. Teuben. 

Overheid en volkscredietwezen; rapport 
gepubliceerd door het Centrum voor 
Staatkundige Vorming in maart 1957, 
31 blz., f 1,20. 

Aan een reeks van geschriften betreffende de wettelijke rege
ling van het afbetalingswezen, of in ruimere zin, van het volks
credietwezen - vermelding verdienen het rapport van de Com-
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missie-Lichtenauer, dat van een commissie van de Katholieke 
Arbeidersbeweging, een advies van de Sociaal-Economische 
Raad en het rapport van het politiek wetenschappelijk instituut 
van de Partij van de Arbeid, de Dr Wiardi Beckman Stichting 
- heeft net Centrum voor Staatkundige Vorming in maart zijn 
bijdrage tot de vorming van een openbare mening toegevoegd. 
Dat het centrum zijn rapport eerst in maart jl. het licht heeft 
doen zien, vindt wellicht zijn verklaring in de werkwijze welke 
het centrum bij voorkeur volgt. Aan de meningsvorming in het 
centrum nemen immers niet alleen terzake kundigen deel, ook 
op het oordeel van personen, die een meer algemene bijdrage tot 
de meningsvorming kunnen geven, wordt prijs gesteld. Derhalve 
worden de rapporten van commissies, die het deskundig oordeel 
inbrengen, ter behandeling voorgelegd aan wat in het centrum 
plaatselijke afdelingen heten, van welke afdelingen meer een 
algemeen oordeel wordt verwacht. Deze werkwijze vergt meer 
tUd dan die welke zich tot commissoriale arbeid van deskundigen 
beperkt. De werkwijze van het centrum heeft twee duidelijk aan
wijsbare voordelen. Door naast de deskundige oordeelsvorming 
ook aan een meer algemene een taak toe te kennen wint het 
resultaat aan waarde, doch bovendien is het van belang dat een 
zo ruim mogelijke kring actief bij de staatkundige meningsvor
ming wordt betrokken. Deze voordelen lijken ruimschoots op te 
wegen tegen het nadeel van de langere duur. 

In het ten geleide, dat het bestuur aan het rapport heeft mee
gegeven, wordt medegedeeld waarom het centrum het vraagstuk 
in kwestie in zijn programma heeft opgenomen. De ontwikkeling 
van het volkscrediet en met name het toegenomen gebruik van 
het afbetalingscrediet in de jaren na de oorlog deed de vraag 
wederom actueel worden, wat de overheid ten aanzien van het 
volkscrediet te doen of niet te doen staat. 

In de algemene beschouwingen waarmede het rapport opent 
wordt onder meer nagegaan, welke de economische betekenis is 
van het afbetalingscrediet. Bij de consument bestaat behoefte 
aan goederen, voor welker aanschaf grotere geldsbedragen nodig 
zijn, dan in één inkomensperiode met inachtneming van de be
stedingen voor de eerste levensbehoeften beschikbaar zijn. De 
ontwikkeling van het stelsel van sociale verzekering in ons land 
heeft voor de grootste groep van consumenten de mogelijkheid 
doen ontstaan hun inkomen, voorzover dat niet nodig is voor de 
eerste levensbehoeften en de premies voor de sociale verzekerin
gen, mede aan te wenden voor financiering van duurzame con
sumptiegoederen. Van de kant van de productie gezien kan wor
den geconstateerd, dat de massa-productie van duurzame con
sumptiegoederen mede mogelijk gemaakt is door het afbetalings
crediet. Aan de verdere beschouwingen ligt de gedachte ten 
grondslag, dat het afbetalingscrediet een economische functie 
vervult. 
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Zoals de meeste rapporten van het centrum heeft ook dit rap
port een beperkte omvang. Willen de rapporten aan hun doel 
beantwoorden, dan dienen zij beknopt te zijn. Deze beknoptheid 
is bevorderlijk voor kennisneming in brede kring, doch in het 
bijzonder voor kennisneming door politici. Deze beknoptheid 
heeft echter tot gevolg, dat de niet-ingewijden vaak niet de fei
telijke inlichtingen ontvangen, welke zij voor een juist inzicht 
in de materie behoeven. De commissie, die voor het centrum het 
rapport ontwierp, heeft een gelukkige poging gedaan in kort 
bestek de niet-ingewijden het noodzakelijk feitelijk inzicht te 
verschaffen. Het rapport bevat een schets van het huidige volks
credietwezen in ons land en van de ontwikkeling van de wet
telijke regelingen. 

De commissie bepleit een nieuwe wettelijke regeling voor het 
volkscredietwezen in zijn geheel. Interessant zijn de rechtsgron
den welke zij ontwikkelt. Het afbetalingscrediet kan in een 
zodanige mate overbesteding in de hand werken, dat de overheid 
zich om conjuncturele redenen genoodzaakt ziet maatregelen te 
nemen. Dit heeft zich in het voorjaar van 1956 voorgedaan, toen 
een wet is tot stand gekomen houdende een tijdelijke regeling 
betreffende afbetalingsovereenkomsten. Op de conjuncturele 
noodzaak, gesproken wordt van economische motieven, wordt 
niet verder ingegaan, 

De commissie vraagt vooral de aandacht voor wat zij sociale 
gronden voor een nieuwe wettelijke regeling noemt. Consumen
ten kunnen een onjuist gebruik maken van het afbetalingscre
diet. Dit onjuist gebruik kan ongunstige gevolgen hebben - en 
dat niet alleen in economische zin - voor de credietnemers en 
hun gezinnen, doch ook verder reikend voor de gemeenschap in 
haar geheel. Overheidsmaatregelen tot het tegengaan van een 
onjuist gebruik, zo stelt de commissie terecht, kunnen niet alleen 
worden gerechtvaardigd door de wens de betrokkenen als het 
ware tegen zichzelf te beschermen. Dit zou indruisen tegen het 
beginsel der zelfverantwoordelijkheid, dat aan ons maatschap
pelijk bestel mede ten grondslag ligt. Slechts dan wanneer het 
aantal gevallen van onjuist gebruik èn de aard van deze gevallen 
een zodanige betekenis krijgen, dat de orde in het maatschap
pelijk leven wordt verstoord, is er naar de commissie meent vol
doende grond voor overheidsingrijpen aanwezig. De commissie 
verduidelijkt wat zij verstoring van de orde van het maatschap
pelijk leven noemt door op de maatregelen te wijzen die nodig 
zijn op het terrein van de maatschappelijke zorg als gevolg van 
een onjuist gebruik van het afbetalingscrediet. Aan deze rechts
grond voegt de commissie nog een andere toe. Vele credietne
mers behoren tot de groep van de economisch en sociaal zwak
keren. Naar de mening van de commissie vormt de bescherming 
van deze credietnemers een zelfstandige rechtsgrond voor een 
wettelijke regeling. Met erkenning van de verantwoordelijkheid 
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van degenen, die aan het credietverkeer deelnemen, moet naar 
de mate van het wettelijk mogelijke misbruik worden voorkomen. 

De motivering, die de commissie geeft voor een nieuwe wette
lijke regeling, doet van wijsheid blijken. De commissie heeft zich 
niet door één bepaald beginsel zodanig in beslag laten nemen, 
dat zij andere uit het oog verloor. Deze lofprijzing moge wor
den geflankeerd door een critische noot. Het onderscheid tussen 
economische en sociale gronden heeft werkelijk betekenis. Dit 
wordt erkend. Doch de wijze, waarop de commissie dit onder
scheid hanteert, lijkt wel wat te stringent. Daartoe heeft echter 
óók de opdracht der commissie wellicht aanleiding gegeven. 

De commissie geeft in grote lijnen aan, welke voorschriften 
zij in een nieuwe wet voor het credietverkeer gegeven zou willen 
zien. Zij bepaalt daarbij ook haar standpunt terzake van het 
belangrijke vraagstuk van de colportage. De commissie, haar 
beginselen trouw blijvend, wijst een absoluut verbod af, doch 
verklaart zich wel voorstandster van een reglementering. Daar
naast dient naar haar mening de positie van de colporteurs te 
worden gewaarborgd. Behartenswaardig zijn ook haar opmer
kingen over de waarde van een goede voorlichting van de con
sumenten met betrekking tot een doelmatige besteding van het 
inkomen. 

Tenslotte houdt de commissie zich bezig met de vraag, of voor
keur dient te worden gegeven aan particuliere of aan overheids
banken. Ook hier verloochent zij haar pluralistische opvattingen 
niet. Voor beide ziet zij een taak weggelegd. 

J. 
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I Politieke kanttekeningen I 

Prof. Oud weer op vrijersvoeten 
Een van de geheimen die pro

fessor Oud "in het diepst van 
zijn gedachten" bewaart, is: 
streeft de politieke leider van 
de V.V.D. werkelijk met enige 
hoop op succes naar een anti
socialistisch front in de Kamers 
of is de grote bedrijvigheid 
welke hij in deze het laatste 
jaar weer aan de dag legt alleen 
maar zo iets als "Spielerei"? De 
schijn is bepaald tegen serieuze 
verwachtingen, want Oud i" te 
veel een man van formaat dan 
dat men in hem de man zou 
mogen zien die, na reeds enkele 
malen een blauwtje te hebben 
gelopen, nogmaals met een bos 
rozen op de stoep der confes
sionele partij en gaa t staan. 
Maar wanneer de liberale frac
tieleider het politieke steekspel 
op zeer de aandacht trekkende 
wijze blijft voortzetten, dan zal 
daar toch wel degelijk een die
pere bedoeling achter steken. 
Slaat de plank ver mis, wie ver
onderstelt dat professor Oud de 
beste kansen voor zijn V.V.D. 
ziet liggen in een onafgebroken 
offensief, waarbij steeds gehakt 
wordt met het bijltje, dat Ne
derlands welzijn afhangt van de 
mate waarin partijen als de 
K.V.P., de antirevolutionairen 
en de christelijk-historische 
Unie afstand wensen te nemen 
van de brede-basis? 

Ere wie ere toekomt, profes
sor Oud is er door zijn Gro
ningse rede van 5 april, gehou
den bij de opening der jaarlijkse 
algemene vergadering van de 
V.V.D., in geslaagd, zijn politieke 
tegenstanders van de rechter-

zijde tot reacties te verlokken. 
Oud bewerkte weer met zijn 
sloophamer de basis van het 
tegenwoordige kabinet, basis die 
hij, niet voor de eerste maal, 
"zeer wankel" noemde. En wel 
begrijpend dat wie in de politiek 
sloopt, wil hij voor loyaal aan
gezien worden, ook met opbouw
plannen, dient te komen, ver
kondigde de V.V.D.-Ieider daar
na openlijk, hoe hij een alter
natief voor het zittende kabinet 
van dr. Drees ziet. Om te 
demonstreren dat de liberale 
parlementariërs niet naar 
ministersportefeuilles hengelen 
en dat hijzelf goed begrepen 
heeft, hoe onwelkom bij de 
Katholieke Volkspartij een liai
son tussen confessionele par
tijen en de V.V.D. is, presen
teerde prof. Oud ditmaal een 
gewijzigd opbouwplan. Een 
waaruit zou moeten blijken, 
hoe belangeloos de liberalen 
handelen bij hun adviezen aan 
de partijen van christelijken 
huize. "Waarom doet de rech
terzijde het niet alleen?" En 
handig manoeuvrerend zocht 
Oud het veilige midden tussen 
de antipathie van sommige 
zijner partijgenoten tegen het 
principe der confessionele par
tij en en de vrees van anderen 
terzake van een financieel-eco
nomisch overwicht voor de 
Partij van de Arbeid in het 
landsbestuur. "Ik zeg dit niet, 
omdat ik op mijzelf zo op een 
herstel van de rechtse coalitie 
gesteld ben, maar het finan
cieel-economisch beleid dat een 
rechts kabinet zou voeren, zal 
ons ongetwijfeld veel nader 
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staan dan het beleid van een 
kabinet waarin de socialisten 
telkens weer de toon weten aan 
te geven". 

Omdat ook professor Oud 
feiten niet over het hoofd kan 
zien, mocht deze invitatie tot 
een rechtse coalitie in Gronin
gen niet het laatste woord zijn. 
Van de daken is immers verkon
digd, dat de christelijk-histori
schen niets voor een rechtse 
coalitie voelen en hoe plooibaar 
de heer Tilanus ook moge zijn, 
op dit punt valt niet te ver
wachten dat wat hij negen 
maanden geleden uit den boze 
achtte thans door de Unie oor
baar zal worden geacht. Dus 
ging professor Oud zelfs nog een 
stap verder. "Welnu wat nood, 
laten de antirevolutionairen en 
de katholieken het dan zonder 
de christelijk-historischen doen. 
Men zal mij tegenwerpen: zo'n 
kabinet zou een minderheids·· 
kabinet zijn. Maar waar staat 
geschreven, dat in een parle
mentair geregeerd land minder
heidskabinetten verboden zijn". 

Er wordt door de grondwet 
wel meer niet verboden, wat in 
de praktijk kwalijk tot toepas
sing komt, zou de eerste logi
sche reactie op deze opmerking 
van de grondwetskenner Oud 
geweest kunnen zijn. De man 
zelf verheelde zijn gevoelens 
van twijfel niet, maar kon toch 
niet nalaten met een fraai ge
baar de "zelfverloochening" van 
zijn partij nog wat aan te dik
ken: "Wat ons betreft kan zo'n 
kabinet niet slechts van een 
loyale, maar zelfs van een wel
willende oppositie verzekerd 
zijn. Wij zullen het zeker niet 
naar het leven staan.... Maar 
of het tot een dergelijke con
structie zal kunnen komen, zal 
in de eerste plaats afhangen 
van de K.V.P. Tot dusver ont
breekt haar daartoe de moed!" 

In deze "Spielerei" moet de 
V.V.D.-Ieider zelf wel veel schik 
gehad hebben. Doch alleen 
maar schik? Een artikel dat 
Oud enkele weken later over 
dezelfde kwestie voor "Elsevier" 
schreef, doet iets vermoeden 
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van een vrees, dat de "Spielerei" 
in de eigen liberale kringen net 
iets te veel au sérieux genomen 
is, om het spelletje zonder 
démasqué te kunnen voortzet
ten. 

De vissen beten niet 
Te lang napraten over de 

nieuwste Oud-manoeuvre in de 
bloedeigen V.V.D. kon te meer 
niet welkom zijn, omdat in het 
viswater waar de dobber uitge
worpen was, geen enkele animo 
voor het aas bleek te bestaan. 
De heer Tilanus bedankte op de 
hem eigen minzame wijze voor 
het spelletj e van prof. Oud. Op 
de algemene vergadering van 
zijn partij in Amsterdam gaf 
de C.H.-fractievoorzitter de be
stormers van de brede basis 
misschien een hart onder de 
riem door zijn opmerking, dat 
ook hij de brede basis geen 
eeuwigheidswaarde toekennen 
wil. Om professor Ouds dobber
tje zwom de heer Tilanus verder 
nog enkele malen heen, maar 
kans op "beet" kreeg de visser 
niet. 

Van antirevolutionaire zijde 
heeft men de Groningse sug
gestie van professor Oud met 
zwaarder geschut bestookt. 
Gebeurde dit, omdat op het 
partijconvent in Utrecht partij
voorzitter dr. Berghuis en 
vooral fractievoorzitter dr. 
Bruins Slot dermate royaal 
waren met hun kritiek op het 
regeringsbeleid, dat om misver
stand te voorkomen een forse 
aanval op de stelling-Oud nood
zakelijk werd gevonden? 

Dr. Berghuis vroeg zich op 27 
april in het Utrechtse K. en W. 
af of een situatie zoals de 
V.V.D.-Ieider in plaats van het 
tegenwoordige politieke bestel 
mogelijk acht voor de anti's en 
de Katholieke Volkspartij be
vredigender zou zÏÏn d~n de 
huidige toestand. Dr. Bruins 
Slot veroordeelde Ouds invitatie 
als zijnde een uiterst goedkope 
wijze van politiek bedri.iven. 
"De K.V.P. en A.R. samen op de 
bok van de koets met de Partij 
van de Arbeid als een stel wol-
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ven achter hen aan en de heer 
Oud welwillend en loyaal aan 
de kant van de weg. Ik begrijp 
dat daar voor de liberalen wel 
wat in zit. Maar ik zou de heer 
Oud willen zeggen, dat al trach
ten wij goed te zijn, wij toch 
beslist niet gek zijn. Bovendien 
komt dit plan van de heer Oud, 
die een minderheidskabinet van 
K.V.P. en A.R. vanwege de 
sociaal-economische politi ek 
zou willen steunen, toch wel in 
een vreemd daglicht te staan, 
als wij letten op de voortdurend 
felle kritiek van liberale z~ide 
geuit op het economische be
leid van minister Zijlstra, een 
beleid dat de A.R.-fractie in de 
hoofdlijnen tot het hare heeft 
gemaakt. En niet minder ook 
als wij letten op de opvattingen 
welke in liberale kring heersen, 
ik denk bijvoorbeeld even aan 
het rapport van de Telders
stichting t.a.v. de P.B.O. Als ik 
op al deze dingen let, dan zou 
ik de liberale staatsman in 
overweging willen geven, om 
onder het huidige bestand eem 
wat meer blijken van zijn 
loyale en welwillende gezind
heid ten opzichte van onze 
sociaal-economische denkbeel
den te willen geven, in plaats 
van ons op een ongedekte wis
sel op de toekomst te vergas
ten." 

.. Te grote beweeglijkheid" 
Veel hoop dat hij bij de 

Katholieke Volkspartii voor ziin 
suggestie gehoor zou vinden, 
heeft Prof. Oud zeker niet ge
had. Zelfs in zijn "Spielerei" is 
de liberale politicus voldoende 
reallst gebleven om te be!!riinen 
dat binnen en buiten het. Bin
nenhof tussrn Kat.hlJlif'ke 
Volkspartij en V.v.D. op h",t 
ogenblik zelfs een vriia.p:e-llit
berekening onoer oe fabpIties 
gerekend ZOll moeten worden. 
Prof. Romme heeft ziin grote 
nolitieke tegenvoeb~r niet Janr>: 
in het om:ekere geJlltpD: ()'1(!~ 
visie Îf> terza.ke van de K,VP. 
epu Ïlll"tp j!eweest, hoewel na
tuurlijk de verklaring dllt de7.e 

partij "bij gebrek aan moed" 
niet met de socialisten breken 
wil, voor zijn rekening moet 
blijven. 

Pas terug van de Antilliaanse 
studiereis schreef Romme een 
week na Ouds Groningse rede in 
De Volkskrant, dat de nieuwste 
suggestie van de V.V.D.-voorzit
ter andermaal diens begeerte 
naar vergroting van de liberale 
invloed in het politieke leven 
bewees. Trouwens erkende Prof. 
Romme " .... Zolang hij (Oud) 
liberaal is, is dit niet anders 
dan zijn goed recht en dan zijn 
dure plicht. In zijn oog gaan 
dit recht en deze plicht zelfs 
zover, dat hij, met zijn niet al 
te grote groep, de Nederlandse 
politiek wil dirigeren. Het is 
alleen maar jammer, dat hij zo 
onrustig is in de middelen om 
het doel te bereiken en dat de 
middelen in steeds sneUer 
tempo elkaar opvolgen.... In 
deze onrust van de liberale mid
delen naar het liberale doel wil 
prof. Oud nu deze, dan gene 
meeslepen. Dat hij zelf aan het 
politieke firmament nogal eens 
van baan verwisseld heeft, moet 
hij in de eerste plaats zelf 
weten. Maar voor de Neder
landse politiek is het toch beter, 
dat het verschiinsel van te 
gTote beweegliikheid een inci
denteel verschijnsel blijft, voor
behouden ::'tan een man, wien 
men om zijn grote gaven. ge
steld in dienst van -het land, 
veel vergeeft". 

Een bijzonder hOffelijke ge
volgtrekkin~, waaraan echter 
een vli,imscherpe analyse van de 
feiten ten grondslag lag;. Het zal 
niet in de laatste plaats aan 
Romme's opmerkin!!en te wi.lten 
zUn geweest, dat professor Oud 
de pen onnam om in Elsevier 
nen' volke kond t.e doen om. zo
als de K.V.P.-fractievoorzitter 
op zijn beurt daarna opmerkte: 
.. z~jn spelletie weer om te 
gooien". De bedoeling van de 
Groningse rede zou nu zUn ge
weest: de dwaaf'heid van de 
brede ba"is aan de kaak stellen 
met een lijnrecht teqenoverge
stelde dwaasheid. "Van mijn 
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kant begin ik mij nu toch een 
beetje ongerust te maken. Over 
de samenstelling van de alge
mene vergadering van de V.V.D. 
En over de moed van professor 
Oud" repliceerde prof. Romme. 

Zaterdag 11 mei, ter partij
raadsvergadering van de Ka
tholieke Volkspartij, heeft prof. 
Romme niet al te veel woorden 
aan de polemiek en de discus
sies rond Ouds rede gewijd. 
Kennelijk wenst de fractievoor
zitter op het gezonde standpunt 
te blijven staan, dat het pas de 
moeite waard wordt een sug
gestie-Oud ernstig te nemen, 
wanneer ze ernstig bedoeld is 
en gedaan wordt onder omstan
digheden die wettigen dat men 
haar ook "au sérieux" neemt. 

Koren op de molen 
We hebben hierboven gewag 

gemaakt van Romme's - niet 
zonder sarkasme bedoelde -
opmerking dat hij zich onge
rust begon te maken over de 
moed van professor Oud. Nu 
politiek Nederland allengs uit
gepraa t raakt over de Groningse 
Don-Quichotterie, dunkt ons 
echter oe vraag gewettigd, of 
men zich ook niet over iets 
anders zorg heeft te maken. 
Hebben de protestants-christe
lijke partijen, ondanks hun 
negatieve reactie OP de gedach
te van een rechts minderheids
kabinet, niet zo gereageerd, dat 
het tenslotte toch min of meer 
koren op prof. Ouds molen ge
worden is? 

De heer Tilanus sprak nog op 
tamelijk onschuldige, casu quo 
handige. wijze over ontstem
ming welke er de laatste maan
den in christelijk-historische 
kringen terzake van het beleid 
der regering-op-brede-basis ge
rezen is. Minstens werd de 
schijn gewekt, dat de Haagse 
burgemeester benoeming de 
C.H:U. de meeste pijn heeft ge
daan. 

Dr. Bruins Slot ging verder, 
veel verder. Omdat zulks geen 
nieuws is. kreeg de ml.drukke
lijk gestelde en nadrukkelijk 

122 

gemotiveerde verklaring dat 
het zittende kabinet voor de 
A.R. een extra-parlementair 
kabinet is, voor veler oren ook 
nadrukkelijke betekenis. De 
vraag van een der deelnemers 
uit het partijconvent "Is pro
fessor Zijlstra socialist aan het 
worden?" klonk in dit klimaat 
niet zo verwonderlijk, want de 
kritiek van de A.R.-fractieleider 
was zo uitvoerig en zijn klacht 
over de onmacht van het parle
ment dermate zwaar, dat een 
flinke portie van de blaam de 
twee ministers-geestverwanten 
wel treffen moest. 

Bewust of onbewust heeft dr. 
Bruins Slot scheidslijnen aan
gezet en vermeerderd. De brede
basis-gedachte moet daarvan 
schade ondervinden. Deze scha
de nu zal, naar wij blijven ver
onderstellen, de vooropgezette 
bedoeling van professor Oud 
geweest zijn, toen hij in Gro
ningen zijn veel-besproken sug
gestie deed. 

Professor Romme wekte 11 
mei te Utrecht sterk de indruk, 
dat hij waakzaam is tegen een 
vermenging van zakelijke kri
tiek op het huidige kabinet met 
bezwaren tegen de brede basis. 
Zomin als dr. Bruins Slot spaar
de Romme de regering zijn kri
tiek en hii stelde duidelijk, dat 
ook de Katholieke Volkspartij 
niet onder alle omstandigheden 
het kabinet-Drees oe lopende 
parlementaire neriode wenst te 
laten uitzitten:' Maar hij ver
klaarde even nadrukkelijk nog 
steeds een voorstander van de 
brede-basis-gedachte te ziin 
De ,.primarius" in het orkest 
van K.V.P.-politici heeft het 
zittende kabinet bcpaa.ld niet 
de indruk gegeven van een man 
die vindt dat de z::1ken wel goed 
gf)~m in Nederl8nd: maar wat 
hij laakte W::1$ minder de opzet 
dan de praktijk. 
~n wat die pmktiik betreft. 

duideli.iker en positiever ook 
dan wie van zijn voorgangers 
in de politieke discussie der 
laatste maanden heeft Romme 
laten uitkomen dat niet opga!lt 
de voorstelling van zaken vol-
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gens welke de socialisten via 
hun ministers in het kabinet op 
het ogenblik alleen de gang van 
zaken in Nederland uitmaken. 
Zoals in en buiten de Kamer op 
het Binnenhof herhaaldelijk 
gebeurt, professor Oud heeft in 
professor Romme de man ont
moet die het best doorziet waar 
de knappe liberale politicus zijn 

strikken zet en met welke be
doeling. 

Oud speelt met de gedachte 
van een anti-socialistisch front; 
Romme verzet zich tegen de 
door P.v.d.A.-politici voorgesta
ne politiek, inzoverre die strijdt 
met de politiek welke het 
K.V.P.-program in het lands 
belang noodzakelijk vindt. 

v. L. 
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VAN HET CENTRUM VOOR STAATKUNDIGE VORMING 
• • 

Bij het bureau van het Centrum voor Staatkundige Vorming, Prin
segracht 95 's-Gravenhage, zijn o.a. de volgende rapporten verkrijgbaar: 

No. Titel Prijs 
16 Herziening der pachtwetgeving ...................... t 1,-
18 Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar 

Nederlandse verhoudingen; redevoeringen uitgesproken 
door Mr Dl' J. J. Loeff en Prof. Dl' L. G. J. Verberne .. . . ,,1,-

20 
21 

Bedrijfsrechtspraak; richtlijnen voor een wettelijke regeling 
Herziening der Successiewet; rapport inzake het ontwerp 
Successiewet 1948 .................................. . 

23 Verplichte ouderdomsverzekering; grondslagen van een 
wettelijke regeling ................................. . 

24 Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin; is het 
wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te 
perken? .......................................... . 

25 Het ontwerp van Wet toezicht op het credietwezen ... . 
31 Dividendbeperking; rapport betreffende het ontwerp van 

Wet tot verlenging van de dividendbeperking ....... . 
34 Loonpolitiek; meer vrijheid in de loonvorming; inschake-

ling van bedrijfsorganen? .......................... . 
40 Sociale voorzieningen voor zelfstandigen ............. . 
41 Kinderbijslag naar verhouding van het loon .......... . 
44 Staatkundige eenheid der katholieke Nederlanders ... . 
45 Overheid en Humanistisch Verbond ................. . 
50 Rechtvaardigheid en doelmatigheid van een huurbelasting 
54 Monumentenwet; beschouwingen over haar beginselen, 

daarin te geven voorschriften en te treffen maatregelen 
55 Successiewet; rapport betreffende het gewijzigd ontwerp 

van Wet inzake de heffing van de rechten van successie, 
van schenking en van overgang .................... . 

56 Het ontwerp Landbouwwet ........................ . 
57 Samenwerking in Nederland als staatkundig vraagstuk; 

rede uitgesproken door Prof. MI' A. L. de Block ..... . 
58 Het ontwerp nieuwe Pachtwet ..................... . 
59 De financiering van de investeringen; voorziening in de 

behoefte aan risico-dragend kapitaal ................ . 
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Een volledige lijst van publicaties wordt op aanvraag verstrekt. Het 

is mogelijk zich op de publicaties te abonneren. De abonnementsprijs 
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REDACTIE: MAG. OR S. STOKMAN O.F.M., DRS J. M. AARDEN, OR L. A. H. ALBERING, 
OR K. J. HAHN, ORS A. W. H. J. QUAEOVLIEG. 

JAARGANG 11 JUNI NUMMER4 

De sociale aspecten van de 

Europese Economische 

Gemeenschap door Dr W. J. Schuyf 

O 
e natuurl~ike beperktheid van de mens, zijn organisato

rische ontoereikendheid en zijn op eeuwenoude natio
nale tradities gegrondveste vrees de bekende nationale 
levensvormen op te geven of te wijzigen ten gunste van 

nog onbekende nieuwe vormen, hebben bij de opbouw van de 
europese samenleving in de na-oorlogse jaren ten grondslag ge
legen aan het feit, dat de Europese opbouw schoksgewijze is 
verlopen. Wel was in de Raad van Europa getracht de politieke 
impulsen, die in 1948 nog zo sterk waren een concrete politieke 
gestalte te geven, maar al spoedig zagen de staatslieden in, dat 
zij zich terug moesten trekken op voorzichtiger stellingen. Een 
van deze is de organisatie van een enkele sector van de Europese 
economie, n.l. die van de kolen en staal. Eveneens door een im
puls, men zou bijna willen zeggen een ongecontroleerde, van de 
Raad van Europa, waaraan Winston Churchill niet geheel 
vreemd geweest is, werd gedacht aan de behartiging van de 
Europese veiligheid door middel van de oprichting van een Euro
pese defensie-gemeenschap. Deze deelonderneming faalde. Na 
rijp beraad besloten de ministers van de Zes landen weer terug 
te keren naar de economische sector en alsnog te proberen door 
een ingewikkeld systeem van de instelling van een gemeenschap
pelijke markt, zowel de eigen economieën te versterken, als het 
geheel van de Europese economie op hoger niveau te brengen. 

In de Verdragen, die thans ter bekrachtiging aan de Parle
menten zijn voorgelegd, overheerst derhalve wederom het eco
nomische. Dit blijkt wel uit de voortreffelijke formulering van 
artikel 2 van het verdrag van de Europese Economische Ge-
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meenschap, (E.E.G.) waarin gezegd wordt "de Gemeenschap 
heeft tot taak door het instellen van een gemeenschappelijke 
markt en door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het 
economisch beleid van de Lid-Staten te bevorderen de harmo
nische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de 
gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige groei, een 
grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de levens
standaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeen
schap verenigde staten." 

Men kan het de opstellers van het Verdrag van een Economi
sche Gemeenschap moeilijk euvel duiden, dat zij overal de nadruk 
leggen op het economIsche. Over de interpretatie, die evenwel 
vöor "het economische" gekozen is, voelen wij ons niet helemaal 
gerust. W~i hebben de indruk, dat b~i de opstellers van het Ver
drag de onverbrekenike samenhang tussen het sociale en econo
mische niet genoeg vooropgesteld is. Naar onze opvatting is de 
economische volkswelvaart een product van harmonische samen
werking tussen de verschillende individuën en groepen met hun 
onderscheiden beroepen en bedrijven, waarbij allen elkander hel
pen en aanvullen bij het vervullen van de eigen maatschappelijke 
taak en waaruit resulteren moet, dat aan allen tesamen en ieder 
afzonderlijk een behoorlijk aandeel toekomt in die goederen, 
welke door de schatten en de hulpmiddelen der natuur, door de 
techniek en door de maatschappelijke samenwerking in het eco
nomisch leven kunnen worden opgebracht. Bovendien moet de 
maat van die goederen zo groot zijn, dat zij niet slechts toerei
kend is om in hét noodzakelijke en in een passend comfort te 
voorzien, maar de mensen dienen eveneens tot die welstand ge
bracht te worden die, mits verstandig gebruikt, niet alleen geen 
belemmering is voor hun geestelijke leven, maar dit geestelijk 
leven veeleer krachtig kan bevorderen. Van deze gedachtensfeer 
vloeien de artikelen van het Verdrag van de Europese Econo
mische Gemeenschap werkelijk niet over. Zo b.v. wanneer in 
artikel 3 de activiteit van de gemeenschap, die vereist is om de 
in artikel 2 genoemde doelstellingen te bereiken nader ontleend 
worden. Van de 11 nader omschreven elementen van deze acti
viteit wordt er slechts één gewijd aan de sociale problematiek 
en dan nog zoals wij later zullen zien op een vrij beperkte wijze: 
n.l. paragraaf 1 van artikel 3, waarin de vorming van een Euro
pees sociaal fonds teneinde de werkgelegenheid voor de werk
nemers te verbeteren en bij te dragen tot een verhoging van hun 
levenspeil wordt geformuleerd. 

De sociale mogelijkheden, die door dit Europese Economische 
Verdrag geopend worden, of liever in het vooruitzicht worden 
gesteld, kan men aarzelend noemen. Zelfs van de zo omstreden 
punten als de harmonisatie van de sociale voorzieningen en 
lonen, het gelijktrekken van de lonen tussen vrouwelijke en man
nelijke werkkrachten en het bevorderen van de gelijkheid voor 
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de betaalde vacantiedagen kan men niet zeggen, dat zij in deze 
formulering beschouwd worden als een eigen doelwit, dat door 
een systematische actie van de instellingen van de Gemeenschap 
nagestreefd en bereikt moet worden. 

Uit de debatten van de gemeenschappelijke vergadering van 
de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal is de laatste jaren 
steeds duidelijker gebleken, dat de bestuursorganen van deze 
Gemeenschap tenslotte weinig bevoegdheden bezitten op het 
gebied van de sociale politiek. 

De artikelen van dit nieuwe Europese verdrag wekken de in
druk, dat de bevoegdheid van de organen van de Europese eco
nomische gemeenschap nog geringer zijn op het punt van de 
sociale politiek dan die van de E.G.K.S. Zelfs, met betrekking 
tot de harmonisatie van de sociale voordelen valt het op, dat de 
E.E.G. uitgaat van het beginsel, dat deze harmonisatie slechts 
in de beschouwing betrokken zal worden, als de verschillen in
zake sociale lasten leiden tot economische moeilijkheden voor de 
gemeenschap. Het uitgangspunt schijnt veel meer te zijn, dat de 
sociale vooruitgang een logische consequentie dient te zijn van 
de goede economische werking van de gemeenschappelijke markt 
en van zijn spelregels. 

In het algemeen dient men natuurlijk voorop te stellen, dat dit 
Verdrag met alle anderen gemeen heeft, dat het een compromis is 
tussen de verschillende economische opvattingen, die in het hui
dige Europa leven. Eensdeels zijn er natuurlijkerwijze en vooral 
in de kringen, die het nauwst geïnteresseerd zijn bij het directe 
economische leven nog sterke tendenzen van oude stijl, die ge
inspireerd zijn door de aloude natuurlijk geachte drang van zo 
gering mogelijk beperkte vrijhandel en concurrentie. Deze leggen 
vooral de nadruk op de economische aspecten van deze grote 
Europese onderneming en voeren een verwoede strijd tegen 
modernere, meer sociaal-economisch georiënteerde opvattingen. 
In deze nieuwe opvattingen wordt een aanzienlijk sterker accent 
gelegd op wat men wel de plan-welvaart noemt, op de eis vol
ledige werkgelegenheid te verzekeren voor iedereen en op de 
noodzaak standvastige afzetgebieden te scheppen, voornamelijk 
ter bescherming van degenen die bij het arbeidsproces zijn be
trokken. Het is de controverse tUEsen degenen, die uiteindelijk 
het sterkst geïnteresseerd zijn bij handel en industrie en dege
nen, die voorstander zijn van een betere organisatie van deze 
grote sociaal-economische ruimte. 

Wanneer men het communiqué van de 6 ministers van Buiten
landse Zaken van de Gemeenschap voor Kolen en Staal, die 3 juni 
1955 bij elkaar waren geweest, leest, of liever legt naast de 
artikelen van het huidige Verdrag, constateert men reeds een 
afwijken van de oorspronkelijke opzet in de richting van de 
eerste opvatting. Immers in dit communiqué staat: "bevestiging 
van het Verenigd Europa moet nagestreefd worden, via de ont-
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wikkeling van de gemeenschappelijke instelilngen, de progres
sieve samensmelting der nationale economieën, de instelling 
van een gemeenschappelijke markt en het progressief in over
eenstemming brengen van de sociale politiek der betreffende 
landen." 

We kunnen in dit opzicht Frankrijk dankbaar zijn, dat het er 
tijdens de onderhandelingen voor gestreden heeft om in het Ver
drag een duidelijk omschreven maatregel opgenomen te krijgen 
inzake de sociale harmonisatie. Er is zoveel critiek op Frankrijk 
geoefend inzake dit Verdrag, dat het een weldaad is om dit 
streven van Frankrijk nog eens te onderstrepen, hoewel wij niet 
blind zijn voor de niet-onvermengd sociale motieven van Frank
rijk en er wel voor gewaakt hebben de inflatoire loontechniek 
van de Fransen op onze economie te laten inwerken. Immers, 
volgens het eerste Verslag van de Brusselse deskundigen moest 
in tegenstelling met het communiqué de harmonisering van de 
sociale lasten een automatisch gevolg zijn van de gemeenschap
pelijke markt. Bovendien was geen enkele procedure voorzien om 
te waarborgen, dat deze harmonisering tezelfder tijd verwezen
lijkt zou worden als het afschaffen van de tolmuren en de con
tingenteringen. Frankrijk heeft er op gestaan, dat in het Verdrag 
duidelijk omschreven maatregelen zouden opgenomen worden 
met betrekking tot de lonen van mannen en vrouwen, de ver
goeding van de overuren en het tarief van deze vergoeding en 
de duur van de vacanties. 

Over de wenselijkheid van de opneming van deze voorwaarden 
In het Verdrag bestaat nog steeds geen communis opinio bin
nen de verschillende landen. Daarover zal het laatste woord ook 
nog wel niet gezegd zijn. Zeker in Duitsland, maar ook in ons 
land bestaat een sterke neiging om weinig heil te zien in het 
gelijktrekken van de verschillende stelsels van maatschappelijke 
zekerheid. Men denkt hier veeleer, dat de dispariteit van deze 
stelsels tot dezelfde resultaten zou kunnen leiden. Bovendien is 
men van mening, dat hierdoor het risico ontstaat, dat de Staat 
inbreuk zou gaan maken op de vrijheid in de betrekkingen tus
sen werkgevers en werknemers. In ons land kan men ook vragen, 
welke invloed dit zou hebben op het georganiseerde bedrijfsleven, 
op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Velen zijn van oor
deel, dat het van eminent belang is, dat aan patroons en arbei
ders de grootst mogelijke vrijheid van onderhandelen wordt ge
laten, opdat de collectieve overeenkomsten zouden kunnen wor
den aangepast aan de verschillen, die zich in de productiviteit 
der arbeidskrachten voordoen. Hoeveel bewondering wij ook 
hebben voor dit vrijheidsstreven en hoe principieel wij ook deze 
vrijheid achten, wij menen dat het niet strijdig is met deze prin 
cipiële voorliefde dat in voorkomende gevallen van hoger hand 
een handje geholpen wordt om deze vrijheid op juiste sociale 
wijze te effectueren. 
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Wanneer men de grote lijnen van het Verdrag nagaat zou men 
drie hoofdlijnen kunnen onderscheiden: 
a) de opheffing van de beschermende maatregelen, een nega

tieve maatregel, die dient tot opruiming van de belemmerin
gen, die elke integratie onmogelijk maken, 

b) de schepping van nieuwe hulpbronnen. Dit zijn maatregelen 
van positieve aard, die de economische expansie en daardoor 
de economische integratie behartigen en dan tenslotte 

c) de vestiging van de vrije circulatie van mensen en goederen. 
In dit laatste zou men de opzet kunnen zien van een Europese 

sociale politiek, die voor deze integratie onmisbaar is als men 
althans de vrije circulatie van de arbeiders hieronder begrijpt 
en als nog een aantal andere maatregelen op het gebied van de 
sociale politiek worden getroffen. 

Er ligt een duidelijk onderscheid tussen de Gemeenschappe
lijke Markt en hetgeen verstaan wordt onder economische inte
gratie. Voor de ingewikkelde taken die het Verdrag opsomt, n.l. 
vestiging van een sterke eenheid van productie, een ononder
broken expansie en toenemende stabiliteit mitsgaders versnelde 
verbetering van het levenspeil is een eenvoudige samenwerking 
tussen de Staten niet voldoende gebleken, maar de thans voor
gestelde vestiging van een gemeenschappelijke markt is dit 
evenmin, want deze houdt nog niet een eigen gemeenschaps
politiek in op het economische èn sociale gebied. Wanneer men 
wil spreken over het voeren van een gemeenschappelijke econo
mische en sociale politiek, dan moet er ergens een instantie zijn, 
die de nodige bevoegdheden bezit om zulk een politiek inderdaad 
te kunnen ontwerpen en uitvoeren. Maar van de instellingen, en 
er zijn er vele, die in het Verdrag staan, is er bijna niet één, die 
de sociale politiek beschouwt als een zelfstandig geheel. De 
tendens om de sociale politiek te zien als een uitvloeisel van de 
economische politiek lijkt mij sterk overheersend. De Christen
Democraten zijn hierover niet gelukkig daar zij principieel stel
len dat het sociale de voorrang heeft op het economische en 
zelfs dat het economische slechts een middel vormt ter bereiking 
van de sociale doeleinden. Samenvattend mogen we zeggen, dat 
er van een sociale gemeenschaps-politiek slechts een vage aan
duiding in dit Verdrag te vinden is en dat de Europese com
missie de daartoe vereiste bevoegdheden ten enenmale mist. 

Na deze algemene beschouwingen moge ik kort op enkele 
details ingaan aan de hand van de besprekingen in de Raad van 
Europa in Straatsburg en in het bijzonder van die van de Sociale 
Commissie van de Raadgevende Vergadering, waarvan ik de eer 
heb lid te zijn. 

Weliswaar is de mogelijkheid uitgesloten nog iets aan de Ver
dragen te wijzigen, niettemin kunnen enkele critische opmer-
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kingen nog zin hebben, omdat, indien deze zakelijk juist zijn, 
parlement en regering bij de tenuitvoerlegging van de bepalin
gen van het Verdrag deze suggesties wellicht in hun beschou
wingen zouden kunnen betrekken. 

In de eerste paragraaf van artikel 48 wordt gezegd: "Het 
vrije verkeer van werknemers wordt binnen de gemeenschap 
uiterlijk aan het- einde van de overgangsperiode tot stand ge
bracht". Deze overgang telt minimaal 12 jaar (3 x 4 étappes) 
en hoogstens 15 jaar (de Ie periode kan tot drie keer toe met 
een jaar verlengd worden). Naar vrijheid van migratie van de 
arbeiders wordt in deze periode dus gestreefd. Discriminatie op 
grond van nationaliteit moet opgeheven zijn, toch is in het Ver
drag geen enkel nader omlijnd criterium te vinden met betrek
king tot de verwezenlijking van deze doelstelling. Evenmin tref
fen we er de middelen in aan waarmede de voortschrijdende 
vrijmaking van de migratie van de arbeiders binnen de verschil
lende etappes wordt geregeld. Nu dergelijke aanwijzingen vol
ledig ontbreken, mag men verwachten, dat de Commissie en de 
Raad binnen het raam van de hun in artikel 49 verleende be
voegdheden zo spoedig mogelijk tot een gedetailleerd plan ko
men. Het Economische en Sociale Comité zal hierover moeten 
adviseren. Voorstellen zullen uitgewerkt moeten worden, die 
uitgaan van een nauwe samenwerking tussen de nationale orga
nen; belemmeringen, die samenhangen met nationale wetgeving 
moeten opgeheven worden, internationale overeenkomsten en 
administratieve practijken worden aangepast. Natuurlijk zal 
hier in eerste aanleg door de gemeenschap getracht moeten wor
den nieuwe arbeidsmogelijkheden te verschaffen aan die arbei
ders, die in eigen woonplaats geen arbeid vinden kunnen. Wan
neer deze arbeidskrachten buiten hun land, maar binnen de ge
meenschap, nieuwe mogelijkheden geboden krijgen, dient salaris
overmaking naar diegenen die tot hun last zijn en blijven in 
eigen land, geregeld te worden. Belangrijker nog is, dat deze 
vrijheid niet beperkt blijft tot de werknemer, maar dat ook zijn 
gezin vrijelijk met hem mee kan gaan, als hij zich permanent 
elders wil vestigen. 

In het Verdrag wordt uitdrukkelijk gesproken over opheffing 
van discriminatie naar nationaliteit. Reeds uit humaan oogpunt 
in het algemeen, maar meer in het bijzonder met het oog op de 
samenwerking met de overzeese gebiedsdelen zou ook zeker de 
discriminatie naar ras uitgeschakeld moeten worden. Bij de uit
werking van de overeenkomsten, waarover artikel 135 spreekt, 
tot regeling van de migratie tussen werknemers van de Europese 
landen en van de overzeese gebieden, zal men hieraan niet kun
nen ontkomen. 

Zou het ook niet wenselijk zijn, dat men zich afvraagt in hoe
verre het Verdrag toelaat rekening te houden met werknemers 
afkomstig uit landen niet-leden ofwel met de z.g. staatlozen, die 
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om hogere redenen zijn uitgeweken naar het gebied van een lid
staat. 

Hoe belangrijk deze voorzieningen ook zijn, uitgegaan dient te 
worden van de praemisse, dat om redenen van menselijke en 
culturele aard er naar gestreefd wordt werknemers in het eigen 
land te werk te stellen. 

Dit zal evenwel in landen met een groot bevolkingsoverschot 
niet altijd mogelijk zijn. Zowel Duitsland als Italië verkeren in 
deze omstandigheden. Moet de werknemer echter emigreren, dan 
moet aan deze twee voorwaarden voldaan worden: hij moet een 
deel van zijn salaris gewoon over kunnen maken èn zich door 
zijn gezin kunnen laten vergezellen. Zowel uit economisch, als 
uit sociaal en moreel oogpunt is dit geboden - niets is fataler 
dan het verbreken van het gezinsverband - hoewel in deze 
moeilijke tijden het woningvraagstuk overal ernstige problemen 
oproept. 

Is het misschien daarom, dat in het Verdrag artikel 50 plot
seling spreekt over een programma voor de uitwisseling van 
jonge arbeidskrachten? Opvallend is hier overigens dat gespro
ken wordt van "uitwisseling", hetgeen niet hetzelfde is als vrije 
migratie. Wat de bedoeling is van dit artikel 50 is niet duidelijk. 
Het is overigens verheugend,' dat in dit artikel de "jongeren" 
een eigen, zij het dan ook zeer bescheiden, plaats gegeven is. 

Volledigheidshalve moet nog vermeld worden, dat zowel in 
artikel 48 wat betreft het vrije verkeer van werknemers als in 
artikel 55 met betrekking tot het recht van vestiging uitdruk
kelijk wordt bepaald, dat degenen die betrekkingen in overheids
dienst vervullen buiten deze bepalingen vallen. 

In artikel 57 wordt het vraagstuk geregeld van de onderlinge 
erkenning van diploma's, certificaten en andere titels, die toe
gang tot bepaalde werkzaamheden, anders dan in loondienst 
verlenen - de vrije beroepen heeft men hier blijkbaar op het 
oog - kunnen vergemakkelijken. Over de wederkerige geldig
heid van universitaire diploma's is in de Raad van Europa reeds 
veel te doen geweest. De Raad van Europa kan aan de Gemeen
schap in dezen reeds zeer belangrijke resultaten voorleggen. Het 
ligt voor de hand, dat verwacht mag worden, dat de organisato
ren van de Gemeenschap met die resultaten van dit werk reke
ning zullen houden. 

Er is reeds veel gesproken over de harmonisatie van de ver
schillende nationale wetgevingen op sociaal gebied. Als uit
gangspunt moet voor ons gelden, dat het vrije spel van econo
mische krachten niet in staat kan zijn automatisch voldoende 
harmonisatie tot stand te brengen van de sociale arbeidsvoor
waarden en -lasten. Als er ergens behoefte zal zijn aan een posi
tieve actie van de organen van de gemeenschap is het zeker op 
dit punt, waarbij men van meet af aan de organisaties van het 
bedrijfsleven zou moeten inschakelen en waarbij in ieder geval 
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nauwe samenwerking zal moeten optreden met de nationale en 
internationale arbeiders- en werkgeversorganisaties. 

Titel 3 draagt het opschrift "sociale politiek". Het eerste 
hoofdstuk bevat 6 artikelen, die worden samengevat onder de 
titel "sociale bepalingen". Het tweede hoofdstuk gaat over het 
Europese sociale fonds. Artikel 117 is een belangrijk beginsel
verklaring. De lid-staten erkennen de noodzaak, "verbetering 
van levensstandaard en van de arbeidsvoorwaarden van de 
werknemers te bevorderen, zodat de onderlinge aanpassing daar
van op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt". 
Na deze hoog gestemde beginselverklaring volgt in het tweede 
lid van artikel 117 de meer concrete denkrichting van de opstel
lers van het Verdrag. Deze stemt wederom geheel overeen met 
hetgeen we hierboven stelden. Nergens spreken de bedoelingen 
op sociaal gebied duidelijker dan uit het tweede lid, weshalve ik 
het hier in zijn geheel citeer: "Zij zijn van mening, dat een der
gelijke ontwikkeling zal voortvloeien zowel uit de werking van 
de gemeenschappelijke markt, waardoor de harmonisatie der 
sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in dit Verdrag 
bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen." 

In artikel 118 worden de taken van de commissie, waaruit 
nauwere samenwerking op sociaal gebied bevorderd zou worden, 
nader omlijnd. Artikel 119 regelt de gelijke beloning van man en 
vrouw. Het enige van de drie Franse punten met betrekking tot 
de harmonisatie der lonen, dat uitdrukkelijk erkenning vindt in 
dit Verdrag en dat reeds in de eerste etappes, dus de eerste 
4 tot 7 jaar verwezenlijk moet worden. Artikel 120 legt de lid
staten op er naar te "streven" de bestaande gelijkwaardigheid 
van de bepalingen omtrent betaalde vacanties te handhaven. 

Het streven de lonen in de deelnemende landen gelijk te trek
ken vindt in het Verdrag geen uitdrukking meer. Harmoniseren 
betekende in Franse ogen al te vaak egaliseren: een systeem 
waarvoor ook in de Nederlandse vakbeweging weinig ge
voeld werd. Blijkbaar is men er te zeer van overtuigd geraakt, 
dat de lonen steeds beschouwd moeten worden in verhouding tot 
de productiviteit van de arbeidskrachten. Wanneer immers in 
een bepaald land een werknemer aanzienlijk meer produceert 
binnen dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden als in een 
ander land ligt het voor de hand, dat het loonniveau in dat geval 
ook verschillend dient te zijn. Waar het dan uiteindelijk op aan 
komt is, dat de kosten per eenheidproduct in een dergelijk geval 
in een land met hogere lonen niet hoger behoeft te liggen, waar
door concurrentie met bedrijven uit andere landen met lagere 
lonen zeer goed mogelijk blijft. Men wijst voor dit geval wel 
naar de Verenigde Staten, waar de salarissen gemiddeld min
stens 2 keer zo hoog zijn als die in Nederland, terwijl bovendien 
de arbeidstijden korter zijn. Nochtans vormen de Verenigde 
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Staten een geduchte concurrent van Europa op bijna ieder ge
bied. De hogere productiviteit aldaar - niet in de laatste plaats 
een gevolg van de Amerikaanse gemeenschappelijke markt -
maakt de zoveel hogere Amerikaanse lonen mogelijk. Het gelijk 
trekken van de lonen in de deelnemende landen zou derhalve 
een fout zijn. 

Voor Algerije en andere Franse overzeese departementen is 
uitdrukkelijk bepaald, dat niet alle regelingen van het Verdrag 
gelden. Zo de bepaling over gelijke beloning van man en vrouw, 
die over het sociale fonds of investeringsbank. Dit is een con
cessie geweest aan de Fransen. Dit betekent echter niet, dat op 
een aantal punten onderling overleg onnuttig en onnodig kan 
zijn. In het bijzonder wat betreft bepaalde onderdelen van de 
sociale wetgeving, die wellicht beter op elkaar afgestemd kunnen 
worden. Op dit stuk ligt voor het Europese Economisch Sociaal 
Comité een zeer belangrijk stuk werk. 

In artikel 123 wordt het Europese Sociale Fonds nader om
schreven. De doelstelling van dit fonds is de werkgelegenheid 
voor de werknemers in de gemeenschappelijke markt te verbe
teren en zodoende bij te dragen tot verhoging van de levens
standaard. De taak van dit fonds is de tewerkstelling binnen 
de gemeenschap te vergemakkelijken en de geographische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers te bevorderen. Zo kan 
volgens artikel 125 op verzoek van een lid-Staat het fonds 50% 
van de uitgaven vergoeden, die door de Staat of door een pu
bliekrechtelijk lichaam na de inwerkingintreding van dit Ver
drag zijn gedaan teneinde aan werknemers productieve nieuwe 
werkgelegenheid te verschaffen door herscholing ofwel door 
vergoedingen voor verplaatsingkosten, dan wel door steun te 
verlenen ten gunste van werknemers wier werkgelegenheid ge
heel of gedeeltelijk wordt ingekrompen of tijdelijk wordt opge
heven ten gevolge van een overschakeling van de onderneming 
op andere productie. Verwacht mag worden dat deze maatrege
len ook zullen gelden voor kleine ondernemingen. 

Dit Europese Sociale fonds zal dus de sociale gevolgen van 
de gemeenschappelijke markt zo goed mogelijk op moeten van
gen en wel zo, dat daaruit een prikkel ontstaat tot herorënte
ring op de nieuwe verhoudingen. Dit fonds zal beheerd worden 
door de Europese Commissie, die er in bijgestaan wordt door 
vertegenwoordigers van de zes regeringen, mitsgaders de ver
tegenwoordigers van vakverenigingen en werkgevers. 

Het spreekt vanzelf, dat voor de uitvoering van de sociale 
regelen van de gemeenschappelijke markt het Economische en 
Sociale Comité, dat uit 101 leden bestaat een belangrijke rol 
zal moeten spelen. De samenstelling van dit Comité is als volgt: 
Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 24 leden, België en Neder
land 12 en Luxemburg 5 leden. Bij de samenstelling van dit 
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Comité zal rekening worden gehouden met de noodzaak aan de 
verschillende sectoren van het economische en sociale leven een 
passende vertegenwoordiging te verzekeren. In deze pluriforme 
opzet van het Economische en Sociale Comité ligt naar mijn 
smaak een ernstige reden tot ongerustheid. Immers, wanneer 
men in dit Comité vertegenwoordigers gaat opnemen van de pro
ducenten, uit de landbouwsector, uit het transportwezen, uit de 
kringen van handelaren en zelfstandige handwerklieden alsmede 
uit de vrije beroepen en het algemene belang, legt men een cri
terium aan, dat misschien wel volledig recht doet wedervaren 
aan de economische veelzijdigheid van het maatschappelijke 
leven, maar oe sociale differenciatie in het gedrang dreigt te 
brengen. Immers, zowel in de landbouw, als in de vervoerssec
tor, als in die van de kleinhandel kan men zowel werkgevers als 
werknemers aantreffen. Het doet dan ook enigszins denken aan 
een poging door deze economische veelzijdigheid de sociale dif
ferentiatie ten nadele van de arbeidersklasse in het geheel te 
laten verdrinken. Het staat dus nu reeds vast, dat de arbeiders
wereld erop moet rekenen een minderheidspositie in dit lichaam 
te zullen gaan bekleden. Men kan dit betreuren, maar de regels 
zijn nu eenmaal vastgesteld en er zal weinig aan te doen vallen. 
Deze situatie kan onder de aandacht van de Regeringen worden 
gebracht, die krachtens artikel 195, een lijst op moeten maken 
van candidaten voor het Comité, teneinde de Regeringen er toe 
te bewegen zo scrupuleus mogelijk een juiste verhouding tussen 
de candidaten op de nationale lijst te betrachten. Van de andere 
kant ligt hier een belangrijke taak voor de werknemersorganisa
ties, die zullen moeten zorgen enerzijds door een goed onderling 
contact en anderzijds door het afvaardigen van uiterst bekwame 
mensen tot een zo verantwoord mogelijke behartiging van hun 
inzichten en belangen te komen. Hoe belangrijk dit laatste is 
moge tevens blijken uit de grote ontwikkelingstaken, die voor de 
Europese gemeenschap zijn weggelegd in de armere gebieden 
van Europa. Opvoering van het economische en dus ook sociale 
potentieel van Europa vereist een zeer actieve politiek in dit 
gebied, terwijl men zelfs zou kunnen zeggen, dat de economische 
worsteling tussen de wereldmachten tot behoud en versterking 
van hun markten in de Aziatische en Afrikaanse gebieden, het
geen een dringende voorwaarde voor Europa is om zijn sociaal 
niveau te kunnen behouden, niet slechts grote technische eisen 
inzake de sociale en economische problematiek aan deze arbeids
vertegenwoordigers zal stellen, maar ook en vooral een breed 
internationaal politiek inzicht. De vraag werpt zich hier op, 
welke invloed of welke relatie er zal ontstaan tussen de Euro
pese Investeringsbank die volgens artikel 129 wordt opgericht 
en het Economische en Sociale Comité. Dezelfde vraag geldt 
voor het Europese Investeringsfonds, dat komen moet voor de 
ontwikkeling van de overzeese rijksdelen van de zes landen. Bij 
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de investeringsactiviteiten van de Gemeenschap dient men er 
eveneens voortdurend van uit te gaan, dat er een onverbrekelijke 
band is tussen het economische en sociale. 

Tot besluit enkele algemene opmerkingen. 
Hoewel de Europese Commissie volgens het Verdrag beperkte 

bevoegdheden heeft, beperkter dan die van de Hoge Autoriteit 
van de E.G.K.S., ligt het toch in haar vermogen op basis van de 
voorschriften van het Verdrag een eigen gemeenschappelijke 
sociale en economische politiek te bevorderen. De richting, 
waarin deze politiek zich zal gaan bewegen hangt dus in eerste 
instantie af van de samenstelling van deze Commissie. De Rege
ringen zullen er dus voor moeten waken in de leiding van deze 
commissie, die uit 9 leden bestaat, niet uitsluitend economen te 
benoemen, maar een aantal algemeen en breed georiënteerde 
beleidsfiguren, waarbij in het bijzonder rekening gehouden moet 
worden met de sociaal-economische gezindheid of opvattingen 
van deze candidaten. 

Een andere algemene opmerking is ingegeven door het aan
tal voorschriften in het Verdrag tot verplichte consultering van 
het Economische en Sociale Comité. Bijna uitsluitend zijn deze 
gevallen voorzien in vraagstukken die een eenzijdig sociaal ka
rakter hebben, terwijl in economische zaken, die rechtstreeks 
of onrechtstreeks inwerken op het sociale vlak, de Commissie 
niet verplicht is dit college te raadplegen. Het is te hopen, dat 
de Commissie zich in de praktijk niet al te zeer zal beperken tot 
deze gevallen van verplichte culsultatie, maar in alle gevallen 
die op enigerlei wijze invloed kunnen oefenen op de sociale 
politiek een ruim gebruik zullen maken van hun bevoegdheid om 
het Economische en Sociale Comité te raadplegen. 

De functie van het Sociale Fonds is in het Verdrag op een 
uitstekende wijze omschreven, doch wanneer men nagaat op 
welke wijze de algemeen gestelde taak van dit lichaam praktisch 
uitvoerbaar wordt geacht, krijgt men de indruk, dat deze uit
voering aanzienlijk beperkter is dan de oorspronkelijke opzet 
doet vermoeden. 

Tenslotte, doch dit is waarschijnlijk wel van latere zorg, is nog 
op onvoldoende wijze de samenwerking met de overzeese gebie
den omschreven. Het Economische en Sociale Comité komt er 
voorlopig niet aan te pas, zelfs niet wat betreft de uitvoering 
van de investeringsprogramma's in deze gebieden. In de speciale 
overeenkomsten, die nog moeten worden afgesloten op dit punt, 
moge verwacht worden, dat rekening zal worden gehouden met 
de vertegenwordigingen van de beroepsorganisaties in deze ge
bieden. 

135 

\ .ji! 

; 
~, " 

) 
t 
i' 

I 
, i ~: I 



"Het westen en overig Nederland" 
en de vestiging van nieuwe 
instellingen van hoger onderwijs. 

door drs A. F. van der Laan 

D
e brochure van de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
en het Centraal Planbureau "Het westen en overig 
Nederland" heeft velen de ogen geopend voor de hui
dige en toekomstige sociaal-economische en ruimte

lijke problemen van de Randstad Holland. Het is weliswaar geen 
onthulling, dat de opeenhoping van de Nederlansde bevolking 
in de westelijke provincies reeds tot minder gewenste conse
quenties heeft geleid en dat een voortgaande concentratie nog 
tot veel grotere problemen zal leiden, maar de omvang van het 
vraagstuk en de betekenis daarvan voor een harmonische ont
wikkeling van ons gebele land werd tot nu toe slechts in de 
betrekkelijk kleine kring van deskundigen en bestuurders beseft. 
Door de forse ruk aan de bel door de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan en het Centraal Planbureau is daarin plotseling 
verandering gekomen. Nu vormt "het westen en overig Neder
land" in uitgebreide kring een voorwerp van studie en discussie. 
Van verschillende zijden worden suggesties en voorstellen ge
daan om tot een bevredigende oplossing, zowel voor het westen 
als "overig Nederland" te geraken. Daaronder neemt de ge
dachte van een betere spreiding van de instellingen van hoger 
onderwijs een belangrijke plaats in. Alvorens op dit laatste nader 
in te gaan, zullen we eerst de inhoud van de brochure in het 
kort weergeven. 

1. ),Het westen en overig Nederland)). 
De brochure gaat uit van de veronderstelling, dat de bevolking 

van Nederland in de toekomst nog sterk zal toenemen. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht, dat Nederland in 
198113 à 14 miljoen zielen zal tellen (nu 11 miljoen). De bro
chure beschouwt deze groei als een belangrijk voordeel. De 
grotere bevolking maakt een intensievere arbeidsverdeling mo-
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gelijk. Daardoor zal de voortbrenging per hoofd van de beroeps
bevolking sterker toenemen dan bij een stationnaire bevolking; 
de voortdurend expanderende markt stimuleert voorts de inves
teringen en verlaagt de transportkosten. 

Deze optimistische visie omtrent de groei van de bevolking 
is belangrijk, gezien de nog zeer verbreide pessimistische, mal
thusiaanse opvatting, die een sterk groeiende bevolking nog 
steeds argwanend bekijkt. Een en ander belet de brochure 
evenwel niet te zeggen, dat aan een groeiende bevolking in 
Nederland ook nadelen zijn verbonden. (Wij zouden liever niet 
van "nadelen", maar veeleer van te overwinnen "moelijkheden" 
of "problemen" willen spreken; doch dit ter zijde). 

Als "nadelen" noemt de brochure de vereiste toeneming van 
de invoer van grondstoffen, de daarvoor noodzakelijke stijging 
van de uitvoer en de met het voorgaande verband houdende 
verslechtering van de ruilvoet. De grotere productiviteit tenge
volge van de toenemende bevolking wordt door deze "nadelen" 
gedeeltelijk teniet gedaan. 

Andere problemen die een groeiende bevolking kunnen op
roepen, en dit is het eigenlijke onderwerp van de brochure, zijn 
de ruimtelijke. De groei van de Nederlandse bevolking is name
lijk niet gelijkmatig over de provincies verdeeld, maar het wes
ten groeit sterker dan de overige landsdelen. Woonde in 1849 
nog "slechts" 39% van de Nederlandse bevolking in de drie 
westelijke provincies, in 1955 was dit percentage gestegen tot 
48. Deze sterkere groei van het westen wordt mede veroorzaakt 
door de binnenlandse migratie: de trek naar het westen. Volgens 
berekeningen van het Centraal Planbureau zal, wanneer geen 
maatregelen worden genomen om de trek naar het westen af te 
remmen, de sterkere groei van het westen zich in de toekomst 
nog doorzetten. Tot 1980 zal de bevolking in het westen des 
lands nog met -+- 1,5 à 2 miljoen toenemen tot -+- 6,7 à 7,2 mil
joen. Van deze toeneming zou telkens -+- 500.000 worden ver
oorzaakt door vestigingen uit de andere provincies. 

Hoe is de concentratie van de bevolking in het westen ont
staan? 

In het westen bevinden zich de voor de aanvoer van grond
stoffen zo belangrijke zeehavens. Geen wonder, dat zich aller
eerst daar grondstoffenverwerkende industrieën vestigden. Ook 
de scheepswerven en petro-chemische bedrijven vinden alleen 
in het westen een goede vestigingsplaats, omdat zij diep vaar
water en goede zeeverbindingen behoeven. Genoemde indu
strieën trekken andere industrieën aan. Zo ontstond in het 
westen des lands een steeds groeiende werkgelegenheid en waar 
werkgelegenheid is, vestigen zich mensen. 

Daarnaast is een belangrijke factor in de vorming van de 
bevolkingsconcentratie in het westen de uitbreiding van het 
ambtelijk apparaat in Den Haag. Bovendien: de toegenomen 
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overheidsbemoeiing deed niet alleen het overheids-apparaat 
sterk groeien, maar trok tevens een groot aantal instellingen, 
organisaties en ondernemingen naar zich toe. 

De groei van de economische activiteit en van de bevolking 
in het westen des lands maakten de vestiging van andere, ver
zorgende, bedrijven mogelijk en aantrekkelijk. De groeiende be
volking maakte voorts velerlei sociale en culturele activiteiten 
"rendabel". Het klimaat werd aldus steeds gunstiger, zodat 
steeds meer bedrijven door het westen werden aangetrokken. 
De ontwikkeling in het westen is te vergelijken met een sneeuw
bal, die al voortrollende steeds groter wordt. 

Voortgaande concentratie van bedrijven en daarmee van be
volking in het westen zal het milieu niet meer verbeteren maar 
verslechteren. Daardoor komt de functie die het westen door 
zijn unieke verkeers-geografische positie in het Europese en 
nationale bestel vervult in het gedrang. Ook om andere redenen 
is verdere concentratie van de bevolking in de Randstad Holland 
ongewenst. 

De voor de bevolkingstoeneming noodzakelijke uitbreiding 
van de bebouwing zal immers ten koste gaan van de andere 
vormen van grondgebruik. Naar schatting zal tot 1980 in het 
westen 30 à 40.000 ha agrarische grond, dat is een oppervlakte 
zo groot als de Noordoostpolder, voor de land- en tuinbouw 
verloren gaan. Goede landbouwgrond en uitstekende tuinbouw
grond (Westland, Bollenstreek) zullen aan de stadsuitbreiding 
ten offer vallen. Bovendien dreigt de toch reeds zeer beperkte 
oppervlakte woeste grond en bos verder te worden aangetast. 
In de toekomst zullen dan meer mensen, met, naar te verwach
ten valt, meer vrije tijd tevreden moeten zijn met minder recre
atie-terrein. 

Toenemende bevolking in het westen betekent voorts' een nog 
intensiever verkeer op een betrekkelijk kleine oppervlakte. Kost
bare kunstwerken, zowel in als buiten de steden zullen nodig 
zijn om de toenemende verkeersstromen te verwerken. Het valt 
te voorzien, dat de kosten van de verkeersvoorzieningen in on
evenredig grote mate zullen toenemen. 

Vervolgens betekent de concentratie van ongeveer de helft 
van de Nederlandse bevolking op een klein gebied een grote 
kwetsbaarheid bij calamiteiten. Hier moge worden volstaan met 
te verwijzen naar de hongerwinter, de watersnood van 1953 
(470.000 ha van de 680.000 ha in het westen liggen beneden de 
zeespiegel!) en de uitwerking van eventuele atoombommen. 

Ook zal de vorming van een aantal grote steden op een klein 
gebied tot ingewikkelde bestuursproblemen leiden. 

De problemen van de Randstad Holland worden nog urgen
ter, wanneer men bedenkt, dat het niet uitgesloten is, dat het 
in het kader van de Europese integratie voor vele bedrijven 
interessant kan zijn zich in west-Nederland te vestigen. Het 
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westen zal deze taak niet kunnen vervullen, wanneer de daar
voor benodigde ruimte bezet zal zijn door bedrijven die niet 
noodzakelijk aan het westen des lands zijn gebonden. 

De sterke concentratie van de bevolking in de Randstad 
doet overigens niet alleen afbreuk aan de unieke positie van 
het westen, maar schaadt ook de gebieden in "overig Neder
land". Het is een grote verdienste van de brochure dit aan te 
tonen. Daarmee blijft het probleem van de Randstad niet alleen 
een "westelijk" vraagstuk, maar wordt het een nationale zaak, 
waarbij ons gehele volk, zowel het westen als "overig Neder
land" betrokken is. 

De nadelen die voor "overig Nederland" uit de concentratie 
van de bevolking in de westelijke provincies voortvloeien staan 
in verband met de geringe werkgelegenheid en de geringere 
bevolking. Het leven heeft er daardoor een minder gedifferen
tieerd karakter, het welvaartsniveau ligt vaak lager; sociale, 
economische en culturele activiteiten zijn er "onrendabel". Het 
wegtrekken van, meestal, jonge mensen leidt tot een verouderde 
bevolking, waarin het dynamisch element te zeer ontbreekt. Deze 
omstandigheden maken het op haar beurt weer minder aantrek
kelijk zich in "overig Nederland" te vestigen. Ook hier hebben 
de factoren dus een accumulerend effect, maar nu met omge
keerd resultaat. 

Op grond van de boven weergegeven argumenten wenst de 
brochure tot een betere spreiding van de bevolking in Nederland 
te geraken. Daartoe is doeltreffende regerings-politiek nood
zakelijk. Wij zouden hier willen pleiten voor een weloverwogen 
nationaal ruimtelijk beleid. Met dit planologische beleid zouden 
zowel de economische, de sociale, als de culturele politiek van 
de overheid in overeenstemming moeten zijn. Hiermede is niet 
gezegd, dat het ruimtelijke beleid overheersend moet zijn, maar 
wél, dat het medebepalend moet zijn voor de overige beleids
sectoren. 

Een dergelijk ruimtelijk beleid zou erop gericht moeten zijn 
op de eerste plaats de bevolkingsaanwas in "overig Nederland" 
vast te houden. In de tweede fase zou men er eventueel toe over 
kunnen gaan de trek uit het westen naar "overig Nederland" te 
stimuleren. 

Het nationale ruimtelijke beleid mag niet de vestiging in het 
westen verbieden en dient evenmin de ontwikkeling in het wes
ten af te remmen. Veeleer dient het er op gericht te zijn de 
vestigingsfactoren, met name voor de industrie, in "overig Ne
derland" te verbeteren. 

Er zijn in "overig Nederland" een aantal gebieden en steden 
die reeds door hun ligging geschikt zijn voor de vestiging van 
industriële bedrijven. De gunstige mogelijkheden in deze gebie
den en steden kunnen echter niet tot hun recht komen door de 
sterke zuigkracht van het westell. Zij bevinden zich in een 
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vicieuze cirkel. Deze cirkel te doorbreken is de taak van het 
nationale ruimtelijke beleid! 

Van de maatregelen die in het kader van dit beleid moeten 
worden genomen, noemen we: de aanleg van goede verbindingen, 
de subsidiëring van de aanleg van industrie-terreinen, bijzondere 
faciliteiten bij de woningbouw en de verheffing van het cultu
rele leven o.a. door de vestiging van nieuwe instellingen van 
hoger onderwijs. Op dit laatste zullen wij thans iets nader in
gaan. 

2. Nieuwe instellingen van hoger onderwijs. 

Een instelling van hoger onderwijs verhoogt het cultureel 
niveau van de plaats en de streek, waarin zij is gevestigd. Zij 
maakt de gemeenschap levendiger en vormt een reserve van 
wetenschappelijke en culturele krachten, waaruit de gemeen
schap putten kan. Een universiteit of hogeschool betekent tevens 
een bron van inkomsten voor de vestigingsplaats en oefent een 
aantrekkingskracht uit op bedrijven die willen profiteren van 
het wetenschappelijk reservoir. Een instelling van hoger onder
wijs maakt het voorts voor een grotere groep in de vestigings
plaats financieel mogelijk te gaan studeren, daar kosten voor 
kamerverhuur e.d. niet behoeven te worden betaald. Aldus levert 
een instelling van hoger onderwijs een krachtige bijdrage aan 
de verbetering van het milieu waardoor de streek of de stad 
aantrekkelijk kan worden voor de vestiging van industrieën. 

De vestiging van een groot aantal instellingen van hoger on
derwijs in de westelijke provincies is daarom stellig van grote 
invloed geweest op de geschiktheid van de Randstad voor indu
strie-vestiging. (Omgekeerd is het natuurlijk ook zo, dat de op
eenhoping van bedrijven en bevolking in het westen het hoger 
onderwijs aantrok. Zo is de cirkel weer gesloten). 

Volgens een berekening van het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek is te verwachten, dat in de periode 1956-1970 het aantal 
studenten zich zal verdubbelen. Het C.B.S. grondt zijn mening 
op de toeneming van het aantal leerlingen bij het voorbereidend 
hoger en middelbaar onderwijs en op de toenemende omvang 
van de leeftijdsgroepen van de 18- en 19-jarigen, de leeftijd, 
waarop gewoonlijk de studie aan een universiteit of hogeschool 
wordt begonnen. Wanneer men bedenkt, dat reeds nu sommige 
universiteiten en hogescholen moeil\jk het aantal studenten 
kunnen verwerken, dan zal het duidelijk zijn, dat nieuwe instel
lingen van hoger onderwijs zullen moeten worden opgericht. 

Een verantwoorde prognose van de toekomstige behoefte aan 
instellingen van hoger onderwijs is thans nog niet te geven. Een 
nader onderzoek zal daartoe noodzakelijk zijn. In dit onderzoek 
zal niet alleen rekening moeten worden gehouden met het totale 
aantal studenten, maar ook met de spreiding van de studenten 
over de verschillende studie-richtingen. Het zou immers kun-
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nen blijken, dat het aantal studenten in sommige studie-richtin
gen sterker zal toenemen dan in andere, b.v. in studie-richtingen 
die thans nog onvoldoende bezet zijn. Het aantal te stichten 
instellingen van hoger ondezwijs zal dan misschien niet zo groot 
behoeven te zijn, dan wanneer de toeneming van het aantal stu
denten zich vooral zou voordoen in studie-richtingen die thans 
reeds overbezet zijn. 

Ook de vorm van de instellingen van hoger ondezwijs bepalen 
het aantal. Een instelling van hoger ondezwijs heeft namelijk 
een tweeledige taak a) de zuiver wetenschappelijke research en 
b) de opleiding voor beroepen, waarvoor een wetenschappelijke 
vorming is vereist. Nu is het niet onwaarschijnlijk, dat de toene
ming van het aantal studenten vooral ten laste zal komen van 
de tweede taak van het hoger onderwijs. Wanneer dit inderdaad 
het geval is, ligt het voor de hand nieuwe instellingen van hoger 
ondezwijs te creëren, die zich uitsluitend op de vorming van de 
studenten voor de practijk toeleggen en die dus het wetenschap
pelijk onderzoek overlaten aan de reeds bestaande instellingen. 

De nieuwe instellingen zullen dan vermoedelijk veel eenvoudi
ger en minder kostbaar van opzet zijn dan universiteiten of 
hogescholen. Het zal dan mogelijk zijn een groter aantal nieuwe 
instellingen in het leven te roepen. 

Ook de ontwikkeling van de bestaande universiteiten en hoge
scholen zal de behoefte aan nieuwe instelilngen van hoger onder
wijs bepalen. Wanneer b.v. de economische hogescholen van Til
burg en Rotterdam zouden uitgroeien tot een universiteit zou 
het aantal nieuw op te richten hoger-onderwijsinstellingen stel
lig minder bedragen. 

Al is het dan op dit ogenblik niet mogelijk een verantwoorde 
prognose voor het toekomstig aantal instellingen van hoger 
ondezwijs op te stellen, het is aan geen twijfel onderhevig, dat er 
enkele nieuwe hoger-onderwijs-instellingen zullen moeten 
komen. 

Bij de keuze van een vestigingsplaats voor deze nieuwe instel
lingen van hoger onderwijs dient men stellig rekening te houden 
met de invloed die er van de spreiding van de hoger-ondezwijs
instellingen kan uitgaan op de verdeling van de bevolking over 
ons land. Wanneer het wenselijk wordt geacht, dat de trek naar 
het westen wordt afgeremd en dat de achterstand in de ontwik
keling van "overig Nederland" wordt ingelopen, dan spreekt het 
vanzelf, dat die streken in "overig Nederland" voor de vestiging 
van een instelling van hoger onderwijs in aanmerking komen, 
waar het wenselijk en mogelijk is tot een concentratie van 
sociale, economische en culturele activiteiten, en daardoor van 
de bevolking te komen. Dan komen voorts die streken in aan
merking die het verst van een universitair centrum zijn gelegen 
en waar tevens een bevolking aanwezig is, die het noodzakelijk 
minimum aantal studenten voor een universiteit kan leveren. 
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Tot de streken die aan deze eisen kunnen voldoen, behoren zeker 
de provincies Overijssel en Limburg. Deze provincies bezitten 
gunstige mogelijkheden voor industrievestiging, zij zijn ver van 
een universitair centrum gelegen en zij hebben een vrije grote 
bevolking en bevolkingsaanwas. 

Er zijn reeds enige gemeenten in "overig Nederland" die zich 
candidaat hebben gesteld als vestigingsplaats van één van de 
nieuwe instellingen van hoger onderwijs. Het is begrijpelijk, dat 
gemeenten ervoor ijveren een instelling voor hoger onderwijs 
binnen hun grenzen te krijgen, er schuilt echter een groot gevaar 
in. De vestiging van nieuwe instellingen van hoger onderwijs is 
een nationale zaak, die op rijksniveau moet worden beslist. Touw
trekkerij tussen gemeenten of zelfs provincies dient voorkomen 
te worden. Daarom zijn wij voorstander van een spoedige instel
ling van een nationale commissie die aan de hand van objectieve 
criteria onderzoekt, welke steden het meest in aanmerking ko
men. Een dergelijk onderzoek zou zich uit moeten strekken tot 
alle eisen die aan een universiteitsstad gesteld zouden moeten 
worden. Zo zal onderzocht moeten worden: a) het potentiële 
aantal studenten in het rayon, dat door de nieuwe instelling van 
hoger onderwijs zou worden bestreken. Een minimum aantal 
studenten is voor een instelling van hoger onderwijs immers 
noodzakelijk b) de verkeers-geografische ligging. Een stad met 
een hoger onderwijs-instelling moet goede verbindingen hebben 
met de culturele en economische centra. Zij moet voorts gemak
kelijk bereikbaar zijn voor de studenten uit het rayon. Onder
zocht zal verder moeten worden c) of het sociale en culturele 
milieu een goede voedingsbodem voor een nieuwe hoger-onder
wijs-instelling waarborgt, waarbij echter niet vergeten mag wor
den, dat de aanwezigheid van een universiteit of hogeschool zelf 
ook een belangrijk facet van het sociale en culturele leven vormt. 
Verder zal een belangrijk punt van onderzoek moeten zijn d) de 
woon- en recreatie-mogelijkheden. Voor hoogleraren en studen
ten zal goede woongelegenheid aanwezig moeten zijn of gescha
pen moeten worden. Er zal voldoende gelegenheid moeten zijn 
tot ontspanning zowel binnenshuis als in de vrije natuur. Ook de 
mogelijkheden om e) met zo gering mogelijk middelen een goede 
outillage op te bouwen zal in de beschouwing moeten worden 
betrokken. Vooral echter zal moeten worden onderzocht, of de 
candidaat-vestigingsplaats mede door de stichting van een in
stelling van hoger onderwijs een bijdrage zal kunnen leveren aan 
een betere spreiding van de bevolking over ons land. 

Het werk van een dergelijke commissie zal zeker niet eenvou
dig zijn, maar het is noodzakelijk, omdat alleen een wetenschap
pelijk onderzoek een goede basis kan vormen voor een beslissing, 
die zowel het hoger onderwijs als een goede spreiding van de 
bevolking in Nederland wezenlijk zal kunnen beïnvloeden. 
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De gevolgen van de 
communistische expansie 
in Azië 

Rapport ten behoeve van het jongste N. E. (.-Congres 

door Prof. B. H. M. Vlekke 

I. De term Azië geeft een aardrijkskundige ruimte aan en 
niet een gebied, dat gekenmerkt wordt door een gemeenschap
pelijk element in zijn culturele erfenis. Azië is geen culturele 
eenheid. 

Een gemeenschappelijke denkwijze bestond in Azië niet voor
dat de druk van Europa zich over het gehele oostelijke conti
nent deed gevoelen. 

Tot nu toe hebben alle pogingen om het negatieve karakter 
der Aziatische solidariteit in een positieve te veranderen, ge
faald. 

De Aziatische conferenties van New Delhi (1947-1949) heb
ben wat dat betreft, weinig resultaat opgeleverd. De conferentie 
van Bandoeng van 1955 heeft de idee ener Aziatische solidari
teit omgezet in die van Afrikaans-Aziatische samenwerking, 
gebaseerd op anti-kolonialisme. Er is geen gemeenschappelijk 
cultureel erfgoed, dat alle leden van deze groep omvat. 

ll. De voornaamste kenmerken van deze houding van het 
huidige Azië zijn de volgende: 

a) een aloude vrees en een wrok jegens Europa. Het almach
tige Europa van vijftig jaren geleden bestaat niet meer, 
maar dit beïnvloedt de Aziatische houding minder dan men 
zou mogen verwachten. Het is algemeen bekend, dat er 
langere tijd verloopt voor veranderingen in de internatio
nale positie van een land tot veranderde opvattingen over 
dat land in de geest van buitenlandse waarnemers leidt. 
Het anti-kolonialisme van Azië en Afrika is de huidige na
werking van het beeld van een Europa, dat niet meer be
staat. 
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b) Alle landen in Azië en in Afrika zijn onderontwikkelde lan
den. De term "onderontwikkeld" heeft echter een relatieve 
betekenis. In zekere zin leven alle volkeren ter wereld in 
omstandigheden van onderontwikkeling, want de hulpbron
nen, waarover zij beschikken, worden nergens ten volle ge
exploiteerd. Er zijn evenwel volken, die, èn grotere hulp
bronnen bezitten, èn ze beter gebruiken, dan andere. Dit 
verschil bestaat niet alleen tussen het westen en het oosten, 
maar eveneens tussen de afzonderlijke volken van het oosten 
en in Afrika. 

c) In het denken van de Aziatische en Afrikaanse volken be
staat een neiging om de gevoelens, die onder a) beschreven 
zijn, in verband te zien met de ervaring, die onder b) is 
beschreven, dus om onderontwikkeling als het gevolg van 
kolonialisme voor te stellen. Hoe onredelijk dat ook lijkt, 
het is een factor, waarmede men rekening moet houden, 
als men spreekt over internationale verhoudingen. 

d) De meeste oosterse landen verschillen van het westen in 
hun opvattingen over de aard der internationale betrek
kingen. 
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1. De westerse inzichten over het onderhouden van inter
nationale betrekkingen zijn diepgaand gewijzigd door de 
culturele erfenis van Griekenland en Rome, welke is op
genomen in en aangevuld door het Christendom 
en later nog weer gewijzigd door het rationalisme 
van de 18e eeuw. De internationale betrekkingen tussen 
de westerse landen worden geeenszins beheerst door het 
recht, maar juridische opvattingen spelen een belang
rijke rol bij de internationale gedragsvormen. 

2. Deze opvattingen zijn geheel vreemd aan de volkeren, 
wier beschaving nooit echt is beïnvloed door de christe
lijke beginselen of door de klassieke gedachte van Rome. 
Hun huidige leidende klassen zijn gevormd in de wes
terse scholen en universiteiten, maar in een tijd, toen het 
relativisme de grondgedachte was van het wetenschap
pelijk denken. De moderne Aziatische regeringen hebben 
een neiging om de verplichtingen niet na te komen, die 
hun landen hebben aangegaan, alvorens deze een status 
bereikt hadden, gelijk aan die van de westerse landen. 

3. Zij zijn geneigd om onze opvatting van het internationale 
recht te geringschatten. Door hun koloniale ervaring 
hebben zij weinig eerbied voor de morele beginselen, die 
het westen soms de landen van het oosten en van Afrika 



voor ogen wil houden. Bijgevolg weigeren zij vaak OIr 
de argumenten, die wij gebruiken, als geldig te aan, 
vaarden. 

e) Het ontstaan van het Aziatische nationalisme viel samen 
in de tijd met het ontstaan van het socialisme in Europa. 
Beide bewegingen zijn om verschillende redenen nauw met 
elkaar verbonden. 

De westerse overheersing in Azië groeide uit handelson
dernemingen. De "Oost-Indische Compagnieën", die gesticht 
waren voor de handel met Azië, hebben grote koloniale 
rijken gevormd. In de 1ge eeuw hebben de koloniale poli
tiek en het koloniaal beheer de economische belangen van 
het westen gediend. 

Het Aziatische nationalisme heeft bijgevolg zijn aanvallen 
zowel tegen de politieke als tegen de economische overheer
sing van het westen gericht. Het richtte zich op de nationale 
vrijmaking in de eerste plaats en op interne hervorming in 
socialistische zin op de tweede. 

f) De noden van de oosterse volkeren zijn van andere aard dan 
die van de westelijke. Ze zijn oneindig veel directer. De 
westerse volkeren kunnen bevreesd zijn voor hun hoge 
levenspeil, indien de huidige welvaartsgolf eens zou ophou
den. De oosterse volkeren leven steeds in vrees over hun 
naakte bestaan totdat de eerstvolgende oogst komt. Volks
massa's, die aan de grens van de honger leven, kunnen niet 
warm gemaakt worden voor het communisme noch voor 
welk ander politiek systeem ook, want ideeën en ideologieën 
zullen hun geen voedsel geven voor de dag van morgen 
De klasse van jonge intellectuelen in Azië staat in een an
dere positie: daar zij de wetenschappelijke methode van het 
westen om de economische omstandigheden te verbeteren, 
kennen en daar zij begrepen hebben, dat deze methoden 
eerst na een zekere periode voedsel kunnen opleveren en 
daarna slechts voor een steeds groeiende bevolking, kunnen 
deze intellectuelen er gemakkelijk toe komen om als laatste 
redmiddel naar andere middelen te grijpen om de economi
sche structuur van hun land te wijzigen. 

g) Het geloof, dat de Sowjet-Unie erin geslaagd is om zonder 
buitenlandse hulp tot een industrieland te worden en dat 
Moskou nooit politieke concessies heeft gedaan aan andere 
landen om hUI;l hulp te krijgen voor zijn ontwikkelingsplan
nen, is zeer verbreid onder de jonge intellectuelen in Azië. 
De wetenschap, dat de Sowjet-Unie dit resultaat heeft ver
kregen ten koste van miljoenen mensenlevens, vermindert 
hun bewondering voor het c0mmunistische voorbeeld niet. 
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h) Het westen beschouwt het communisme om principiële re
denen als een kwaad. Sommige oosterse volkeren zijn gekant 
tegen het communisme om opportunistische redenen, maar 
niet om principiële. Ze zijn volkomen onverschillig voor zijn 
theorie, maar zullen zich eventueel verzetten tegen zijn 
methoden. 

IIl. Communistische doelstelling en taktiek. 

a) De doelstellingen van het communisme zijn welbekend. Het 
uiteindelijk doel is de omverwerping van de bestaande 
maatschappelijke orde. 

Lenin heeft als richtlijn gegeven, dat de communisten de 
nationale bevrijdingsbewegingen in de koloniale gebieden 
moeten ondersteunen, zelfs als dat een bondgenootschap 
zou inhouden met de reactionaire elementen van de inheem
se bevolking. Maar de bondgenoot van heden blijft steeds 
de vijand van morgen. Het uiteindelijke doel van de com
munistische actie blijft onveranderd. 

b) Reeds bij hun machtsovername in Rusland hebben de com
munistische leiders gedacht, dat het mogelijk was grote 
delen van de kapitalistische wereld te veroveren door een 
open frontaanval. Dit leidde tot een smadelijke nederlaag 
in Europa en in Azië. (Nederlaag van de Chinese communis
ten in 1927 en mislukken van de opstanden in Indonesië in 
1926 en 1927). 

c) Evenwel wonnen Sowjet-Rusland en het communisme snel 
de sympathie van de jongere Aziatische intellectuelen, die 
in het westen waren opgeleid. De redenen daarvan zijn de 
volgende: 
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1. Het gelukte de buitenlandse politiek van de Sowjet
Unie om tot een doeltreffender wapen voor het commu
nisme te worden dan de revolutionaire propaganda. In 
1921 en in de loop van de volgende jaren sloot de Sow
jet-regering verdragen met Turkije, Perzië en Afgha
nistan. Zij maakte bekend, dat aan de Russische expan
sie in Azië een eind was gekomen. De Sowjets gaven 
de voorrechten prijs en de concessies, die door de tsaris
tische regering waren verkregen en in sommige gevallen 
stemden zij zelfs in met grenswijzigingen, die gunstig 
waren voor Aziatische landen. M.a.w. zij behandelden 
deze staten als volkomen gelijkwaardige partners qua 
rechtspositie en qua status. Zij waren de eersten die zo 
tegenover de zwakke Aziatische staten optraden. Lenin 
had het recht tot zelfbeschikking en tot afscheiding van 
de Russische staat verleend aan de nationale minderhe-



den, die vroeger door de tsaren onderdrukt werden. De 
jonge Aziatische nationalisten, die tegen de koloniale 
overheersing streden, stapten gemakkelijk over het feit 
heen, dat deze rechten in de praktijk slechts gedeeltelijk 
erkend waren en bovendien alleen op voorwaarde, dat de 
communistische maatschappelijke en regeringsvorm 
werden geaccepteerd. De volledige afscheiding van Fin
land en van de Baltische staten werd erkend door Lenin, 
maar slechts in een dwangpositie. 

2. De Aziatische nationalisten kregen de overtuiging, dat 
Sowjetpolitiek in Azië gunstig afstak bij die van de 
Westeuropese staten. Zelfs wat het verleden betreft, leek 
hun de politiek der tsaren minder agressief dan die van 
Westeuropa. 

3. De totale veranderingen, die door de regering van Mos
kou werden aangebracht in de aloude maatschappelijke 
structuur van sommige Aziatische volkeren, die onder 
gezag stonden van de Sowjetrussen, hebben ontegenzeg
gelijk tot een snelle verbetering geleid, wat betreft het 
levenspeil van de lagere klassen van deze volkeren. Te
recht of ten onrechte maakte dat diepe indruk op de 
jonge intellectuelen, die bemerkten, dat de democratise
ring van de maatschappij, en vooral het ontnemen van 
de voorrechten van de traditionele leidende klassen, in 
de koloniale gebieden in een langzamer tempo plaats 
hadden. 

IV. De oorlog in Azië (1941-1945) schiep gunstige omstan
digheden voor de uitbreiding van de communistische invloed, 
maar tegelijkertijd schiep hij grote moeilijkheden voor de plaat
selijke communistische partijen in Azië. Vaderlandsliefde was 
de drijfkracht voor de verzetsbewegingen in Europa. Hier stre
den patriotten en communisten tegen de gemeenschappelijke 
vijand. Het Aziatische nationalisme weigerde - behoudens en
kele gevallen - een beroep te doen op de opofferingsgezindheid 
der overheerste volken ten bate van de koloniale heersers. De 
Aziatische communisten evenwel voelden zich solidair met de 
Sowjet-Unie en steunden de gemeenschappelijke oorlogsinspan
ning van de Sowjet-Unie en haar bondgenoten, hoewel dat een 
breuk betekende in het gemeenschappelijke nationale front tegen 
het koloniaal gezag. 

Een voorbeeld: wegens deze houding kwamen de communisten 
in India in discrediet te staan bij het volk. De Congrespartij 
slaagde er daardoor in om de communistische greep op de vak
beweging in India na de oorlog te doen verslappen. Anderzijds 
wonnen de Chinese communisten aan prestige, omdat de wes-
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telijke militaire leiders onder de indruk kwamen van hun krijgs
verrichtingen, die geacht werden gunstig af te steken bij het 
zogenaamd gebrek aan activiteit van de regering der Kwo
mintang. 

V. Het is al gezegd (zie lUc) dat de officiële buitenlandse 
politiek van de Sowjet-Unie een machtige troef is gebleken voor 
de Aziatische communisten. De geweldige Sowjetrussische oor
logsinspanning leidde tot een buitengewoon groot prestige in 
Azië voor de U.S.S.R. Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog 
gaf Stalin een nieuwe richting aan in de Russische buitenlandse 
politiek door de toestand die onder de tsaren ten opzichte van 
Turkije, Iran en Mandsjoerije had bestaan en waarvan Lenin in 
1921 en de volgende jaren afstand had gedaan, te willen her
stellen. 

In 1946 wijzigde Moskou zijn taktiek opnieuw door zich terug 
te trekken uit Iran en zijn eisen ten opzichte van Turkije op te 
geven. Nadat Mao-Tse-Tung het leger van de Kwomintang had 
teruggedreven, had de Russische overheersing in Mandsjoerije 
haar taak vervuld. De Sowjet-Unie steunde sindsdien voortdu
rend de eisen van de koloniale volkeren in de debatten in de 
U.N.O. 

VI. Stalin maakte een fout door na de oorlog een politiek 
van Russische expansie in Azië voor te staan. Dit wordt in het 
algemeen over het hoofd gezien wegens de totale overwinning 
van de Chinese communisten op Chian-Kai-Sjek, hetgeen een 
zware slag toebracht aan de westerse invloed in Azië, evenals 
aan het prestige van de niet-communistische staten in de gehele 
wereld, vooral van de Verenigde Staten. Men moet echter 
bedenken, dat deze overwinning werd verkregen tengevolge van 
het besluit van Mao-Tse-Tung (tegen de raad van Stalin in) om 
zijn militaire successen zoveel mogelijk uit te buiten door op te 
trekken tegen Kanton. De Russische dictator vond het moeilijk 
om zijn houding aan te passen bij de nieuwe krachtsverhoudin
gen in het communistische blok, dat ontstond nadat de commun
nisten China tot een eenheid hadden gemaakt. 

Reeds in 1949 stond de communistische partij in India op het 
punt om volledig uiteen te vallen. Aanvankelijk had zij zich 
verzet tegen de Congrespartij, toen deze beweging haar grootste 
triomf behaalde: de nationale onafhankelijkheid. Zij probeerde 
stalinistischer te zijn dan Stalin zelf, waarbij zij zóver ging, dat 
zij Mao-Tse-Tung verweet zich aan reactionaire ideeën en 
Titoistische afwijkingen schuldig te maken. Haar leider Rana
dive gaf een verkeerde uitleg aan de verklaringen, afgelegd door 
Zhdanov bij de stichting der Kominform en zag hierin een aan
sporing, om een gewapende opstand te beginnen en om de 
communisten in heel Zuid-Azië eveneens tot opstand tegen alle 
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niet-communistische regeringen aan te zetten. (Jeugdconferen
tie van Zuidoost-Azië en Tweede Congres van de communistische 
partij van India in februari 1948 te Calcutta). De onlusten in 
India werden door de nieuwe regering van N ehru onderdrukt. 
De opstanden in Birma en Indonesië (tegen de nationalisten) 
mislukten. Die in Malakka leidde tot de gewapende interventie 
der Engelsen. 

De Sowjet-Unie was de aanstichtster van de aanval in Noord
Korea in 1950, welke zij steunde. De nederlaag der Noord-Kore
anen maakte de Chinese interventie onvermijdelijk. Vanaf dit 
ogenblik werd Tsjoe En-Iai de woordvoerder van het communis
tische blok voor de internationale politiek in Azië; Noord-Korea 
en Noord-Vietnam werden satellieten van China. 

VII. De huidige toestand. 

a) Na de dood van Stalin in maart 1953 was alle inspanning 
van de Sowjet-Unie er in Azië op gericht om de gunst te 
verwerven van de Aziatische nationalisten door middel van 
haar buitenlandse politiek. De belangen van de plaatselijke 
communistische partijen en de reputatie van hun leiders 
werden in geval van nood graag opgeofferd, maar de voor
rang van China in verschillende delen van het continent 
werd erkend. De Sowjet-Unie greep in om de wapenstil
standsonderhandelingen in Korea en Indo-China mogelijk te 
maken. Toen Stalin nog in leven was, had Moskou een aar
zelende politiek gevolgd in het conflict tussen Israël en de 
Arabieren. Na 1953 steunde Moskou de Arabieren ten volle. 
Het leidde een politiek in van technische en financiële hulp 
aan alle Aziatische volkeren, die deze wilden accepteren, 
ongeacht hun bijzondere betrekkingen met het westen. Mos
kou steunde de eisen van de neutralistische staten tegen 
die, welke de militaire hulp van de Verenigde Staten of van 
Groot-Brittannië hadden aanvaard. Het hoogtepunt werd 
bereikt in 1955, toen de Sowjetleiders een reeks bezoeken 
aflegden aan China, India, Afghanistan en zelfs aan Paki
stan en later aan de Arabische landen. Sindsdien bezocht 
W orosjilow ook Indonesië. 

b) Het verdrag van wederzijdse bijstand tussen de Verenigde 
Staten en Pakistan, dat in het begin van 1954 gesloten 
werd, werd beantwoord met veelvuldige gedachtenwisselin
gen tussen de Indiase, Chinese en Russische staatslieden. 
Het ontstaan van de ZOAVO verhoogde de activiteit van 
minister-president N ehru en zijn woordvoerder Krishna 
Menon, die het neutralistische standpunt bij verschillende 
Aziatische regeringen propageerde. In 1955 slaagde Nehru 
er bijna in om een grote statengroep voor zijn standpunt te 
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winnen, een groep die zich van Joegoslavië via Egypte tot 
Indonesië uitstrekte. 

De Conferentie van Bandoeng in april 1955 vormde een 
poging om ook niet-aziatische staten te winnen voor dit 
standpunt op grond van de gemeenschappelijke anti-kolo
nialistische en anti-europese gevoelens in grote gebieden 
van Afrika en Azië. 

Er moet evenwel de nadruk op worden gelegd, dat de suc
cessen van N ehru geenszins winst betekenden voor China, 
de Sowjet-Unie en het communisme. 

De Conferentie van Bandoeng plaatste Tsjoe En-Iai voor 
een moeilijke keuze: om een populariteit te verkrijgen gelijk 
aan die van Nehru, moest hij de Chinese expansie in een 
zachter licht trachten te stellen. Hij moest ervaren, dat de 
vredelievende en anti-communistische krachten in Azië veel 
sterker waren dan hij had gedacht en klaarblijkelijk begon 
hij te begrijpen, dat het Aziatische nationalisme niet zo 
maar als een werktuig voor de verbreding van het commu
nisme zou kunnen worden gebruikt: vele staatslieden in 
Azië gaven blijk, dat zij zich rekenschap gaven van het 
gevaar, dat de communistische expansie voor de onafhan
kelijkheid van hun landen inhield. 

De staatslieden uit Zuid- en Oostazië (in tegenstelling met 
die van enkele Westaziatische landen en met uitzondering 
van Japan) konden aan hun overtuiging en hun geloof aan 
de mythe van de Russische vredelievendheid ten opzichte 
van de Aziatische volkeren niet blind blijven voor de geva
ren van een eventuele Chinese expansiezucht. 

VIII. De kracht en invloed van de communistische partijen 
in de Aziatische niet-communistische landen kunnen niet nauw
keurig worden geschat. De invloed van de partij in Turkije is 
praktisch nihil. Zij heeft een zekere invloed gekregen op de 
arbeidersklasse in Irak, maar zij wordt alsnog in bedwang ge
houden door strenge onderdrukkingsmaatregelen van de rege
ring. Zij is sterk in Syrië en in Libanon en heeft gunstige kansen 
om een overheersende invloed te krijgen in die Arabische landen, 
waar een militair bestuur is ingesteld (Egypte, Syrië, J orda
nië). Hier vormen de klasse der jonge officieren en die van de 
jonge intellectuelen de sociale groepen, die het meest gevoelig 
zijn voor de revolutionaire lokroep in verband met het feit, dat 
zij hun pas verworven macht moeten verdedigen tegen tegen
standers uit de bevolkingsgroepen boven en onder hen en door
dat zij niet zijn blijven vasthouden aan de plaatselijke tradities 
en de Islam. In al deze landen kunnen de nationale minderheids
groepen worden beschouwd als potentiële bondgenoten van het 
communisme. Het is een bekend feit, dat de kern van een "volks-
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regering van de Koerdische republiek", die in Russisch Koer
distan is gevestigd, op de gelegenheid wacht om een Koerdische 
staat te stichten. Dit Koerdische nationale front bedreigt zowel 
Iran en Turkije als Irak, wat voor deze landen een sterke reden 
is om onderling en met het westen samen te werken. De Tudeh 
partij in Iran, die tijdens de oorlog gevormd is onder bescher
ming van het Russische bezettingsleger in Noord-Perzië, verloor 
tijdelijk haar invloed door de onverholen terugkeer van Stalin 
tot het Russische imperialisme, maar kwam tot bloei tijdens de 
nationalistische campagne van Mossadeq tegen de "buitenlandse 
kapitalisten en monopolisten" (Anglo-Iranian Petr. Company) 
en bijgevolg verzwakte ze weer, toen Iran terugkeerde tot een 
conservatieve politiek. De communisten in Pakistan worden 
waarschijnlijk goed bewaakt door de politie, maar er dreigt 
nog steeds het ernstige gevaar, dat nationalistische en militaire 
leiders communist worden om Nehru bij Moskou in discrediet 
te brengen, enkel en alleen om Kashmir aan India te ontnemen 
en de mogelijke ineenstorting van hun innerlijk verdeeld land te 
vermijden. Het communisme in India is gedwongen geweest om 
zijn inzichten over de politiek van Nehru te herzien en schuld te 
bekennen betreffende de overdreven ijver, die het vroeger aan de 
dag had gelegd bij zijn aanvallen tegen Mao Tse-tung. De partij 
is verscheurd door een persoonlijke belangenstrijd. Zij heeft nu 
evenwel haar taktiek aangepast bij de nieuwe voorschriften van 
Moskou en tracht "de Chinese weg" te volgen door te trachten 
de aansluiting van zwakkere groepen en individuele leden van 
de linkervleugel van de Congrespartij bij de communistische 
partij te verkrijgen. De nieuwe taktiek heeft er toe bijgedragen, 
dat belangrijke successen werden behaald bij de recente verkie
zingen in India. Men moet niet uit het oog verliezen, dat hun 
grootste succes (in de nieuwe bondsstaat Kerala) behaald is in 
een gebied, waar het communisme steeds zeer sterk is geweest 
(de voormalige staat Travancore-Cochin). De partij maakt naar 
vermogen gebruik van de binnenlandse nationale tegenstelling 
in India (Mahratta tegen Gujerat in de kwestie Bombay enz.). 
De communistische partij in Birma ondervond, evenals die van 
India, de ongunstige gevolgen van haar overhaast besluit om de 
wapenen op te vatten in 1948. Het volk van Birma is zich beter 
bewust van de Chinese bedreiging dan welk ander Aziatisch 
land ook, met uitzondering van Thailand. De Birmaans-Chinese 
grens is nooit duidelijk vastgesteld en de aanwezigheid van 
gewapende nationalistische Chinese soldaten op Birmaans ge
bied verschafte Peking een excuus om communistische troepen 
te zenden naar de omstreden gebieden. 

De Maleiers in Malakka en Singapore haten hun Chinese land
genoten, die de dragers van de communistische opstand waren, 
die in 1948 uitbrak en die voor het land nog steeds een gevaar 
vormt. De getalsterkte der Chinezen is evenwel zo groot, dat 
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de nieuwe staat Malakka wel een onstabiele politieke instelling 
zal blijven. 

De communistische partij van Indonesië beging in 1948 even
eens de vergissing om de wapenen op te nemen tegen de rege
ring (d.w.z. de nationalistische regering van de republiek). Tot 
die tijd had zij de nationalisten ten volle gesteund in hun strijd 
voor onafhankelijkheid. De partij werd erkend in 1950 en groeide 
:lO snel, dat zij een van de vier grootste politieke partijen van 
de nieuwe Indonesische staat werd. Zij neemt de vierde plaats in 
na de nationalistische partij en de beide Islamitische partijen. 
Zij controleert de vakverenigingsbeweging, die verbonden is met 
het pro-communistische wereldverbond van vakverenigingen. 
Haar kracht ligt evenwel voornamelijk in één deel van het land: 
in de dichtbevolkte gebieden op Midden- en Oost java. Zij heeft 
veel minder invloed op het eiland Sumatra en praktisch in het 
geheel geen op de andere eilanden. In 1953 gaf zij haar steun 
aan de regering van Ali Sastroamidjojo, die het aanbod aan
vaardde. Sinds 1952 heeft het leger meer dan eens getoond, dat 
het niet accoord gaat met de persoonlijke politiek van president 
Soekarno. De Hongaarse gebeurtenissen hadden een zekere in
vloed op de algemeen achterdocht, die ontstond in de Indone
sische niet-communistische partijen tegen de volgelingen van 
Moskou. 

De boerenopstand tegen de regering op de Philippijnen, die 
gesteund werd door de communisten, werd onderdrukt door 
wijlen president Magsaysay, maar het zou zeer onvoorzichtig 
zijn om de communistische invloed op het eilandenrijk te onder
schatten. De aanleiding tot nieuwe opstanden is nog steeds aan
wezig. 

De communistische regering in Noord-Vietnam, die gesteund 
wordt door China, is sterk genoeg om zich niet te storen aan een 
eventuele ontevredenheid van het volk. De republiek Zuid-Viet
nam aanvaardt de hulp der Verenigde Staten, wat geen goed 
doet aan haar prestige in Azië. Bovendien is haar toekomst 
onzeker. Er hangt al te veel af van de persoon van haar rege
ringsleider. 

Zuid-Vietnam, Cambodja en Thailand (evenals Indonesië en 
de Philippijnen) hebben belangrijke Chinese minderheidsgroe
pen, die binnen hun grenzen leven en waarvan velen de zijde van 
Peking zullen kiezen ingeval van nood, al zou het alleen maar 
zijn om praktische redenen. Het Westen heeft geen keuze, het 
moet de dictatoriale stelsels in deze landen ondersteunen (waar
van twee beweren door het volk op democratische wijze gekozen 
te zijn met bijna algemene stemmen). Deze drie staten en Laos 
ontlenen een zekere mate van veiligheid aan het lidmaatschap 
van Thaila:n.d in de ZOAVO, die de status van Zuid-Viet
nam garandeert, terwijl Cambodja hetzelfde bereikt door zijn 
relaties met de neutralisten. 
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Japan biedt een vruchtbaar terrein voor de communistische 
propaganda, gezien zijn grote mate van industrialisatie en zijn 
opeenhoping der bevolking in grote steden. Het nationalisme 
is er evenwel ook sterk en schijnt vorderingen te maken. De 
ervaringen van 1945 en het voortzetten van de proeven met 
atoombommen verschaffen geldige redenen en goede veront
schuldigingen voor een langzaam terugtrekken in een neutralis
tische positie. Het is niet onmogelijk, dat de Sowjet-Unie er in 
zal slagen om Japan te winnen voor een "vriendschappelijke 
neutraliteit" door een aanbod om de Koerilen terug te geven 
aan het Japanse gezag, waarbij dan Japan het initiatief zou 
moeten nemen voor nauwe handelsbetrekkingen. Japan biedt 
reeds zijn diensten aan voor t:.>chnische hulp aan de andere Azia
tische landen en de landen, die niet door Japan bezet en geëx
ploiteerd zijn geweest tijdens de oorlog, schijnen er geen bezwaar 
in te zien om deze hulp te aanvaarden. Dit kan het uitgangspunt 
vormen voor een geheel nieuwe pacifistische expansie van Japan, 
waarvan een vermindering van de westerse invloed in dit we
relddeel het gevolg zou kunnen zijn. 

Conclusies: 

1. Een wankel machtsoverwicht van een nieuw type is ont
staan in Azië. 

De Sowjet-Unie en China hebben een verpletterend 
machtsoverwicht in Azië, maar zij kunnen er geen gebruik 
van maken. 

Als het Chinese nationale communisme zijn doel voorbij 
streeft, vernietigt het de grondslag van de aziatische geest, 
het gemeenschappelijke anti-kolonialisme, dat een belang
rijke troef vormt voor het communistische blok in de koude 
oorlog. De Aziatische niet-communistische landen haten 
Europa en Amerika meer dan China en de Sowjet-Unie. Ze 
worden evenwel wantrouwend door het opdringen van de 
Chinezen in sommige landen, b.v. Nepal, dat wordt be
schouwd als te behoren tot de invloedssfeer van India. 

2. Deze zelfde landen willen zich niet uitsluitend aan één blok 
binden. Geheel logisch volgen zij de raad, die vroeger door 
George Washington is gegeven aan de jonge Amerikaanse 
republiek, n.l. dat een zwakke en jonge natie het vermijden 
moet bondgenootschappen aan te gaan met machtige vreem
de staten. Een statengroep, die al te sterk aandringt op po
litieke banden met de nieuwe staten, zal deze tot een gere
serveerde houding brengen en, om een gedwongen verbin
tenis te vermijden, de steun doen zoeken van de andere 
groep. 

3. De communistische partijen in de niet-communistische landen 
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spelen een onbelangrijke rol, de aard van de buitenlandse 
politiek van de Sowjet-Unie en van China vervult een hoofd
rol in de uitbreiding van de communistische invloed. De 
kracht en de invloed van de desbetreffende partijen zullen 
evenwel toenemen, onafhankelijk van de eventuele econo
mische hulp, die door het Westen wordt verleend, als het 
Westen de gevoelige punten van de Aziatische landen mis
kent. 

5. De niet-communistische staten willen de economische voor
delen niet loslaten, die zij door hun betrekkingen met het 
Westen verkrijgen. Evenmin als zij de hulp van Moskou 
willen weigeren wegens deze betrekkingen. 

5. Een van de zeker.ste wijzen om de gevoelens van de Aziati
sche landen te kwetsen vormt de aandrang om hun economi
sche hulp te verlenen bij wijze van schenkingen en dan be
kendheid te geven aan deze hulp en deze cadeaux, als zijnde 
de enige weg naar voorspoed voor het Oosten. 

Hoewel er door westerse deskundigen talrijke program
ma's zijn opgesteld voor de ontwikkeling van Azië en hoewel 
de westerse landen belangrijk bijdragen in de kosten van de 
programma's, zullen het grootste deel van het werk en de 
zwaarste financiële last steeds moeten worden gedragen 
door de ontvangende landen. Het aannemen van een geschenk 
doet in de geest van de aziatische ontvanger het gevoelen 
ontstaan, dat hij een schuld heeft aangegaan jegens iemand 
en dat hij iemand voor zijn dagelijks brood dank verschuldigd 
is. De economische hulp zou moeten worden verschaft in de 
vorm van leningen met lage rente, zonder er al te zeer op 
aan te dringen, dat zij worden terugbetaald. 

6. Het westerse streven om economische hulp te verschaffen 
aan de onderontwikkelde landen en de westerse beweringen, 
dat dit middel wordt beschouw als de beste methode om de 
communistische invloed tegen te gaan, schijnt in Azië de 
indruk te hebben gevestigd, dat het Westen probeert om op 
deze wijze zijn eigen belangen te beschermen (wat volgens 
hun mening nog wijst op een voortdurend kolonialistisch 
streven) of dat het handelt uit angst. Deze twee opvattingen 
geven politici in de onderontwikkelde gebieden de moed om 
onderhandelingsmethoden te gebruiken, die lijken op chan
tage. 

De Aziatische volkeren schijnen nu te verkeren in de posi
tie van klanten, die gretig door handelsreizigers uit het Oos
ten en het Westen worden nagelopen. 

7. Economische hulp alleen is niet voldoende om de communis
tische invloed tegen te gaan in de onderontwikkelde landen. 
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Hoe groot die ook is, niet de financiële economische en tech
nische hulp zal de verbreiding van het communisme in Azië 
tegenhouden, tenzij de politieke betrekkingen tussen het 
Westen en de Aziatische landen op voet van volkomen gelijk
heid worden geregeld. 

8. Het communisme heeft één sterke tegenstander in Azië en 
dat is de vrees der Aziaten om hun pas verworven politieke 
onafhankelijkheid te verliezen door de satellieten te worden 
van Moskou of Peking in plaats van Londen, Parijs of Den 
Haag; anders gezegd: het nationalisme. 

De nadruk, die de Aziatische landen leggen op hun vol
strekte soevereiniteit, is geen teken van politieke achter
lijkheid, welke wij Europeanen, naar men zegt, hebben over
wonnen, maar het bewustzijn van de grote zwakheid der 
nieuwe staten. 
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Kritische kanttekeningen 

Huurronde 1957 
Toen op 4 juni - eindelijk -

in de Tweede Kamer het debat 
over de wetsontwerpen 4580 
(wijziging van de huurwet), 
4581 (grootboek woningverbete
ring) en 4582 (fiscale voorzie
ningen in verband met de blok
kering) kon beginnen, stond 
een aantal feiten vast. Om er 
enkele te noemen: ook voor 
velen binnen en buiten de Ka
mer die in het huurplan-Witte 
geen zonde tegen de eigendom 
konden zien, was het een uit
gemaakte zaak dat de wetsont
werpen meer te waarderen 
vallen als realiseerbaar com
promis dan als een ideale op
lossing; dit compromis was 
door enkele belangrijke toezeg
gingen van de minister meer 
in overeenstemming met het 
aanvaardbare doel der blokke
ring gebracht; het aanbrengen 
van enkele andere wijzigingen 
bleef aanbevelenswaardig; aan 
de compensatieregeling - resul
taat van een zeer moeilijke be
valling - zou niet veel meer 
te veranderen zijn. Maar het 
allerbelangrijkste was wel de 
wetenschap, dat er geen enkel 
aantrekkelijk en te verwezen
lijken alternatief bestond voor 
het thans zittende kabinet. 
Onbewust en zeker onbedoeld 
had professor Ouds veel-be
sproken Groningse proefbalon
netje van een confessionele 
minderhiedsregering vriend en 
vijand van het kabinet-Drees 
ervan overtuigd, dat een crisis 
nu de stap in complete duister
nis zou betekenen. 
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Moeilijk verklaarbaar was dan 
ook de houding van de anti
revolutionnaire Kamerfractie. 
Het was bepaald niet alleen op 
het Binnenhof geen geheim, dat 
de A.R. voornemens was tijdens 
het huurdebat te laten blijken, 
dat zij ernstige politieke en 
principiële bezwaren koesterde 
tegen het kabinetsbeleid. Dus 
tegen het beleid waaraan de 
ministers Zijlstra en Algera hun 
actieve medewerking verleen
den. Terecht werd naar deze 
tegenstelling tussen ministers 
en hun politieke geestverwan
ten in de Kamer met meer be
langstelling uitgezien dan naar 
het door een inmiddels inge
diend C.H.-amendement weer 
aangekondigde verschijnsel dat 
de fractiegenoten van de heer 
TiIanus hun eenheid in ver
deeld-zijn zouden demonstre
ren. Want van professor Zijlstra 
was voldoende bekend om te 
mogen veronderstellen dat hij 
zich niet lij dzaam naar de 
strafbank zou laten verwijzen. 
Op de 4de juni stond derhalve 
reeds vast, dat wanneer het 
kabinet bij monde van minister 
Witte maar voldoende soepel
heid betrachten zou en de in de 
schriftelijke stukken kennelijk 
beschikbare meerderheid voor 
de regeringsvoorstellen dus niet 
verder ging afbrokkelen, dr 
Bruins Slot en zijn politieke 
vrienden zouden moeten kiezen 
tussen het forceren van het af
treden van hun beide ministers 
en een bijzonder subtiele argu
mentering volgens welke de 
tegenstemmen der anti-revolu-



tionnairen toch niet als een 
votum van wantrouwen in de 
heren Zijlstra en Algera zou 
behoeven uitgelegd te worden. 
Wie bij het begin van de huur
debatten wist te voorspellen 
dat de politieke spanning ook 
ditmaal niet meer was dan 
storm in het glas water, had 
toch ernstig rekening moeten 
houden met de mogelijkheid 
dat het glas door de deining 
zou kunnen omvallen en ..... . 
breken. 

Gebonden of niet gebonden 

Uiteindelijk heeft de A.R. het 
maken van brokken weten te 
voorkomen. Zo erg overtuigend 
was de subtiele argumentering 
waarvan daarbij gebruik ge
maakt werd, nu echter ook 
weer niet. De anti-revolution
naire woordvoerders lieten een 
kleine mogelijkheid open, waar
uit minister Zijlstra zou kunnen 
aannemen dat zijn politieke 
geestverwanten om zakelijke 
redenen tegen het huurplan
Witte met supplementen stem
den; de dynamische bewinds
man voor economische zaken 
was wel zo vriendelijk dit voor 
Kamer en tribune te willen 
aannemen. En daarmee was met 
de schijn waarschijnlijk ook het 
kabinet-Drees van 1956 gered. 

Maar waarvan weinig ov€r 
bleef, is de schijn dat de A.R.
fractie (interessant zou het zijn 
te weten in hoeverre haar 
mening die van de partij dekt!) 
het zittende kabinet nog een 
royale kans wil geven. Dat het 
huurplan geen voorstel is van 
een gewoon parlementair kabi
net, hebben met dr Bruins Slot 
ook anderen betoogd. Tussen de 
mening van professor Oud, die 
elke binding het liefst met dic
tatuur gelijk stellen zou, en die 
van de naar sterke binding stre
vende mr Burger, staan ook de 
opvattingen van een professor 
Romme en van de heer Tilanus. 
De voorman der C.H.-fractie 
betoogde dat hij - hoewel for
meel inderdaad vrijstaande -
moreel toch een zekere binding 

gevoelt en zich wel degelijk 
verplicht acht, door de afspra
ken welke er tijdens de kabi
netsformatie zijn gemaakt. 
Proffessor Romme ging iets 
minder ver en erkende een der
gelijke binding uitsluitend voor 
zichzelf vanwege een als frac
tievoorzitter persoonlijk geno
men aandeel in het akkoord 
over het huurplan-Witte en een 
"nihil obstat" ten aanzien van 
katholieke figuren die op deze 
basis als minister tot het kabi
net zijn toegetreden. 

Romme behield zich derhal
ve voor het standpunt van de 
K.V.P.-fractie een ruime mate 
van vrijheid voor. Doch hij ging 
zeker niet zo ver als dr Bruins 
Slot, die, uitgedaagd door een 
vraag van zijn socialistische 
collega mr Burger, op een gege
ven ogenblik onverbloemd ver
klaarde dat de anti-revolutio
naire fractie geen behoefte ge
voelt om zich aan dit kabinet 
te binden. In laatste instantie 
gooide de A.R.-fractie het toen 
weliswaar helemaal over de 
boeg van de zakelijke bezwaren, 
maar toen was het al later dan 
vijf voor twaalf geworden. Het 
"tegen" van dr Bruins Slot bij 
de stemming over de blokkering 
moest derhalve wel een andere 
indruk maken dan de weigering 
van een grote groep christelijk
historischen en van sommigen 
der K.V.P.'ers die, zoals mr van 
Rij ckevorsel op het spreekge
stoelte kwam verklaren, de 
voorstellen van minister Witte 
bij toetsing aan het algemeen 
welzijn te licht bevonden had
den. 

Ettelijke verbeteringen 

Dat voor zakelijke bezwaren 
de regering geen onneembare 
hindernis wenste te zijn, was al 
vóór de openbare debatten in 
de Tweede Kamer gebleken, 
toen tijdens nader beraad met 
de Kamercommissie welke de 
behandeling der wetsontwerpen 
voorbereid had, minister Witte 
zich ontvankelijk toonde voor 
enkele suggesties van de zij de 
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der vOlksvertegenwoordiging. 
Vooral de toezegging dat de
blokkering van op het grootboek 
gestorte gelden ook mogelijk 
zou zijn in geval van onder
houdswerken (schilderen en 
stucadoorswerk) in de betrok
ken woningen, richtte het wets
ontwerp scherper op het eerste 
doel van de blokkering: een 
volksh uisvestingsbelang te die
nen. Hetzelfde doel werd ge
diend en kon dus dichter bij 
zijn realisering gebracht wor
den door het geslaagde amen
dement van K.V.P.-zijde: het 
voorstel van de heer Andries
sen om mogelijk te maken dat 
een huiseigenaar geblokkeerd 
geld van een bepaalde woning 
ook voor onderhoud en verbe
tering van andere huizen in 
zijn eigendom besteden mag. 
En daarbij kwam nog de ge
slaagde poging van de heer W. 
Peters om in de wettelijke rege
ling betreffende het grootboek 
de bepaling op te nemen, dat 
op 31 december 1970 uiterlijk 
de uitbetaling van de gestorte 
gelden dient te geschieden, zij 
het eventueel in de vorm van 
verhandelbare en rentedragen
de schuldbewijzen ten laste van 
het Rijk. Minister Hofstra liet 
blijken, dat hij met veel plezier 
dit amendement zou zien terug
nemen of sneuvelen. Met zwaar 
geschut wens.e hij het - ken
nelijk binnen het raam van het 
kabinetscompromis - nu ook 
weer niet te bestrijden. Anders 
dan het geval was bij zijn voor
stel om de rente welke vergoed 
wordt over de geblokkeerde be
dragen te laten stijgen wanneer 
het promessedisconto van de 
Nederlandse Bank tenminste 
met een kwart stijgt (verworpen 
omdat de A.R.-fractie en het 
grootste deel der christelijk
historisch en zich voor minister 
Hofstra's bezwaren ontvanke
lijk toonden) kreeg de heer W. 
Peters ditmaal een zeer ruime 
meerderheid van de Kamer op 
zijn hand. Door dit amendement 
is duidelijker nog dan in het 
wetsontwerp aanvankelijk het 
geval was, vastgesteld, dat de 
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blokkering niets met afroming 
of huurbelasting te maken 
heeft. De minister van finan
ciën mocht de Kamer nu voor
houden, dat een volgende rege
ring straks zal kunnen probe
ren, de termijn verlengd te 
krijgen, als feit blijft er liggen 
dat op het ogenblik de grens 
voor de blokkering op 1970 is 
gesteld. Per slot van rekening 
geldt trouwens van ieder wets
ontwerp, dat een regering de 
kans heeft om gewijzigd te 
krijgen wat haar voorganger 
in het Staatsblad heeft ge
bracht. 

Daargelaten een aantal wijzi
gingen van hoofdzakelijk tech
nische aard en het amende
ment-Bommer dat de huurver
hoging voor bedrijfspanden tot 
een maximum van vijftien pro
cent beperkt, hebben de rege
ringsvoorstellen verder zonder 
belangrijke wijzigingen de eind
streep in de Tweede Kamer ge
haald. Het vóóroverleg was dan 
ook zeer uitvoerig geweest en 
de taktiek van het kabinet om 
zich hierbij niet al te weerbar
stig te tonen, wierp tij dens de 
openbare behandeling goede 
vruchten af. Voor de heer An
driessen bijvoorbeeld viel het 
onder die omstandigheden niet 
al te moeilijk zich neer te leg
gen bij het kabinetsstandpunt, 
dat het niet op gaat zonder 
meer te stellen: uitgemaakt 
dient te worden dat het blok
keringssysteem alleen maar 
voor deze huurronde mag gel
den. En zo bleven meer wensen 
van de Kamer zonder de scher
pe accenten welke gewoonlijk 
de symptomen zijn van een 
serieuze poging om de regering 
tot andere gedachten te bren
gen. 

Wat wel scherpe accenten 
kreeg, was het voorstel van een 
meerderheid der christelijk
historische fractie om de huur
verhoging tot twaalf-en-een
half procent te beperken en dan 
zonder blokkering. Uiteindelijk 
heeft deze suggestie als wapen 
een heel andere functie gekre
gen, dan in eerste instantie er-
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mee was bedoeld. Het was de 
confessionele vakbeweging -
de K.A.B. en het C.N.V. - die 
met het idee gekomen was, in 
de periode dat de looncompen
satieregeling in het slop dreig
de te geraken. Bij halvering van 
de huurverhoging zouden im
mers de lonen gemakkelij ker 
zo verhoogd kunnen worden, 
dat nergens ondercompensatie 
plaats vinden zou en de werk
gevers geen ernstig bezwaar 
zouden maken tegen de voor 
hen gevraagde grotere loonsom. 

Bij de heren Beernink en Van 
der Peijl c.s. was echter voorop
gezette bedoeling via halvering 
der huurverhoging de blokke
ringsclausule en het grootboek 
kwijt te raken. Op dit amende
ment concentreerde zich dan 
ook de inspanning der tegen
standers van het huurplan
Witte. Toen voorzitter Korten
horst vrijdagavond 7 juni, kort 
na zes uur, de eindstemming 
in de Tweede Kamer aan de 
orde stelde, was de beslissing 
feitelijk al gevallen. Want 
enkele uren eerder had het 
C.H.-amendement met 46 tegen 
97 stemmen het onderspit ge
dolven. Het bijkomstige verschil 
tussen de eerste en laatste stem
ming was alleen, dat toen het 
hele wetsontwerp inzake de 
blokkering aan de orde werd 
gesteld, zich bij de heren Wel
ter en Duynstee nog een zeven
tal andere K.V.P.'ers voegden 
die, zonder de fikse sprong der 
huren omhoog te willen aan
tasten, ervan overtuigd waren 
niet te mogen afstappen van 
de mening dat - om met dr 
Lucas te spreken - "Het tegen
over elkaar afwegen van diver
se grootheden mij en enigen 
van mijn politieke vrienden tot 
.de conclusie gebracht heeft, dat 
in het onderhavige wetsont
werp onvoldoende gemotiveerd 
en op een voor het bereiken van 
de gestelde doeleinden als on
praktisch door ons veroordeel
de wijze gepoogd wordt invloed 
op het gebruik van de eigendom 
uit te oefenen". 

Dit zelfde amendement der 

christelijk-historische meerder
heidsgroep was het, dat de 
A.R.-fractie aangreep als kans 
om haar politieke bezwaren te 
steken in een zakelijk pakje. 
Vóór de stemming erkende 
woordvoerder Van Eibergen 
grif, dat in de anti-revolutio
naire fractiekring over het 
C.H.-amendement geen onver
deelde instemming heerste; 
maar in één adem werd niette
min meegedeeld, dat in het be
wuste amendement toch wel de 
strekking zou liggen welke de 
A.R. voor ogen stond, zodat dr 
Bruins Slot en de zijnen, on
danks hun bezwaren vóór het 
amendement wilden stemmen. 

Herstel van smalle basis? 
De gang van zaken bij het 

huurverhogingsdebat is al met 
al zo geworden dat - niet voor 
de eerste maal in deze parle
mentaire periode - de meer
derheidsmening in de K.V.P.
fractie afwijkt van de meerder
heidsmening zoals die vertolkt 
werd namens de A.R. en de C.H. 
Voor de parlementaire mede
werker van "Vrij Nederland" 
was zulks in een op 15 juni ge
publiceerde beschouwing aan
leiding om tussen de regels van 
zijn artikel door te suggereren, 
dat herstel van de smalle rege
ringsbasis toch feitelijk meer 
zin heeft dan het handhaven 
van professor Romme's enfant 
chéri: de brede basis. Een totaal 
onbegrij pelij ke gedachte? 

Op donderdag 13 juni verkon
digde De Volkskrant in een 
hoofdartikel: "Het kabinet 
steunde bij het huurdebat dus 
enkel op een smalle basis. Of 
dit voor de toekomst conse
quenties moet hebben, valt nog 
moeilijk te zeggen. Vooral de 
ontwikkeling bij de A.R. is hier 
van groot belang. Het is in alle 
geval te hopen, dat het kabinet 
minstens kans zal zien om de 
steun die het nu kreeg, vast te 
houden. Wat de grote partijen 
betreft, was het bij de vorige 
verkiezingen zo, dat zij om de 
eer voor de bereikte resultaten 
streden. Het ware te wensen, 
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dat het in 1960 weer zo kon 
zijn. Daaruit zou immers blij
ken, dat er in de nu nog voor 
ons liggende drie jaar veel zal 
worden bereikt, dat waard is 
om geroemd te worden .... " 

In katholieke kringen staat 
een artikel met dergelijke te
neur niet alleen; ook in "Het 
Binnenhof" bijvoorbeeld is 
reeds enkele malen erop gewe
zen, dat zij die tijdens het ka
binetsformatiedrama van 1956 
met veel voorbehoud de pogin
gen om op een regering der drie 
confessionele partijen - met of 
zonder steun van de V.V.D. -
aan te sturen, tegemoet zijn ge
treden, hun gelijk al enige ma
len bevestigd hebben gezien. 
Van een hechte samenwerking 
K.V.P.-P.v.d.A. is uiteraard 
thans geen sprake; over een be
langrijke zaak als de bezitsvor
ming bijvoorbeeld is men elkaar 
sedert vorig jaar nog geen stap 

genaderd. En precies een week 
na de beslissing over het huur
plan-Witte lagen aan het eind 
van de interpellatie over de IJ
tunnel de kaarten op Het Bin
nenhof weer zo, dat de drie 
confessionele partijen plus libe
ralen en P.v.d.A. aan de andere 
kant van de scheidslijn ston
den. 

Maar in redelijkheid kan nie
mand ontkennen dat, zo er vo
rig jaar echt eeq aanbevelens
waardige kans bestaan heeft om 
aan een rechts kabinet de voor
keur te geven boven de brede 
basis, die kans een klein jaar 
later in ieder geval op zijn gun
stigst gezegd niets groter ge
worden. 

Dat is een van de merkwaar
dige gevolgen van het op zich 
zelf al zo merkwaardige Kamer
debat inzake de huurronde 1957. 

v. L. 
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JAARGANG 11 JULI NUMMER 5, 

Politieke rede bij het 75-jarig bestaan 

van de Friese Bond 
door prof. mr C. P. M. Romme 

][

n Schaepman's Chronica treft men twee van z'n redevoeringen 
aan, die hij hier op de Friese Landdag heeft gehouden: zijn 
laatste van 1902, in Sneek 1) en die van het daaraan voor
afgegane jaar, de laatste welke hij hier in Leeuwarden voor 

zijn trouwe Friezen heeft neergezet. 2) 
In deze laL.tste Leeuwarder rede wordt een substantieel deel 

gewijd aan de nooázaak en het juiste begrip van katholieke 
politieke eenheid. Zoveel van alles wat daar gezegd is, geldt 
vandaag de dag nog - ook in die kleine hebbelijkheden die wel 
van alle tijden zijn. "Ik heb een weinig den draak gestoken", zegt 
hij in een op zijn rede gevolgde polemiek, "met hen, die steeds 
de éenheid bedreigd achten, als men met hunne persoonlijke 
meeningen in botsing komt en die steeds, zonder zich tot eenig 
nader bewijs verplicht te achten, hun meeningen uitroepen als 
die "der overgroote meerderheid"." Het doet een beetje denken 
aan sommig rumoer rondom de huurwetten. Maar ik reali
seer mij, dat Schaepman het heel wat erger heeft beleefd om 
zijn houding bij Legerwetten en Leerplichtwet - en toch was 
hij en bleef hij de grote stuwer van de katholieke politieke een
heid, waarbij het gaat, zo schreef hij elders, "om de diepste 
grondslagen waarop het bijzonder leven niet alleen, maar ook 
het openbaar leven steunt. In de overtuiging van een man be
hoort geen splitsing of deeling te bestaan. Wie in zijn binnen
kamer bidt: "Onze Vader, die zijt in den hemel", behoort dien 
Vader niet aan de deur te zetten, als hij 's-lands raadzaal bin
nentreedt".3) De grote stuwer van de katholieke politieke een
heid, die toch afweek van wat in zijn eigen kring gangbaar was, 
wanneer zijn geweten hem dit voorschreef - want hij zag de 
taak van de volksvertegenwoordiger hoog en zuiver, zoals hij 
het getekend heeft met een woord van Edmund Burke: 4) 

1) Chr. lIl, blz. 75 e.v. 
2) Chr. 1I, blz. 19 e.v. 
8) Chr. I, blz. 68. 
4) Chr. I, blz. 70. 
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"Het is zijn plicht, zijn rust, zijn uitspanning, zijn verlan
"gens aan zijn kiezers op te offeren; en boven alles, altijd 
"en in alle gevallen moet hij hun belang voor het zijne laten 
"gaan. Maar zijn meening, zijn rijp oordeel, zijn geweten, be
"hoorlijk voorgelicht, mag hij nooit opofferen noch om u te 
"behagen, noch om eenigen mensch, noch om eenige groep van 
"menschen. Deze heeft hij niet van de wet, niet van de grond
"wet, niet van Uw welwillendheid. Zij zijn een pand van de 
"Voorzienigheid, voor hun misbruik staat hij in hoogsten aan
"leg verantwoordelijk. Uw vertegenwoordiger is tegenover U 
"gebonden, niet alleen voor zijn ijver, maar ook voor zijn 001'

"deel, en hij verraadt U, hij doet U geen dienst, als hij zijn 
"oordeel laat wijken voor Uw meening." 
Zoveel van alles wat in zijn laatste Leeuwarder rede Schaep

man over de katholieke politieke eenheid heeft gezegd, geldt 
vandaag de dag nog - en toch, mijn hemel, onder hoe heel 
andere omstandigheden werd dit uitgesproken dan waaronder 
wij vandaag leven. Ik noem er maar enkele. Andere omstandig
heden van politieke structuur: wel ook thans nog "de zonder
linge toestand", zoals Schaepman het noemde, "de zonderlinge 
toestand waarin een parlement geen meerderheid of minderheid, 
maar slechts minderheden kent", maar, anders dan nu, toen 
toch een toestand v~n wisselende meerderheden zoals wij sinds 
de oorlog niet meer hebben gekend, meerderheden die elkaar 
konden opvolgen en aflossen, en dus niet alleen een regerings
meerderheid maar ook een heuse reguliere oppositie. Andere 
omstandigheden van politieke tegenstellingen: in die dagen de 
liberale politiek de enige werkelijke en grote vijand voor de 
praktijk van het dagelijkse politieke leven, en de sociaal-demo
cratie nog zo was-echt dat, gelijk Schaepman het stelde: "wij 
met hen zelfs niet op den grondslag van het éene aan alle partijen 
gemeene vaderland kunnen staan" - en andermaal realiseer ik 
mij, dat Schaepman meer en boller fiolen van giftige toorn van
uit eigen kring over zich heeft zien uitstorten om zijn streven 
naar vorming en behoud van de rechtse coalitie, dan wij, tot
nogtoe, ooft tegenover ons vergaard zagen wegens programma
tisch regerings-samengaan op punten met de socialisten-van-na
de-oorlog. Andere omstandigheden van politieke onderwerpen: 
in zijn Friese Landdagrede van 1902, zijn laatste, behandelt 
Schaepman de Troonrede van dat jaar: "gedeeltelijke wijziging 
van de Provinciale- en de Gemeentewet, meerdere vrijmaking van 
het hooger en middelbaar onderwijs, inperking van de vaccin
dwang, meerdere ontwikkeling van het hooger en middelbaar 
vakonderwijs, regeling van de pensionneering der bijzondere on
derwijzers en van de weduwen van alle onderwijzers, vervanging 
van de Arbeidswet" - geen woord over de economische opbouw 
en de economische inrichting van het land. 

Wat een verschillen - en toch geldt vandaag nog wat Schaep-
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man in 1901 hier zei over de katholieke politieke eenheid en wat 
hij samenvatte in deze zin: "Waar het gaat om de grondbegin
selen, die den inzet en den strijd onzer eeuw uitmaken, daar zijn 
wij eensgezind". Ik ga de volle toepasselijkheid, voor onze dagen, 
van dat ware woord een ogenblik demonstreren aan de veran
derde inhoud van onze politiek: op een areaal, dat tussen 
Schaepman's tijd en onze dagen in zijn centrum is veranderd 
voor wat betreft de praktische concrete dingen die nu aan de orde 
zijn, is de inzet, waarvan Schaepman gewaagde, wezenlijk de
zelfde gebleven, de inzet van grondbeginselen, die tot de schat 
der Waarheid behoren, waarvoor wij hebben te strijden, die wij 
hebben uit te dragen en in te voegen in de samenleving waarin 
wij zijn en waarin wij deze onze christenplicht moeten begrijpen 
en vervullen. Maar dan moet ik wel uitdrukkelijk hierbij noe
men, dat tussen Schaepman's tijd en onze dagen staat: Quadra
gesimo Anno, de ontzagwekkende encycliek over "het herstel 
der maatschappelijke orde en haar vervolmaking volgens de wet 
des Evangelies." 

In Quadragesimo Anno wijdt Pius XI drie paragrafen aan 
"het gezag van de Kerk in sociale en economische aangelegen
heden". Het lUkt m~j soms, alsof deze passages, al zijn ze nu ook 
al meer dan een kwart eeuw oud, nog maar half tot ons zijn 
doorgedrongen. 

Daar wordt met zoveel woorden vooropgesteld (no. 41), "dat 
Wij - de Paus van Rome - het recht en de plicht hebben, om 
met oppergezag te beslissen in kwesties van sociale en economi
sche aard". De Kerk, zo staat daar, "kan in geen geval zich 
onttrekken aan de taak, Haar door God opgelegd, om Haar 
gezag te doen gelden .... in kwesties, die de zedewet raken". En 
wat dit betreft - ik blijf letterlijk citeren - "krachtens het 
feit, dat Ons door God de schat der waarheid is toevertrouwd, 
en krachtens Onze strenge plicht, de zedenwet in volle omvang 
te verkondigen, te verklaren, en op haar naleving, koste wat 't 
kost, aan te dringen, vallen niet alleen kwesties van sociale, 
maar zelfs van economische aard onder Onze bevoegdheid en 
hebben Wij hierin het laatste woord te spreken." 

De Kerk, met oppergezag beslissend in kwesties van econo
mische aard, lerarend uit de schat van de haar toevertrouwde 
waarheid de beginselen die wij, bij ons handelen, particulier of 
gezamenlijk, in het economische vlak, moeten aanhouden en 
volgen, verkondigend en verklarend die beginselen welke zijn 
ontleend aan de natuurlijke zedenleer en de openbaring. En mét 
deze vooropstelling en beheerst door deze vooropstelling, gaat 
Pius XI dan over tot "de afzonderlijke vraagstukken": over het 
eigendomsrecht, over de bevoegdheid van de staat, over de ver
houding van kapitaal en arbeid, over de opheffing van de pro
letariërstoestand door vermogensvorming, over de onderlinge 
samenwerking in "bedrijfschappen", over herstel van het leidend 
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beginsel in de volkshuishouding (no. 88): geen onbelemmerde 
concurrentiestrijd, geen economische dictatuur, maar de leiding 
van "hoger en edeler machten", van "sociale rechtvaardigheid 
en sociale liefde". 

Maar wil dit dan niet iedereen, "sociale rechtvaardigheid"? 
Haalt iemand het in zijn hoofd, haar te loochenen? Wordt er 
onder de redelijke, op zedelijke gedraging zich richtende mensen 
één gevonden, die haar bant uit zijn hart? Ik geloof het niet, en, 
Goddank, zo dikwijls kruipt de natuurlijke zedewet waar zij niet 
gaan kan - daar is zij natuurlijke zedewet voor. Maar wel geldt 
hier het woord, mét de aanduiding van alle gevaar dat erin ligt 
vervat, het woord dat onze thans regerende Paus onlangs sprak 
tot een zijner machtige bezoekers op deze aarde en dat ik durf 
aanhalen omdat niemand hierbij kán denken aan onheuse of 
liefdeschendende prikkeling: "rechtvaardigheid zonder eerbied 
voor de wetten van God is weinig meer dan loze scherts". 1) 

Om de economische opbouwen de economische inrichting van 
onze samenleving naar de wetten van God - daarom gaat het 
vandaag de dag in belangrijke mate in het politieke leven. En 
dat is niet een soort tweederangsreden voor onze katholieke poli
tieke eenheid. Dat is evenzeer en even goed een brok "christelijke 
politiek", als strijd voor het bijzonder onderwijs, als het tegen
gaan van lichtvaardige echtscheidingen, als het opkomen tegen 
pornografie, als het waken voor de christelijke zede van begra
ven - en noemt u verder maar op. En ik mag er tussen haak
jes wel bijvoegen, dat ik de term "christelijke politiek" met 
temeer vrijmoedigheid tegen alle betuttel hier weer opneem, 
sedert Pius XII in maart van dit jaar Zelf de term bezigde in 
een toespraak tot de jongerenorganisatie van de C.D.U. uit West
Berlijn, waar Hij zei: "Gij spreekt u uit voor de "christelijke 
politiek", dus voor een politiek, die op christelijke waarheden 
of principes rust als op haar diepste pijlers".2) Op die christe
lijke, en dus op katholieke, pijlers moeten wij ook bouwen onze 
economische politiek. Ook voor haar hebben wij nodig onze 
katholieke politieke eenheid, zoals wijlen Kardinaal de Jong ons 
daartoe opriep in 1953 met zijn "blijft één, één", om de redenen 
die hij vervatte in die ene zin, die een jaar later breed werd 
uitgewerkt in het Bisschoppelijk Mandement: "De eigen katho
lieke organisaties op heel het terrein van het openbare leven 
hebben in het verleden onze emancipatie mogelijk gemaakt en 
bevorderd, zij zijn ook voor de toekomst, althans in de min of 
meer nabije toekomst, nog even noodzakelijk en belangrijk, niet 
alleen voor de bloei van het geloofsleven onder ons katholieken, 
maar mede ook om positief een christelijke maatschappij in 
Nederland op te bouwen". Katholieke politieke eenheid voor de 

') Toespraak tot mr Nixon, K.A. 24-5-'57, kol. 526. 
2) K.A., 26-4-'57, kol. 439. 
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bloei van ons geloofsleven - dat is de pastorale zorg, de directe 
zielzorg. Katholieke politieke eenheid ook om positief een chris
telijke maatschappij in Nederland op te bouwen - dat is de 
Kerk die roept en leidt en wegen wijst in haar leraarsambt over 
dat hele brede terrein van het herstel der maatschappelijke orde, 
waarin de economische opbouw, de economische inrichting van 
onze samenleving haar grote invloedvolle plaats inneemt. 

In de passage van Quadragesimo Anno, waaruit ik u straks 
citeerde, de passage over het oppergezag der Kerk ook in kwes
ties van economische aard, komt niet alleen voor het verkondi
gen en verklaren, maar ook het aandringen op de naleving van 
de zedewet, het doorvoeren van die naleving, koste wat 't kost, 
"opportune, importune", zegt de Latijnse tekst - is dat niet het 
hevige aandringen "te pas en te onpas"? Ook in dit aandringen, 
van vermaan tot gebod of verbod, heeft de Kerk het laatste 
woord. 

Lichtpunten. 
Over de zaak van de partij-politieke keuze luidt dit laatste 

woord nogal verschillend - uit de aard van de zaak, omdat 
verschil in omstandigheden nu eenmaal pleegt te leiden tot ver
schil in middelen. In Frankrijk en voor Frankrijk staat Kardi
naal Feltin op het standpunt van het pluralisme, verdeling over 
verschillende partijen, naar vrije keuze, natuurlijk altijd binnen 
zekere grenzen. In België en voor België heeft Kardinaal van 
Roey kort geleden met het oog op de daar naderende parlements
verkiezingen het "ongeoorloofd" uitgesproken tegen een stem
men op de regerende partijen, een "ongeoorloofd" tevens tegen 
elke onderlinge scheuring. Bij ons en voor ons heeft het Hoog
waardig Episcopaat in zijn Mandement van 1954, de lijn door
trekkende van Kardinaal de Jong, de katholieke politieke een
heid een middel genoemd "dat zeker niet gemist kan worden, 
als wij onze maatschappelijke idealen willen verwezenlijken" 1) en 
daarnaast zijn "onverantwoord" laten horen over "een meedoen 
aan de z.g. doorbraak". 2) 

Wat de commentator op Quadragesimo Anno, dr Cassianus 
Hentzen, hier aantekent met betrekking tot het economisch 
handelen - dat ni. het recht van de Kerk om in te grijpen "niet 
gaarne wordt aanvaard" (deel I, blz. 75) - geldt zeker niet 
minder wanneer het gaat over het politieke handelen. Toch zijn 
er, in verhouding tot wat we enkele jaren geleden hebben be
leefd, een paar lichtpunten. 

Over het verbod van Kardinaal van Roey hoor ik hier geen 
commentaar. Zeker, een deel van de verklaring van dit opmer
kelijke feit zal men wel moeten zoeken in de omstandigheid, dat 
het verbod ons niet rechtstreeks betreft. Maar wanneer dat 

1) Mandement-1954, No. 40. 
2) Mandement-1954, No. 53. 
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mindere, waartoe het Nederlandse Bisschoppelijk gezag in 1954 
overging, een ondermijning was van de grondslagen der demo
cratie, raakt het meerdere, dat vanuit het nabuurland klinkt, 
dan onze koude kleren niet? Dat is toch moeilijk aan te nemen 
- zodat men een zekere hoop mag koesteren op een kentering 
ten goede. 

Die hoop wordt nog gevoed door een tweede lichtpunt, dat de 
vorige week is opgegaan: het besluit van het Nederlands Ver
bond van Vakverenigingen, om terug te komen op zijn beslissing 
van 1954. Ik vind dat op zich een ruiterlijk besluit, en ik vind 
het ook een hoopgevend besluit - ondanks de domper die "Het 
Vrije Volk" dezer dagen hierop heeft trachten te zetten. Ik 
vind het een hoopgevend besluit, omdat het N.V.V., dat zich 
gesteld blijft zien tegenover het bisschoppelijk verbod van zijn 
lidmaatschap voor katholieken, thans dit heeft verklaard (ik 
geef het letterlijk): "Onder handhaving van zijn eigen standpunt 
kan het N.V.V. niet anders dan de beslissing van het episcopaat, 
op grond van een primaire verantwoordelijkheid van de kerkelij
ke overheden voor het geestelijk heil der gelovigen, erkennen". 
"Het Vrije Volk" (25.6.57) wil nu de inhoud van deze verklaring 
hiertoe terugdringen, dat deze zin "niet anders kan betekenen, 
dan dat het N.V.V. de verantwoordelijkheid van het episcopaat 
voor de zielzorg erkent" . Wanneer woorden nog hun betekenis 
hebben, dan is dit bepaald onjuist, dan is dit zelfs een tikje 
beledigend voor het socialistische intellect. Is daar, zelfs in de 
dagen van de hevigste emotie over het Mandement, iemands 
verstand ooit zo verbijsterd geraakt, dat men niet erkend zou 
hebben de verantwoordelijkheid van het episcopaat voor de ziel
zorg zijner gelovigen? Het zou niet moeilijk zijn, met een karre
vracht citaten uit die dagen het tegendeel te bewijzen. Maar 
zo'n volmaakt overbodige meningsuiting staat ook niet in de 
N.V.V.-verklaring van thans. Daar staat niet dat de verant
woordelijkheid van het episcopaat voor de zielzorg wordt erkend 
- daar staat dat de verbodsbeslissing van het episcopaat wordt 
erkend, en wel ómdat het episcopaat primair verantwoordelijk 
is voor het geestelijk heil der gelovigen. Een volkomen logische 
en juiste gedachtengang. Zeker, het N.V.V. is en blijft het met 
de bisschoppelijke verbodsbeslissing voor honderd procent on
eens, maar het is niettemin nu ertoe overgegaan, gelukkig ertoe 
overgegaan, de beslissing te erkennen. 

Mag ik nog hoop koesteren op een derde lichtpunt? Het N.V.V. 
is door het Mandement erger getroffen dan de Partij van de Ar
beid: een verbod voor katholieken, om lid te zijn van het N.V.V. 
- een klemmend vermaan aan de katholieken, dat meedoen met 
de z.g. doorbraak onverantwoord is. Het N.V.V. is nu als eerste 
ertoe overgegaan, de uitspraak van het episcopaat te erkennen. 
Zal dit aanleiding geven tot verdere bezinning in de socialis
tische kring? Zal het aanleiding geven in het politieke milieu, 
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om nader te overwegen, of niet het voorbeeld van het N.V.V. 
ook daar behoort te worden gevolgd, of het niet juist en goed 
zou wezen ook daar te komen tot erkenning van de uitspraak 
van het episcopaat, ook al blijft men het, gelijk het N.V.V., met 
de inhoud van die uitspraak oneens? 

Ook na een eventueel bevestigende beantwoording van de 
vraag stel ik mij geen wonderen voor. Alles moet zijn tijd heb
ben. Een gelukkige uitlating las ik in "Vrij Nederland" van deze 
week, naar aanleiding van het N.V.V.-besluit; daar staat, dat de 
katholieken, die het verbod van het mandement betreurden 
en de redenen ervan niet konden billijken en die zich nu mis
schien in de steek gelaten zullen voelen - dat die katholieken 
"ook weten, dat de houding van het N.V.V. en van de P.v.d.A. 
hen nooit van hun eigen verantwoordelijkheid in gewetenszaken 
zou kunnen ontslaan". Dit is juist, en misschien leidt dóórdenken 
ook nog eens tot de juiste gevolgtrekking, dat het beter is om 
ervan af te zien, een gewetensconflict in zijn katholieke mede
burgers te verwekken, mee op te bouwen of te verhevigen; dat 
het beter is om eraan mee te werken, dat gewetensconflicten 
worden voorkomen. Naar mijn overtuiging zou dit niet veel 
méér wezen dan christelijk fatsoen. "Vrij Nederland" voegt erbij, 
dat in gewetensconflicten "de mens alleen staat". Maar voor 
een katholiek is dit gelukkig lang niet altijd waar, omdat hij 
zijn geestelijke leiding heeft die voor zijn geestelijk heil "een 
primaire verantwoordelijkheid" draagt en die in bepaalde om
standigheden ertoe overgaat hem de weg te wijzen die hij moet 
gaan - al heb ik als kleine katholieke mens natuurlijk volledig 
begrip voor de moeilijkheden en de worstelingen die de leiding 
der primaIr verantwoordelijken soms met zich kan brengen. 
Daaraan kan een mens al meer dan genoeg hebben en daar hoeft 
echt niet nog een schepje óp van andere kant. 

Nog minder dan om wonderen te zien gebeuren, stelde ik mijn 
vraag - of er nu ook in het politieke socialistische milieu 
nadere bezinning zal plaats hebben - onder het motto dat 
"hoop doet leven". Ik zeg er dit maar bij, om eventuele, wat 
naïeve, misverstanden te voorkomen. En ik mag er voor alle 
zekerheid misschien aan toevoegen, dat het nogal schikt met 
het leven van de katholieke politieke eenheid, ondanks het na
oorlogse verschijnsel van de z.g. doorbraak aan het politieke 
firmament. Van alle te boek staande katholieken stemden in 
1933 op de katholieke partij 81.8 %, in 1937 83.7% - zo was 
het zonder de begeleiding van het doorbraakverschijnsel. Mét de 
begeleiding van dit verschijnsel waren die vóór-oorlogse percen
tages van 81.8 en 83.7 in 1956 opgelopen tot 86.8 %. Men kan 
het ook anders zeggen: zonder doorbraak stemde in 1933 17.1 % 
van de te boek staande katholieken op andere partijen, in 1956, 
met de z.g. doorbraak, was dit percentage van 17.1 verminderd 
tot 13.2. 

167 

I, 
I 



I 
: 
i 
i 

I. ! 

I 
! 
1" , , 

, -, 
j 
! 

Neen, ik stelde mijn vraag niet om valse redenen - al zullen 
ze hier en daar wel weer vals worden geduid. Ik stelde de vraag 
wél om wille van een zuivering in de politieke verhoudingen, 
een zuivering die helemaal niet afdoende zou wezen maar die 
toch misschien een begin van nuttige opklaring zou kunnen 
brengen. Hiérom, om zuiverder partij-politieke verhoudingen, 
zou het mij min of meer weldadig voorkomen, indien het N.V.V.
besluit enige school zou maken ook in de socialistische politieke 
kring. 

Zuiverder partij-politieke verhoudingen - maar daarmee 
zeker nog niet gezuiverde partij-politieke verhoudingen. 

Principieel verschillend patroon. 
Uit een van Schaepman's opstellen citeerde ik u reeds, dat 

het hem bij de partij-groepering ging "om de diepste grondslagen 
waarop het bijzonder leven niet alleen, maar ook het openbaar 
leven steunt". Hij nam daar het woord "partij" in de eerste 
plaats "als de verzamelnaam voor hen, die dezelfde beginselen 
van Staatsrecht, Staatsbestier en Staatsbeleid aanhangen en 
belijden". 1) Schaepman gaf de werkelijkheid zijner dagen weer. 
De werkelijkheid onzer dagen is een andere. Men kan in onze 
dagen niet meer algemeen zeggen, dat de partijen zich groeperen 
en staan op "de diepste grondslagen", zij verenigen niet meer 
de aanhangers van "dezelfde beginselen van Staatsrecht, Staats
bestier en StaatsBeleid". Dit is nog wel het geval met wat men 
wel, niet helemaal correct maar ook niet helemaal zonder bijbe
doeling, "confessionele" partijen noemt, het is ook nog wel het 
geval met de liberale partij - al lijkt het daar wel eens een 
beetje op het eten van twee walletjes -, maar het is niet meer 
het geval met de socialistische partij. 

De politieke partijen van vandaag zijn dus opgetrokken naar 
een principieel verschillende patroon, en dit betekent in haar 
onderlinge verhoudingen een onzuivere noot. Er vloeit verwar
ring uit voort, in de doeleinden van de politieke gedraging 
sluipt een bijna overheersend element niet van ongelijkheid 
maar van ongelijksoortigheid, men praat en handelt als het 
ware vanaf diverse planeten. Het ergste gevolg zit intussen naar 
mijn gevoelen in een politieke vervlakking - het spijt me, dit 
onaangename woord te moeten gebruiken; ik weet er geen 
juister voor. 

De vervlakking spreidt zich naar mijn inzicht over een be
langrijk deel van ons politieke leven, inzoverre de grootste poli
tieke partij van vandaag, de socialistische partij, erdoor is aan
getast tengevolge van het uitwerpen uit haar organisatie van de 
diepste grondslagen. Eigenlijk is dat woord "uitwerpen", wan
neer ik het alléén bezig, minder goed: voor het belangrijkste 

1) Chr. I, blz. 68. 



deel zijn immers de diepste grondslagen, met name van de his
torisch-materialistische wereldbeschouwing, verdwenen, en an
dere diepste grondslagen zijn er voor de partij niet in de plaats 
getreden. 

Nu is het ook met dit aardse geval niet zo, dat er alleen maar 
nadelen aan zouden zijn verbonden. Op zich is de weg-rotting 
van de historisch-materialistische levensbeschouwing een goed 
ding. En er zit ook ongetwijfeld (als ik mij zo mag uitdrukken) 
een praktisch politiek-voordelig kantje aan het vergaren van 
allerhande levensbeschouwelijke opvattingen in één politiek par
tijverband, een praktisch voordelig kantje voor hen die dit type 
van partijverband onjuist achten. Dit praktisch politiek-voor
delig kantje is in de loop der na-oorlogse jaren zelfs een bef'tj~ 
gegroeid, naar gelang het karakter van de z.g. doorbraak-partij 
is veranderd. Na de oorlog is het begonnen met de gedachte van 
een samentrekking op de terreinen, waar de verschillende levens
beschouwingen zouden voeren tot een en hetzelfde concrete 
resultaat met betrekking tot de te nemen politieke beslissingen, 
en van een onderlinge afwijking in de "geestelijke kwesties", 
zoals Banning indertijd onderscheidde, 1) waar het verschil in 
levensovertuiging zou leiden tot verschil bij het uitbrengen van 
de stemmen. Het is geworden) gelijk Ruygers het een of twee 
jaar geleden heeft gesteld in "De Katholiek in de P.v.d.A.", dat 
men in de P.v.d.A. over het gehele terrein "in onderling beraad 
het vraagstuk in de diepte tracht te peilen en dan een oplossing 
te vinden, waarmee het héle volk zich kan verenigen". Van een 
partij van samenwerking op punten is de P.v.d.A. dus geworden 
tot een compromis-partij - een begrijpelijke ontwikkeling ener
zijds omdat in de praktijk van het leven ook aan de na-oorlogse 
politici meer en meer duidelijk is moeten worden dat er zovéél 
zaken zijn waar verschil in levensbeschouwing verschil in con
creet resultaat met zich brengt, en anderzijds omdat een groep, 
zeker van mensen van onderscheiden levensbeschouwing, zich 
praktisch-politiek niet kan veroorloven, in zaken van meer be
lang met enige frequentie uiteen te vallen. En aan dit karakter 
van de P.v.d.A. als compromis-partij zit voor ons, zoals ik zei 
- en waarom het te ontkennen? -, een voordelig kantje, inzo
verre de mogelijkheid bestaat, dat in de compromis-oplossing, 
welke de P.v.d.A. in eigen boezem vormt en waarmee zij naar 
buiten treedt, ook iets zit vanuit de katholieke levensbeschou
wing. Het is intussen - ook dát moet erkend - een bescheiden 
voordelig kantje, omdat de katholieke inslag in breedte en diepte 
bescheiden is; en ik voeg eraan toe, dat dit ook volkomen ver
klaarbaar is, nademaal onze socialistische partij overwegend uit 
buiten-kerkelijken bestaat, en daarenboven het onderlinge 
katholieke beraad daar maar zeer beperkt kan zijn, daargelaten 

') "Kompas", blz. 28. 
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nog de wonderlijke constructie dat het onderlinge katholieke 
beraad dienstbaar moet zijn aan de politiek der levensbeschou
welijk-neutrale partij. 

Maar wat er aan goeds is na te speuren in oorzaak en werking 
van de politieke vervlakking, weegt op geen stukken na op tegen 
de kwade gevolgen, die voor het grijpen liggen. 

Het ergste zit in het partij-politiek indifferentisme, de partij
politieke onverschilligheid ten opzichte van het verband tussen 
het politieke optreden en 's-mensen levensdoel. Er zijn socialis
ten, die het wezenlijke levensdoel van de mens in dit ondermaanse 
zien liggen. Er zijn ook socialisten, die in het hier-boven en het 
hiernamaals het wezenlijke doel erkennen. Maar de socialistische 
purtij staat er onverschillig tegenover, moet er krachtens haar 
opzet onvorlilchillig tegenover staan. De partij kiest niet, mag 
niet kiezen. En terwijl onverschilligheid niet pleegt op te jagen 
tot aktieve inspanning, leidt het keuze-verbod ertoe dat gekozen 
wordt naar de overwegende samenstelling, d.i. in concreto de 
overwegend buiten-kerkelijke samenstelling, der partij. 

Het tweede erge is, dat niet behoorlijk uit de verf komt, waar
toe de eigen levensbeschouwing in de concrete politieke vraag
stukken voert. En dit is erger, naar mate de invloed van de eigen 
levensbeschouwing in het geheel van de partij geringer is. Men 
begint zijn politiek met het compromis, in plaats van ermee te 
eindigen - zoals dit laatste in een volksbestel van enkel minder
heden een noodzakelijkheid is, maar waarmee het nsm ook moet 
ophouden. 

Ik beperk mij tot deze twee kwaden - zij zijn naar mijn oor
deel afdoende. Of moet men zeggen: afdoende, tenzij de positieve 
grondslag, die de socialisten aan hun partij-type toekennen, het 
vacuum van de verdwenen diepste grondslagen schoner opvult 
dan ooit? Ik wil niet twijfelen aan de goede intentie. Men kan 
haar, zo niet met zijn ogen zien, toch wel met zijn oren horen -
zelfs nog iets méér met zijn oren horen. In een verklaring van 
het bestuur van de P.v.d.A. van enkele jaren geleden 1) treft 
men het aan: op politiek terrein heeft de P.v.d.A. "gestalte ge
geven aan het verlangen om het besef van saamhorigheid en 
gemeenschappeliike verantwoordelijkheid, dat in de strijd voor 
de vrijheid aan de dag was getreden, te behouden als een posi
tieve kracht tot de opbouw van een nieuwe, gelukkiger samen
leving voor allen". In plaats van het fundament der levensbe
schouwing, het fundament van het besef van nationale saam
horigheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor land 
en volk. In de verklaring van het partijbestuur staat erbij - en 
hier twijfel ik helemaal geen ogenblik "mét eerbiediging der 
geestelijke verscheidenheid". 

,) Partijbestuursverklaring n.a.v. Mandement-1954; "Het Vrije Volk" 
van 9-6-'54. 



Aan het eerbiedwaardige, om in zijn politiek te doen blijken 
van het besef van nationale saamhorigheid en gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid voor land en volk, zal ik geen ogen
blik te kort doen. Het IS niet alleen eerbiedwaardig, het is voor 
iedere politiek, welke deze naam waardig is en dus zich richt 
op het dienen van het algemeen belang, een noodzakelijk, een 
onmisbaar element. Behalve de communistische ken ik géén 
partij in ons land, die dit element niet in zich draagt. Wijzelf, in 
de Katholieke Volkspartij, praktiseren het door onze openheid 
tot politieke samenwerking en door ons onafgebroken streven 
naar harmonisering van het maatschappelijk bestel. 

Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat niet erom, of men 
het besef van nationale saamhorigheid en gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor land en volk als element van zijn 
politiek heeft - het gaat erom of dit is en kan zijn fundament 
van zijn politiek, de grondbalk waarop men staat en van waar 
uit men handelt. 

Ik geloof, dat het kan - maar op één voorwaarde: dat er geen 
geestelijke verscheidenheid is ofwel dat men de eerbiediging der 
geestelijke verscheidenheid knevelt en vertrapt. Ik geloof, dat 
het kan - maar alleen op deze voorwaarde welke de P.v.d.A., 
even gelukkig als terecht, verwerpt. Uit harde ervaring weten 
we, waar de politiek uitkomt die deze voorwaarde niet verwerpt 
en opbouwt op de grondslag der nationale eenheid: daar ligt de 
geestelijke vrijheid tenslotte geslachtofferd in de ijzeren greep 
van de nationale saamhorigheidsgedachte, overtrokken tot het 
monster van nationalisme. 

Dat we een dergelijk gevaar in Nederland van-binnen-uit zou
den lopen, daarvan geloof ik niets. Zolang men braaf vasthoudt 
aan het onverenigbare, loopt het uit op een steeds verder gaande 
vervlakking van de politiek, die uit het interne beraad te voor
schijn komt, een politiek waarin tenslotte geen enkel leidend 
beginsel meer te ontdekken zal zijn. 

Ik wil in dit verband tenslotte niet voorbijgaan aan het feit, 
dat ook Schaepman's verlangen, een ver verlangen, wel eens leek 
uit te gaan naar de grondslag van nationale eenheid. In zijn 
Leeuwarder rede van 1901 kan men een uiting ervan vinden. 1) 
Na gewaagd te hebben van "de bekende, rampzalige verdeeld
heid der geesten over de hoogere vragen van heden en morgen", 
vervolgt hij daar: 

"Zal die verdeeldheid kunnen worden bezworen door een 
"groot en machtig gevoel van nationale eenheid? Onze natio
"nale geschiedenis bewijst wel, dat functiën (factiën?) en 
"partij-schappen machtig en oppermachtig kunnen zijn. Mag 

1) Chr. lI, blz. 26. 
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"men hoopen op de zegepraal der éenheid? Desespereert nim
"mer en arbeidt altijd door." 
Dat mij dit utopisch en naar elke kant gevaarlijk utopisch 

lijkt, heb ik, geloof ik, duidelijk genoeg gezegd. Maar wanneer 
ik ook déze uitlating van Schaepman in de herinnering roep, dan 
moet ik er toch wel twee dingen bij zeggen: dat hij, met betrek
king tot de praktijk der nationale eenheid als uitgangspunt, de 
harde ervaring en de harde kennis miste, die wij wel hebben 
opgedaan en waarvan we daarna de, gelukkig verre, getuigen 
zijn gebleven; en voorts dat, in tegenstelling tot wat na de 
oorlog te onzent is ondernomen, Schaepman in geen enkele 
opzicht zich ooit gewaagd heeft aan de praktisering der utopie, 
integendeel. 

* * 
* 

Bij de wisseling der eeuw heeft Schaepman een essay gewijd 
aan de encycliek "Over Jezus Christus de Verlosser", de ency
cliek waarmee Leo XIII, "de grootste man van dit tijdsgewricht", 
zoals Schaepman zei, 1) "de oude eeuw besloten, de jonge eeuw 
heeft ingewijd". Tegen het slot daarvan neemt Schaepman 2) 
deze ene uitspraak uit die encycliek: "is Christus verdreven, 
dan ontstaat er verwarring in alle verhoudingen, en zowel zij 
die gehoorzamen als zij die gebieden dwalen van de rechte weg." 

Schaepman voegt eraan toe: 
"Zij, die gehoorzamen als zij die gebieden"; hoe openbaart 

"zich hier die geheele hoogzedelijke verbinding van rechten en 
"plichten voor overheid en volk; het onmisbare levensverband 
"tusschen gezag en vrijheid; hoe klinkt in deze eenvoudige 
"woorden het groote apostolische woord: "Daar is geen macht 
"dan van God", en dat andere: "Zijt alle menschelijke orde
"ning onderdanig om des Heeren wil." 
En ik citeer u nog tot slot (blz. 109) : 

"N egentien eeuwen zijn voortgegaan. 
"Aan het strand te Capharnaüm klinkt de vraag: 
"En Gij, wien zegt Gij, die ik ben ?" 
"En Petrus antwoordt: 
"Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God." 
"En Leo-Petrus antwoordt nog: 
"Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God." 
"Dat is het eerste woord der eerste, het eerste woord der 
"twintigste eeuw; het woord in eeuwigheid." 

Veroorloof mij, ten besluite hieraan mijnerzijds dit éne toe te 
voegen: het is het woord, dat ook tekent de taak, van iedere 
katholiek en van iedere christen, die met de politiek bemoeiing 

1) Chr. I, blz. lOl. 
') Chr. I, blz. 108. 
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heeft, van dichtbij of van verre, dagelijks of op gezette tijden, 
gezamenlijk of afzonderlijk, het woord dat tekent de apostolische 
taak van de beoefening der politiek. 

Laten wij toch trachten, de politiek altijd zó te beoefenen; 
trachten, haar steeds in dit licht te bezien. 

Leeuwarden, 30 juni 1957. 
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Ontwapening 
door dr K. J. Hahn 

lr 
oen de ontwapeningscommissie van de UNO - waarin, 

zoals bekend, de Verenigde Staten, Rusland, Groot
Brittannië, Canada en Frankrijk zitting hebben - op 
18 maart j.l. wederom te Londen bijeenkwam, legde de 

Sowjetrussische vertegenwoordiger Zorin een nieuw plan voor, 
dat de diskussie over de beperking van de atoom-proeven en de 
uiteindelijke inkrimping van de bewapening onverwachts weer 
op gang bracht. Hoewel Rusland in de voorafgaande tijd niet 
minder dan drie keer uitgebreide ontwapenings- en ontspan
ningsplannen had voorgelegd - het belangrijkste voorstel lan
ceerde Boelganin op 17 november 1956 - kwam het voorstel 
van Zorin toch wel als een aangename verrassing, al herhaalde 
het in grote trekken de punten, die Boelganin reeds in zijn nota 
aan de drie westelijke mogendheden, India en Rood-China had 
opgesomd. Boelganin had destijds voorgesteld, de troepensterkte 
van de Sowjetunie, Amerika en China terug te brengen tot 
1 à 1% miljoen man, die van Frankrijk en Groot-Brittannië tot 
650.00 man en de troepenmacht van de overige landén tot 150.000 
à 200.000 man. Bovendien zouden alle atoomwapens verboden 
moeten worden, de vreemde troepen geleidelijk aan uit Duits
land teruggetrokken en de militaire bases in het buitenland 
ontruimd. Men zou verder militaire uitgaven moeten verminde
ren en de ontwapening aan een internationale controle onder
werpen. Het meest opvallend was het voorstel van Boelganin 
om een luchtinspektie in te voeren in een gebied op 800 km 
afstand aan weerskanten van het IJzeren Gordijn, zowel in de 
landen van de NAVO als in die van het Verdrag van Warschau. 
Deze luchtinspektie die oorspronkelijk door president Eisen
hower was voorgesteld, heeft Zorin midden maart weer op tafel 
gebracht, maar tegelijk met nadruk de onmiddellijke stopzetting 
van atoom-proeven geëist, onafhankelijk van de ontwapening en 
onafhankelijk van een bepaald systeem van internationale con
trole. Zorin verklaarde zich ook akkoord met een eerste etappe 
van de vermindering van de troepenmacht, die volgens hem nu 
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teruggebracht moest worden tot 2Vz miljoen voor de drie grote 
mogendheden en 750.000 voor Groot-Brittannië en Frankrijk. 

Reeds uit deze voorstellen blijkt, dat de Sowjetunie sterk 
geïnteresseerd is in een stopzetting van de atoom-proeven, maar 
zich niet uitlaat over de produktie van splijtbaar materiaal. 
Verder blijkt, dat zij bereid is aan de vermindering van de troe
penmacht mee te werken, maar over de beperking van konven
tionele wapens (tanks, artillerie etc.) niet veel te zeggen heeft. 
Toen Zorin op 30 april nieuwe voorstellen voor een "gedeeltelijke 
ontwapening" voorlegde, bleek wederom, dat de Sowjetunie er 
voorlopig nog niet aan dacht, de produktie van atoom-wapens 
in een algemeen ontwapeningsprogram op te nemen. Wat leger
macht, militaire steunpunten in andere landen, etc. betreft, her
haalde Zorin in wezen vroeger geuite gedachten, en beklem
toonde wederom de noodzaak de atoom-proeven onmiddellijk 
stop te zetten. Controle-posten zouden in havens, spoorweg
centra en aan de grote verbindingswegen geplaatst moeten wor
den, maar blijkbaar niet op de vliegvelden. Wel werd de lucht
inspektie in het nieuwe voorstel uitgebreid tot het grootste 
gedeelte van Europa met inbegrip van Zuidengeland en West
rusland, en met een stuk van Siberië en westelijk Amerika. De 
controle van de vliegvelden en de stopzetting van atoom-pro
duktie voor militaire doeleinden zou pas in een later stadium 
geregeld moeten worden. Ook op het gebied van doorlopende 
controle van de legermacht en de wapens op de grond is Zorin 
niet erg spraakzaam. 

Harold Stassen heeft zich door de lakunes in de Russische 
voorstellen niet laten ontmoedigen en het is niet alleen een gis
sing als men beweert, dat hij in dit optimisme sterk gesteund 
werd door president Eisenhower, die in toenemende mate ver
ontrust werd door de gevaren, welke een atoom-oorlog voor de 
gehele mensheid bevat. Niet minder bekend is het feit, dat 
staatssekretaris John Foster Dulles dit optimisme geenszins 
deelde en telkens weer trachtte, Stassen voor een al te voort
varende onderhandelingstaktiek tegenover de Russen te waar
schuwen. Telkens weer kon men in de aktiviteit van Stassen 
de vaste wil erkennen ergens een aanknopingspunt voor vaste 
afspraken en konkrete ontwapeningsprogramma's te vinden als 
begin van een algemene ontspanning en telkens weer kon men uit 
Dulles woorden opmaken, dat hij de Russen in wezen niet kon 
vertrouwen. Ook aan de zijde van de twee overige westelijke geal
lieerden, die zich voor het atoom-vraagstuk en de atoom-proeven 
interesseerden, namelijk Engeland en Frankrijk, toonde men 
zich niet erg bevredigd. Maar de Sowjetunie bleef aktief en bij 
verschillende gelegenheden lanceerden de leiders van het Krem
lin nieuwe gedachten, gedeeltelijk zelfs nieuwe voorstellen en 
Zorin beklaagde zich openlijk over het langzame tempo van het 
onderlinge overleg van de drie westelijke landen. 



Om de diskussie te versnellen en het de overige partners van 
de ontwapeningsonderhandelingen gemakkelijker te maken, con
centreerde Zorin zich tenslotte op een enkel aspekt van de ont
wapening en stelde dienovereenkomstig op 15 juni in de ont
wapeningscommissie het volgende voor: 1) Alle atoomproeven 
zouden voor een periode van twee à drie jaar verboden moeten 
worden. 2) Een internationale commissie zou de naleving van 
een desbetreffende overeenkomst moeten controleren en rap
porten aan de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van 
de UNO uitbrengen. 3) Er zouden controle-posten opgericht 
moeten worden, die iedere atoom-proef in Amerika, Rusland, 
Engeland en de Stille Oceaan zouden kunnen vaststellen. 

Aanvankelijk ontmoette dit voorstel, dat in ieder geval het 
voordeel heeft eenvoudig en zeer konkreet te zijn, nogal sym
pathie, ook in het Westen en zelfs Eisenhower toonde zich in 
een persconferentie erg verheugd over de mogelijkheid aan een 
plan over de stopzetting van de atoom-proeven mede te werken. 
Maar bij de verdere diskussie over het nieuwe plan van Zorin 
kwamen steeds meer bezwaren naar voren. Vooral de Amerika
nen gaven er zich rekenschap van, dat een geïsoleerde stap als 
de stopzetting van de atoom-proeven de Russen niet veel offers 
kon kosten nu zij eenmaal met de atoom-proeven zo ver gevor
derd waren en zich ten aanzien van de produktie van splijtbaar 
materiaal geen beperking wilden opleggen. Zowel J ohn Foster 
Dulles als de voorzitter van de Verenigde Generale Staven, admi
raal Radford, de voorzitter van de commissie voor atoom-energie 
Lewis Strauss en ook de staatssekretaris van defensie Wilson 
waarschuwden tegen de Sowjetrussische voorstellen. Wils on 
noemde het voorstel van Zorin om alleen de atoom-proeven stop 
te zetten een "nuisance", omdat daarmee alleen de atoom-wed
loop niet geremd zou worden. 

Inderdaad beseffen leidende kringen van de Eisenhower-admi
nistratie en topfiguren in de legerleiding, dat Rusland eigenlijk 
geen troef uit handen geeft als het afziet van atoom-proeven. 
Het zou in het geheim de produktie van splijtbaar materiaal 
voort kunnen zetten en ook alle voorbereidingen kunnen treffen 
om op ieder ogenblik de atoom-proeven te kunnen hervatten. 
In wezen zou dus deze overeenkomst slechts een gedeeltelijke 
en een zeer tijdelijke betekenis hebben. Dit nu is voor Rusland 
om verschillende redenen van grote waarde. De reorganisatie 
van de ekonomische organisatie van de Sowjetunie vraagt tijd. 
De gebeurtenissen van verleden jaar hebben Rusland grote 
offers gekost, offers, die ook nu nog gevoeld worden, omdat 
Polen en Hongarije niet meer dezelfde rol in de verzorging van 
Rusland spelen als voor oktober j.l. Ook heeft Rusland klaar
blijkelijk een groot prestige-verlies in de wereld goed te maken 
en mede daarom wil het met vredesplannen voor de dag komen. 
Het Kremlin weet goed genoeg, dat het het Westen daarmee in 



een moeilijke situatie brengt, want het maakt op de wereldopinie 
een slechte indruk als juist het Westen de ontwapeningsvoor
stellen van Rusland niet aanvaardt. 

De Amerikanen staan echter in hun bedenkingen niet alleen. 
Frankrijk wil echte garanties hebben, als het van zijn verdere 
atoom-onderzoekingen en -proeven voor atoom-wapens afziet, 
want het is nog niet zover als de drie atoom-mogendheden, die 
juist in de laatste maanden en weken door nieuwe atoom-proe
ven hun onderzoek op peil hebben gebracht. Ook Engeland denkt 
niet anders over de stopzetting van de atoom-tests en steunt 
daarom de Amerikaanse gedachte van een "package deal", een 
lijst van punten, waarin de stopzetting van atoom-proeven naast 
andere voorwaarden voor een doelmatige ontwapening dient te 
worden opgenomen. De hoofdpunten van deze "package deal" 
waarover de vier westelijke landen begin juli tot overeenstem
ming kwamen, zijn dan ook: stopzetting van atoom-proeven, 
maar gekoppeld aan stopzetting of tenminste beperking van de 
produktie van atoom-wapens, luchtinspektie en later ook ver
mindering van konventionele wapens en troepen. 

Er is dus een bepaalde wijziging in de westelijke houding te 
erkennen. Het optimisme is klaarblijkelijk kleiner geworden en 
ook Dulles ziet geen mogelijkheid dat de overeenkomst binnen
kort, voor het einde van het jaar, tot stand komt. Amerika heeft 
zojuist een "schone" bom gekonstrueerd en gaat nu van de 
veronderstelling uit, dat in de toekomst atoom-wapens van klei
ner kaliber geproduceerd kunnen worden, die geen voor de be
volking schadelijke afvalstoffen bevatten en daarmee de garan
tie bieden, dat inderdaad alleen militaire doeleinden geraakt 
kunnen worden. Bovendien zou door een stopzetting van de tests 
het Amerikaanse produktie-schema onderbroken worden, dat 
zonder de tests niet meer doorgevoerd kan worden. Rusland zou 
als totalitaire staat waarin geheimhouding gemakkelijker moge
lijk is, een veel gunstigere positie innemen. Daarom hebben dezer 
dagen Amerikaanse atoom-experts de regering in ernstige woor
den gewaarschuwd niet zonder meer op de Russische voorstellen 
in te gaan, omdat deze voorlopig nog te nadelige gevolgen voor 
Amerika hebben, terwijl zij Ruslands atoom-produktie en atoom
onderzoek in wezen niet onderbreken. 

In dit licht moet men dus de laatste voorstellen van de vier 
westelijke landen zien, die in ieder geval in twee opzichten zeer 
bevredigend zijn: ten eerste nemen zij geen genoegen met een 
stopzetting van de atoom-proeven en eisen de aanvaarding van 
een "package" als basis voor een reële ontwapening, d.w.z. het 
Westen gaat alleen dan akkoord met het stopzetten van atoom
proeven, als verdere garanties geboden worden, namelijk stop
zetting van de produktie van atoom-wapens. Ten tweede zijn 
deze voorstellen nu in nauwkeurig overleg met Frankrijk en 
Groot-Brittannië tot stand gekomen, Zoals bekend verwekte 
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Stassen soms de indruk in zijn voortvarendheid en optimisme de 
meningen van de overige westelijke partners niet nodig te heb· 
ben. Daarmede hebben de westelijke landen weer vaste grond 
onder de voeten en het zal Rusland niet zo gemakkelijk moge· 
lijk zijn, zijn eigen veiligheid te vergroten door die van het 
Westen te verkleinen. 

Het overleg van de westelijke landen is echter ook in de toe· 
komst nodig, omdat lang en breed over de luchtinspektie en de 
daarvoor in aanmerking komende gebieden zal worden gespro· 
ken. Achter de schermen en geaeeltelijk reeds in het openbaar 
heeft de kwestie van de afbakening van de inspektie·zone een 
niet geringe rol gespeeld. Het Westen is het er niet mee eens, 
dat, zoals Rusland wil, een strook van 800 km aan weerszijden 
van het IJzeren Gordijn gekontroleerd wordt, omdat dit Rusland 
een te groot voordeel biedt. Het Westen is in de onmiddellijke 
nabijheid van het IJzeren Gordijn - het Roergebied, de west· 
europese havens, de westduitse vliegvelden zijn voor moderne 
straaljagers in luttele minuten vanuit Oostduitsland en Tsjecho· 
slowakije te bereiken - uitermate kwetsbaar, terwijl Rusland 
zich gemakkelijk achter de satelliet·landen kan verbergen, waar 
minder waardevolle ekonomische en militaire doelwitten liggen. 
Hier zal nog een harde strijd met de Russen in de onderhande· 
lingen gevochten moeten worden. Nu zal m:üeten blijken of 
Rusland inderdaad bereid is concessies te doen. Ook zullen 
vraagstukken als de hereniging van Duitsland, de neutralisering 
van Midden-Europa etc. met de plannen van een demilitarise· 
ring van bepaalde gebieden in samenhang worden gebracht en 
de diskussie zal daardoor zeker niet gemakkelijker worden. Wij 
moeten dus inderdaad, zoals Dulles voorziet, op lange en zeer 
moeilijke onderhandelingen voorbereid zijn, waarin voor het 
Westen het onafgebroken onderlinge overleg van de allergrootste 
betekenis is. 



Vestigingsbeleid in 
detailhandel en ambacht 
Een rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming 

door mr P. J. Jvf. Lübbers 

][ 

n het begin van 1956 heeft het bestuur van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming een commissie ingesteld met 
de opdracht enige, naar de mening van het bestuur belang
rijke, actuele vragen met betrekking tot het vestigingsbeleid 

in detailhandel en ambacht te beantwoorden. De vragen luidden 
als volgt: 

Langs welke lijnen moet het beleid ten aanzien van vestiging 
in detailhandel en ambacht worden gevoerd? 
a. Moet gestreefd worden naar een sluitend geheel van vesti

gingsregelingen of dient alleen daar, waar een duidelijk aan
wijsbare behoefte bestaat, een vestigingsregeling te komen? 

b. Moet bij deze regelingen gestreefd worden naar een inper
king van de differentiatie der bedrijfstakken? 

De bedoeling van dit artikel is niet zozeer commentaar te leve
ren op het zojuist verschenen rapport van de commissie als wel 
de achtergronden te schilderen, waartegen, naar ik aanneem, de 
aan de commissie voorgelegde vraagstelling is ontstaan en zo
doende bij te dragen tot beter begrip van het rapport. 

* * 
* 

De vrijheid van beroep en bedrijf is in onze streken van ouds
her als een groot goed beschouwd. Een ieder was vrij het be
roep of bedrijf uit te oefenen, dat hij zelf verkoos. Wel was de 
uitoefening van sommige beroepen aan beperkingen onderhevig, 
maar deze golden slechts bij uitzondering voor de sectoren van 
detailhandel en ambacht. 

Aan deze situatie waren naast de voor de hand liggende voor
delen ook bezwaren verbonden. Immers de absolute vrijheid van 
vestiging bracht mede dat velen een bepaald bedrijf gingen uit
oefenen zonder over de daarvoor vereiste middelen of bekwaam
heid te beschikken. Het gevolg hiervan was dat de bedrijfs
voering in vele ondernemingen onvoldoende was met als nood
lottig eindpunt het faillissement. Dit werd echter lange tijd als 
een onontkoombaar gevolg van "onfortuin in zaken" of de 
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"slechte tijden" beschouwd, zonder dat werd nagegaan of hier
aan geen andere oorzaken ten grondslag lagen. 

Deze situatie duurde voort totdat in het begin van deze eeuw 
de middenstandsorganisaties werden opgericht. Het zijn deze 
organisaties geweest, die vanaf de aanvang van hun bestaan 
het gebrek aan ondernemers bekwaamheid van de detailhandelaar 
en de ambachtsman hebben aangevoeld en getracht hierin ver
betering te brengen. Veel succes heeft dit echter niet opgeleverd. 

De hiertoe opgerichte cursussen immers werden door te weini
gen bezocht om van structurele betekenis te zijn. Het was dan 
ook een innerlijk verzwakte middenstand, die door de crisis van 
de dertiger jaren werd getroffen. Door deze crisis ontstond 
aldra een noodsituatie. Immers het verlies aan omzet van de 
toch veelal weinig rendabele bedrijven, werd nog verscherpt 
door de toestroming van vele werklozen, die elders in het econo
misch leven waren uitgestoten. Het is vanzelfsprekend dat in 
deze tijd de behoefte aan een beperking van de vrijheid van ves
tiging sterk gevoeld werd. 

De mogelijkheid hiertoe werd geopend door de totstandkoming 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. Deze wet had tot doel 
de vrijheid van vestiging in bescheiden mate te beperken. Im
mers indien men slechts aan bepaalde minimum eisen voldeed, 
zou men ook in de toekomst een bepaalde vorm van detailhandel 
of ambacht kunnen gaan uitoefenen. 

Daarenboven zou deze bescheiden beperking van de vrijheid 
van vestiging slechts gelden voor die bedrijfstakken die daarom 
zelf hadden verzocht. Zo beschouwd hield de Vestigingswet 
Kleinbedrijf niets verontrustends in. De wet was niet bedoeld 
om bepaalde of alle bedrijfstakken in ambacht en detailhandel 
te sluiten, maar opende slechts de mogelijkheid dat de onder
nemers in deze sectoren van het bedrijfsleven, wanneer zij daar 
zelf om vroegen, wat beter voor de harde concurrentiestrijd 
konden worden toegerust. Het voorzienbaar gevolg hiervan zou 
zijn, dat het aantal vestigingen (de onverantwoorde) zou wor
den beperkt. Dit is echter niet het hoofddoel geweest; trouwens 
als middel daartoe was deze wet traag en inefficiënt. 

Traag omdat slechts de nieuwe ondernemingen aan de eisen 
moesten voldoen en inefficiënt, aangezien de wet slechts werkte 
voor die bedrijfstakken waarvoor een vestigingsbesluit was af
gekondigd. 

Toen deze wet dus in 1937 tot stand kwam mocht worden ver
wacht dat de bedrijfsvoering in detailhandel en ambacht gelei
delijk en duurzaam zou verbeteren, zonder dat het aantal onder
nemingen in aanzienlijke mate zou afnemen of de vrijheid van 
bedrijf al te zeer beperkt zou worden. 

Deze verwachting is in zoverre bewaarheid, dat de bedrijfs
uitoefening in het algemeen aanzienlijk verbeterd is. 

Het gevaar dreigt echter dat op den duur de vrijheid van ves-
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tiging te zeer beperkt zal worden. Er zijn n.l. momenteel twee 
factoren werkzaam die de doeleinden met de vestigingswetge
ving beoogd dreigen voorbij te gaan. 

Deze factoren die verband houden met de twee vragen, die 
door het bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
aan de commissie werden voorgelegd, zou ik willen betitelen 
als de mentaliteit van de betrokken ondernemers en het systeem 
van de vestigingswet. 

* * 
* 

Zoals hierboven weergegeven had de Vestigingswet Kleinbe
bedrijf 1937 en heeft ook haar opvolgster de Vestigingswet Be
drijven 1954 slechts tot doel de ondernemers in de bedrijfstakken, 
die daarom verzoeken, de mogelijkheid te bieden zich beter voor 
de bedrijfsuitoefening toe te rusten. Dit houdt echter niet in dat 
door middel van de vestigingswetgeving gewaarborgd dient te 
worden dat elk bedrijf in detailhandel en ambacht op een volgens 
de huidige stand van de wetenschap perfecte wijze wordt uit
geoefend. Toch kan ik me moeilijk aan de indruk onttrekken, 
dat deze opvatting in de kringen van de betrokken ondernemers 
langzamerhand gemeengoed is geworden, waarbij overwegingen 
van zowel positieve als negatieve aard een rol spelen. Als posi
tieve overweging kan worden aangeduid het streven naar ver
heffing van de bedrijfstak waardoor de consument op betere 
wijze in zijn behoeften wordt voorzien. 

Het valt echter te betreuren, dat hierbij veelal over het hoofd 
wordt gezien, dat perfectionisme in deze er toe leidt dat een 
ander goed de vrijheid van beroep en bedrijf geweld wordt aan
gedaan. Dit geldt vooral voor bedrijfstakken waarvoor behalve 
een vestigingsbesluit nog andere regelingen gelden die tot ge
volg hebben dat de vestigingsvrijheid beperkt wordt. Hierbij 
wordt o.a. gedoeld op kartels, waarbij inrichtingseisen worden 
gesteld. 

Van negatieve aard is de in vele bedrijfstakken duidelijk aan
wijsbare concurrentievrees. De crisis der dertiger jaren heeft 
n.l. ook psychologisch een enorme invloed gehad met als gevolg 
dat door vele ondernemers ook een gezonde concurrentie niet 
langer als een maatschappelijk goed wordt beschouwd. Doordat 
in de op de crisis gevolgde oorlogsjaren bijna elke concurrentie 
wegviel is men er aan gewend geraakt zijn bedrijf zonder al te 
lastige concurrentie uit te oefenen. 

Deze ontwikkeling werd, na de schaarsteperiode die op de 
oorlog volgde, bevorderd door de relatieve vermindering van het 
aantal ondernemingen en de stijging van de welvaart. Terwijl 
de ondernemers in vroeger jaren in zware concurrentie hun 
debiet trachtten te vergroten neemt men nu het streven waar 
het eenmaal verkregen debiet veilig te stellen. Hiertoe worden 
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allerlei middelen aangewend waaronder ook het stellen van ves
tigingseisen gerekend kan worden. Men is het als abnormaal 
gaan beschouwen, indien voor een bepaalde tak van bedrijf nog 
geen vestigingsbesluit geldt. Diverse bedrijfstakken zijn het als 
een soort recht gaan beschouwen beschermd te worden door een 
vestigingsbesluit, waardoor aan een bedrijfstak de verkoop van 
een aantal artikelen wordt toegewezen waarvan de andere be
drijfstakken worden uitgesloten. Duidelijk is dat dit streven veel 
verder gaat dan oorspronkelijk met de vestigingswet bedoeld is. 
De bedoeling was de bedrijfsuitoefening te verbeteren, zodat de 
concurrentiestrijd op juiste wijze gevoerd zou kunnen worden. 
Het gevaar dreigt echter dat de vestigingswet wordt misbruikt 
om de concurrentie zelf te regelen. 

Het is meen ik tegen deze achtergrond, dat de vraag van het 
bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming: "Moet 
gestreefd worden naar een sluitend geheel van vestigingsrege
lingen of dient alleen daar, waar een duidelijk aanwijsbare be
hoefte bestaat, een vestigingsregeling tot stand te komen?", 
moet worden bezien. 

Voor de beantwoording van deze vraag door de commissie 
moge hier worden volstaan met het weergeven van de betref
fende punten uit de samenvatting van het rapport, par. IV 1 tlm 
6 (pagina 19). 

1. De commissie is uitgegaan van het beginsel van vrijheid van 
beroep en bedrijf. 

2. Zij verwacht echter in het algemeen in detailhandel en am
bacht niet onder alle omstandigheden gunstige resultaten 
van een algehele vrijheid van vestiging. 

3. De overheid heeft tot taak de mogelijkheid te openen, dat 
onder bepaalde voorwaarden in detailhand131 en ambacht 
vestigingsregelingen tot stand komen. 

4. Bepalend voor deze taak van de overheid zijn de gevolgen, 
die in concreto van een algehele vrijheid van vestiging kun
nen worden verwacht. 

5. De overheid heeft niet alleen de noodzaak van een vesti
gingsregeling te beoordelen uit het oogpunt van het alge
meen welzijn, doch ook de aard van deze regeling. De gel
digheidsduur van de vestigingsbesluiten ware te beperken 
tot tien jaren. 

6. Er dient niet gestreefd te worden naar een sluitend geheel 
van vestigingsregeIingen. Het tot stand komen van zo'n 
sluitend geheel kan echter onder bepaalde omstandigheden 
aanvaardbaar zijn. 
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De tweede factor, waardoor het doel met de vestigingswet
geving beoogd voorbijgegaan dreigt te worden, is zoals hier
voren reeds werd aangegeven gelegen in het systeem van de 
vestigingswet. 

In de thans geldende Vestigingswet Bedrijven 1954 wordt het
zelfde systeem gevolgd als in de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

Deze wet opent n.l. de mogelijkheid, dat wanneer een bepaalde 
bedrijfstak daarom verzoekt bij Algemene Maatregel van Be
stuur bepaalde eisen van handelskennis, vakbekwaamheid of 
credietwaardigheid worden vastgesteld, waaraan moet worden 
voldaan om tot de bedrijfstak te worden toegelaten. 

Het feit dat zo'n Algemene Maatregel van Bestuur slechts 
voor een bepaalde bedrijfstak geldt, leidt er toe dat de grenzen 
van deze bedrijfstak nauwkeurig moeten worden afgebakend. De 
moeilijkheid is nu hierin gelegen, dat de aldus verkregen 
branche-omschrijving in de steeds voortgaande ontwikkeling 
slechts een momentopname is waaraan echter een duurzame 
juridische betekenis wordt toegekend. 

Toen de eerste vestigingsbesluiten tot stand kwamen, waren 
hieraan geen bezwaren verbonden. Immers de bedrijfstakken 
waarvoor reeds een vestigingsbesluit gold, stond het vrij naast 
het assortiment dat de branche-omschrijving toeliet tal van 
artikelen te voeren die "vrij" waren, terwijl de ondernemers 
die een bedrijf uitoefenden waarvoor nog geen vestigingsbesluit 
gold ook voldoende vrijheid hadden nog andere artikelen aan 
te trekken. Daarenboven konden de ondernemers die ten tijde 
van het tot stand komen van een vestigingsbesluit reeds be
paalde artikelen voerden dit ook onder vigeur van een vesti
gingsbesluit op grond van z.g. verkregen rechten blijven doen. 

Naarmate er echter meer vestigingsbesluiten tot stand kwa
men rezen de moeilijkheden. In de eerste plaats werd het moei
lijker het assortiment uit te breiden. Hiervoor werd n.l. wanneer 
dit op het terrein kwam, waarvoor inmiddels een vestigingsbe
sluit was afgekondigd, een vergunning nodig, welke - bijzon
dere omstandigheden daargelaten - slechts op grond van een 
diploma verkregen kon worden. 

Vervolgens werd het mogelijk, dat een bedrijf dat twintig 
jaar geleden vrij mocht worden uitgeoefend nu - vanwege de 
breedte van het gevoerde assortiment - aan meerdere vesti
gingsbesluiten onderworpen is, zodat de overname of opvolging 
sterk bemoeilijkt wordt. Terwijl zo de systematiek, die in de 
vestigingswet gevolgd is tot resultaat heeft gehad, dat de detail
handel en het ambacht langzamerhand zijn opgedeeld in een 
groot aantal nauwkeurig afgebakende branches, blijft de voort
gaande ontwikkeling haar eisen stellen. Deze brengen mede dat 
doorbreking van deze starre branches thans geboden is, daar 
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het in vele gevallen economisch wenselijk is, dat in één onder
neming verschillende branches tegelijk worden uitgeoefend. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt is dit slechts mogelijk, wan
neer de ondernemer die zich hiertoe geroepen voelt voor al deze 
branches een vergunning heeft. Om deze vergunningen te ver
krijgen zijn echter weer diploma's nodig, voor het behalen waar
van gestudeerd en betaald moet worden. 

Op deze wijze kan het voorkomen, dat de Vestigingswet, die 
in het leven is geroepen om een goede bedrijfsuitoefening te 
bevorderen, merkwaardigerwijs hiertoe een belemmering gaat 
worden. Algemeen wordt dan ook ingezien, dat in de toepassing 
van deze wet snel wijziging dient te komen. 

Het meest voor de hand liggende middel hiertoe is de ver
ruiming van de branche-omschrijving. Immers hierdoor kan het 
aantal noodzakelijke branche-omschrijvingen en dus ook de ver
starrende werking van de wet aanzienlijk verminderd worden. 
Het gevolg hiervan zal echter zijn dat de met de bredere 
branche-omschrijving corresponderende vakdiploma's afgestemd 
zullen moeten zijn op de gezamenlijke vakbekwaamheid van 
meerdere bedrijfstakken van het huidige type. In sommige on
dernemerskringen wordt hiervan gevreesd, dat dit zal leiden 
tot vermindering van de noodzakelijk geachte vakbekwaamheid. 
Daarnaast is men in deze kringen bevreesd dat het doen vervan
gen van de thans bestaande enge branche-omschrijvingen door 
ruimere er toe zal leiden dat een hevige concurrentiestrijd ont
staat met het gevolg dat die ondernemingen die qua aard of 
financiële structuur minder geschikt zijn om een breder assor
timent te voeren daarin ten onder zullen gaan. Dit is meen ik 
in het kort geschetst de achtergrond, waartegen de tweede vraag 
van het bestuur van het Centrum van Staatkundige Vorming: 
"Moet bij deze regelingen gestreefd worden naar een inperking 
van de differentiatie der bedrijfstakken?" gezien moet worden. 

Tenslotte zij vermeld tot welk antwoord de commissie is ge
kom. Hiertoe zijn de punten 7 tlm 11 van de samenvatting van 
het rapport van de commissie afgedrukt: 

7. Het beginsel van vrijheid van beroep en bedrijf houdt ook 
in, dat men in beginsel vrij is het goederen- of diensten
assortiment naar eigen inzicht samen te stellen. 

8. De wijze van toepassing van de vestigingswetgeving heeft 
medegebracht, dat dit beginsel onvoldoende tot zijn recht 
komt. 

9. Dit heeft tot gevolg gehad, dat in verschillende bedrijfs
factoren een toenemende spanning is ontstaan doordat het 
assortiment dat men op een voldoende deskundige wijze zou 
kunnen voeren, breder is dan de branche-omschrijving toe
laat. 
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10. De commissie heeft het niet tot haar taak gerekend de wen
selijkheid van parallellisatie te beoordelen. Wel is zij van 
mening dat parallellisatie mogelijk moet zijn, indien hier
aan in het economisch leven behoefte blijkt te bestaan. 

11. De commissie beveelt aan de vrijheid van assortimentskeuze 
- met behoud van de vereiste minimumdeskundigheid -
geleidelijk aan beter tot gelding te doen komen. 
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Boekbespreking 

Walter Z. Laqueur: Communism and Nationalism 
in the Middle East. London, Routledge and Kegan 
Paul, 1956, 362 pagina's. 

Nadat Rusland in 1948 de satelliet-staten van Oosteuropa 
onder zijn bewind gebracht had en bijna in eenzelfde beweging 
China door de troepen van Mao Tse Tung veroverd was, moest 
men erop voorbereid zijn, dat de kommunistische expansie zich 
spoedig op nieuwe gebieden zou richten. Het Midden-Oosten 
kwam daarvoor natuurlijk allereerst in aanmerking. Het is 
eigenlijk verwonderlijk, dat het gevaar van een kommunistische 
penetratie in deze gebieden pas in 1955 akuut werd. De Ameri
kaanse politiek in de era Truman heeft Stalin tot voorzichtig
heid gedwongen. Bovendien lag het in de sterk nationalistische 
denkwijze van deze diktator zich niet te sterk in te laten in 
politieke avonturen en liever te wachten tot een militaire coup 
de force of een direkte politieke interventie een bepaald naburig 
land geheel en al in de macht van het Kremlin bracht. Dit was 
in het Midden-Oosten niet mogelijk. Bovendien was het ook 
ekonomisch niet strikt noodzakelijk, omdat Rusland in deze ge
bieden geen direkte belangen heeft. Het Midden-Oosten is het 
glacis voor indirekte politieke akties, voor ondermijning en ver
warring, voor langzame penetratie op lange termijn, waarbij men 
zich moet bedienen van dreigementen en hulpverlening, en waar
bij men niet mag hopen op onmiddellijke resultaten. Voor een 
dergelijke politiek schiep de coexistentieformule van Chroesjt
sjow en Boelganin het beste klimaat en toen de beide nieuwe 
leiders van het Kremlin in de winter van 1955 bij hun bezoek 
aan India, Burma en Afghanistan de "competitive coexistence" 
verkondigd hadden, was het te verwachten, dat deze taktiek 
ook in de landen van het Midden-Oosten met grote vaardigheid 
gebruikt zou worden. Inderdaad had Egypte reeds in september 
1955 de eerste wapenleveranties bij Tsjechoslowakije besteld en 
daarmede voor de gehele wereld duidelijk gemaakt, dat de Ara
bische landen onder bepaalde omstandigheden bereid zijn met 
de kommunisten samen te werken, een ervaring, die de Franse 
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regering al in 1954 opdeed, toen de opstand in Algerije uitbrak 
en vast kwam te staan, dat er verbindingen van de Algerijnse 
verzetsbeweging naar het kommunisme liepen - geen al te 
sterke organisatorische verbindingen, maar het kontakt was en 
is er. Egypte heeft dit kontakt vermoedelijk bemiddeld, te meer, 
omdat Nasser in toenemende mate militaire en ekonomische 
steun van Rusland ontving. Syrië ging in deze richting mis
schien nog verder dan Egypte en organiseerde een uitwisselig 
van technici, studenten, schrijvers en journalisten tussen Syrië 
en Rusland op brede schaal. 

De Suez-crisis van verleden jaar november heeft duidelijk 
aangetoond, welke politieke steunpunten Rusland op deze wijze 
in het Midden-Oosten nu al heeft veroverd en hoe zeer Rusland 
zich van zijn kansen in dit gebied bewust is. In wezen schijnt 
dit een paradoxale samenwerking te zijn, want hoe is het moge
lijk, zo wordt telkens weer gevraagd, dat de Arabische wereld, 
die zo sterk op de basis van een monotheistische godsdienst 
staat en die het gehele staatkundige en maatschappelijke leven 
vanuit de godsdienst vormt, met het atheistische kommunisme 
gaat samenwerken, hetzelfde kommunisme, dat miljoenen mo
hammedanen in de Sowjetunie van de godsdienstvrijheid be
roofde? Natuurlijk kan men op deze voor de vrije wereld èn 
voor het christendom uiterst belangrijke vraag een aantal ant
woorden geven: de wrok tegen het Westen en het oude kolo
nialisme, waaraan Rusland niet heeft meegewerkt en daarom in 
de ogen van de Arabieren "onschuldig" is, het jonge nationalis
me, dat de Russen handig weten te exploiteren, het messiaanse 
element in de Islaam èn in de kommunistische leer van een heil
staat, de kollektivistische struktuur etc. Maar allereerst is het 
nodig, de geschiedenis van de kommunistische penetratie in de 
afzonderlijke landen van het Midden-Oosten nauwkeurig te leren 
kennen en uit haar wijze van handelen, haar successen en haar 
tegenslagen af te leiden, in hoeverre nationalisme en kommu
nisme in deze landen samen kunnen gaan. Dit onderzoek werd 
gedaan door een betrekkelijk jonge geleerde, die de gelegenheid 
had in alle landen van het Midden-Oosten - op Irak na - de 
politieke ontwikkeling van dichtbij te leren kennen en de poli
tieke geschiedenis ter plaatse te bestuderen. Het resultaat van 
deze jarenlange studies heeft Walter Z. Laqueur in het boven
genoemde boek gepubliceerd. Het is een onmisbaar, ja uniek 
boek op dit terrein, dat voor het eerst de geschiedenis van het 
kommunisme en de kommunistische partijen in deze landen be
schrijft, zeer nauwkeurig beschrijft en telkens laat zien, hoe 
nationalisme en kommunisme elkaar bestrijden en in beslissende 
ogenblikken, vooral in de jongste geschiedenis samenwerken. 
Een ongehoord omvangrijk en instruktief materiaal is op deze 
wijze verzameld, dat soms de lektuur niet gemakkelijk maakt, 
omdat alle enigszins belangrijke figuren en gebeurtenissen tot in 
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de détails behandeld worden. Zo wordt een overzicht verstrekt 
van het binnendringen van het kommunisme meteen na de eerste 
wereldoorlog, de eerste moeilijkheden, de opportunistische poli
tiek van het Kremlin, dat roekeloos de eigen marxistische the
orie in de steek liet, toen het merkte, dat meer te bereiken was 
met de nationalistische burgers van de Arabische landen dan 
met de arme en in hun lot berustende boeren. De eigenlijke kom
munistische partijen, die oorspronkelijk bijna uitsluitend door 
buitenlanders geleid werden konden daarom nooit een sterke 
positie veroveren en het nationalisme heeft de kommunist en aan 
het begin nog vervolgd. Maar toen de burgerlijke lagen in hun 
verzet tegen het Westen in Rusland een nieuwe en sterke bond
genoot ontdekten, ontstond een samenwerking, die op zich zelf 
paradoxaal en tegelijk zeer begrijpelijk en daarom ook gevaar
lijk is. De jonge generaties van de Islaam zijn niet meer religieus 
gebonden, ze zijn liberaal, ontgoocheld door het oude feodale 
stelsel van de Arabische wereld, maar hebben in het Westen het 
nationalisme niet meer in de liberaal-humanistische vorm van 
de 19de eeuw, maar in de totaal ontkerstende vorm van de twin
tigste eeuw leren kennen. Daarom studeren kommunistische 
leiders ook aan de mohammedaanse universiteit El Azhar te 
Kairo en de kommunistische leiders van Syrië en Libanon zijn 
afgestudeerden van de Amerikaanse universiteit van Beirut .... 
Het is niet te ontkennen, dat de mohammedanen van deze landen 
voor een deer aan hun geloof ontvreemd zijn, dat zij een nauw
keurige kennis van de eigenlijke bedoelingen van het kommu
nisme niet kennen en dat het Kremlin in een zeer goed afge
wogen taktiek de marxistisch-leninistische ideologie weet aan te 
passen of te camoufleren, zodat een samenwerking ontstaat, die 
meer een emotionele grondslag heeft, maar ook gebaseerd is op 
konkrete politieke afspraken. Een voor het Westen soms geheel 
onbegrijpelijke ontwikkeling, die echter ook nu, na het gedeel
telijke welslagen van de Eisenhower-doktrien in Jordanië en 
Saoedi-Arabië, niet tot stilstand gekomen is. Het uitstekende 
en zeer lezenswaardige boek van Laqueur toont in ieder geval 
aan, dat de kommunistische penetratie in deze landen al veel 
tegenslagen overwonnen heeft en dat het Kremlin ook nog in 
de toekomst in het Arabische nationalisme waardevolle aan
knopingspunten voor zijn propaganda zal vinden. Het boek is 
daarom niet alleen een droge opsomming van historische feiten, 
maar ook een ernstige waarschuwing. 

K. J. H. 
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I Politieke kanttekeningen I 
De katholieke staatssecretaris 

drs Schmelzer, die o.a. speciaal 
belast is met de bevordering 
van de bezitsvorming is met zijn 
eerste grote project tot bezits
vorming naar buiten getreden. 
Hij heeft bij de Tweede Kamer 
een ontwerp jeugdspaarwet in
gediend, dat de schatkist per 
jaar rond de 8,5 miljoen zal 
gaan kosten. Na de wet "Bevor
dering eigen woningbezit", tot 
stand gebracht door de katho
lieke Minister De Bruyn, die 
eveneens o.a. speciaal belast 
was met de bevordering van de 
bezitsvorming, is dit het tweede 
grote project, dat speciaal ge
richt is op de vorming van meer 
duurzaam bezit. 

De grote lijnen 

Wat Zijn de grote lijnen van 
het wetsontwerp? 

Jongens en meisjes, die gedu
rende zes jaar achtereen ge
middeld minstens dertig gulden 
bij een spaarbank hebben inge
legd, krijgen na afloop van die 
periode over hun besparingen 
van het Rijk een spaarpremie 
van tien procent. 

Nader ontleed betekent dit, 
dat iedere jongen of meisje, zo
wel schoolgaand als reeds wer
kend, tussen zijn (haar) vijf
tiende en eenentwintigste jaar 
mee kan doen. 

De minimumperiode, die recht 
geeft op de rijkspremie zal in 
het algemeen op zes jaar wor
den gesteld. De maximumspaar
periode bedraagt negen jaar. 

Om aanspraak te kunnen 
maken op de rijkspremie moet 
er gedurende zes jaar gemiddeld 
minstens dertig gulden per jaar 
worden gespaard. Het maxi
mumbedrag aan inlagen, waar-

over het Rijk premie betaalt, 
bedraagt tweehonderd gulden 
per jaar. 

Alle spaarbanken zullen er 
aan meewerken. 

De ingelegde bedragen wor
den niet geblokkeerd. Wanneer 
men meer geld opneemt dan in 
een bepaald j aar is ingelegd 
komt de spaarrekening en daar
mee het recht op premie te 
vervallen. Dat geldt echter niet 
voor degenen, die tussentijds in 
het huwelijk treden. Wanneer 
hun spaarrekening drie jaar 
heeft uitgestaan, komen zij 
toch voor de premie in aanmer
king. 

Over de rijkspremie behoeft 
geen inkomstenbelasting be
taald te worden. 

Er komt een centraal register 
van jeugdspaarovereenkomsten 
om te voorkomen, dat veelvou
dige inschrijving door dezelfde 
spaarder plaats vindt. 

Belangrijk als stimulance 
Hoewel de spaarpremie, welke 

door het Rijk gegeven gaat 
worden, wanneer' de staten 
Generaal hun fiat aan de plan
nen van drs Schmelzer zullen 
geven, op zich ,zelf niet gering 
is en deze regeling vooral wan
neer twee jongelui, die samen 
toekomstplannen hebben, bei
den aan de spaarregeling deel
nemen, tot een aardig begin
kapitaaltje kan leiden, is mis
schien nog niet zozeer de mate
riële inhoud van deze jeugd
spaarregeling het meest belang
rijke element ervan als wel de 
stimulerende werking, welke er 
van uit gaat om de jeugd tot 
bezitsvorming aan te zetten. 
Want bezitsvorming is en blijft 
toch altijd iets, dat de mensen 
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zelf zullen moeten gaan doen. 
Het bedrijfsleven en de over
heid kunnen er gunstige voor
waarden en stimulances voor 
scheppen, zij kunnen door het 
treffen van maatregelen, door 
het verstrekken van extraatjes, 
premies en faciliteiten het kli
maat gunstig maken en even
tueel zelfs de eerste aanzet er 
toe geven, op het doen door de 
"candidaat-bezitters" zelf komt 
het primair aan. En dat is voor 
een groot deel een kwestie van 
mentaliteit. 

Daarom is het ook zo belang
rijk, dat het eerste project, dat 
door deze staatssecretaris is 
ingediend, gericht is op het be
vorderen van het sparen door 
de jeugd. Niet alleen omdat wie 
de jeugd heeft de toekomst 
heet te hebben, maar ook en 
vooral omdat met name onder 
de jeugd de bevordering van de 
spaargedachte beslist geen 
overbodige luxe genoemd mag 
worden. Dat blijkt ook wel uit 
de Toelichting, welke bij het 
wetsontwerp is gevoegd. Daar 
staan cijfers en feiten in, die 
enigszins een beeld geven van 
de huidige situatie. 

Onbevredigende situatie 
Van de ruim één miljoen jon

gens en meisjes van 16 tot en 
met 24 jaar, die in 1955 in het 
productieproces waren opgeno
men - en dat betekent drie
kwart van deze leeftijdscatego
rie of ruim een vierde van de 
totale beroepsbevolking - had 
48% een boekje bij de Rijks
postspaarbank. Bij de Spaar
bank Rotterdam (van de andere 
banken zijn geen gegevens be
kend) had in 1955 van de 16 tot 
en met 24-jarige Rotterdammers 
63% een spaarbankboekje. Meer 
dan de helft van deze jongelui 
was echter geen actief spaarder 
en deed in dat jaar geen enkele 
inlage. In totaal werd nog geen 
5% van het nettoloon gespaard. 
Uit die gegevens blijkt verder, 
dat zodra de huwelijksplannen 
rijpen de besparingen beginnen 
op te lopen. Maar wanneer men 
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de gemiddelde besparingen van 
de 20 tot en met 24-jarigen stelt 
tegenover de kosten, die de 
stichting van een gezin met zich 
brengen, dan kan men toch 
zeker niet spreken van een be
vredigende spaaractiviteit. Die 
gemiddelde besparingen bedra
gen n.l. 584 gulden bij de Rij ks
postspaarbank en 555 gulden bij 
de Spaarbank te Rotterdam. 

De voorgestelde regeling wil 
de jeugd er toe brengen tien 
procent van het netto-inkomen 
te gaan besparen. Om deze actie 
te doen slagen is drs Schmelzer 
van plan de jeugd en de ouders 
in ruime mate te doen voor
lichten over het doel, de inhoud 
en de mogelijkheden van deze 
spaarregeling. 

De Staatssecretaris heeft op 
een persconferentie, bij het ver
schijnen van zijn wetsontwerp 
medegedeeld, dat er tevoren 
met de jeugdorganisaties over
leg is gepleegd over deze rege
ling en dat hij de indruk heeft, 
dat zij zullen meewerken om 
haar te doen slagen. 

Een aardig beginkapitaaltje 
Op deze persconferentie is 

ook de vraag gesteld of de rijks
premie van tien procent wel 
voldoende tegenwicht zou kun
nen vormen tegen "de verlok
king van de moderne techniek", 
die, aldus de staatssecretaris, 
de jeugd nu onvoldoende doet 
sparen. De Bewindsman meende 
deze vraag bevestigend te kun
nen beantwoorden aan de hand 
van een rekensommetje. Wie per 
jaar tweehonderd gulden inlegt 
bij bijv. de rijkspostspaarbank, 
die een rente geeft van 2,4%, 
bezit na drie jaar f 600 + 
f 21,88. De rijkspremie bedraagt 
dan f 62,19. Na negen jaar be
dragen de besparingen bij een 
jaarlijkse inleg van f 200 : 
f 1800 + een samengestelde 
rente van f 206,60. Aan rijks
premie wordt dan f 200,66 uit
betaald. Het eindtegoed be
draagt in dit geval f 2207,66, een 
bedrag, waarmee toch wel iets 
te beginnen is, vooral wanneer 



van beide zijden een dergelijk 
bedrag bijeen wordt gespaard. 

Reële bestedingsbeperking 

Wanneer een verdere geld
ontwaarding het sparen minder 
aantrekkelijk zou maken, dan 
zou, naar de staatssecretaris op 
deze persconferentie als zijn 
mening te kennen gaf, zeker 
een verhoging van de rijkspre
mie overwogen kunnen worden. 
Maar de bevordering van het 
sparen houdt juist een tegen
wicht in tegen verdere gelds
ontwaarding. Een van de kern
punten van onze huidige eco
nomische situatie is immers de 
overbesteding, welke een druk 
omhoog geeft aan ons kosten
en prijspeil. Niet voor niets heb
ben de K.V.P.-afgevaardigden 
in de beide Kamers der staten 
Generaal bij herhaling betoogd 
dat een van de meest natuur
lijke en meest voor de hand lig
gende maatregelen om de be
stedingsbeperking te realiseren 
zou zijn een bevordering van het 
sparen. Op grond daarvan heb
ben zij, ook om conjuncturele 
redenen, bepleit zo spoedig mo
gelijk gestalte te geven aan 
maatregelen van bezitsvormen
de aard en met name daarbij 
genoemd het verlenen van het 
sparen bevorderende facilitei
ten. Daar is wel eens tegen in 
gebracht, dat dergelijke facili
teiten op korte termijn geen of 
onvoldoende resultaat zouden 
opleveren om van werkelijke 
invloed op de beperking der be
stedingen te kunnen zij n. De 
staatssecretaris heeft nu becij
ferd, dat bij een deelname van 
480.000 jongens en meisjes aan 
deze spaarregeling in 1960 rond 
170 miljoen gulden aan de con
sumptie onttrokken zou kun
nen worden. Indien eens eerder 
met dergelijke regelingen een 
begin gemaakt zou zijn - en dit 
is nog alleen maar een jeugd
spaarregeling - zou dan het 
probleem van de bestedingsbe
perking en het prObleem van 
het kapitaaltekort wel zo urgent 
zijn als thans het geval is? 

Een van de aantrekkelijke 
kanten van deze jeugdspaar
regeling is wel, dat zij zich niet 
beperkt tot één of enkele maat
schappelijke groeperingen, doch 
mogelijkheden biedt aan alle 
jongeren. Niet alleen de jonge 
arbeider, maar ook de jonge 
boer en de jonge middenstan
der, die om straks zelfstandig 
te kunnen beginnen een eigen 
kapitaaltje nodig hebben, kun
nen van deze regeling profijt 
trekken. Toegegeven zij overi
gens, dat het probleem van de 
algemeenheid voor een regeling, 
welke de bezitsvorming onder 
de jeugd wil bevorderen, een
voudiger ligt dan voor andere 
categorieën. 

Vervolg noodzakelijk 

Deze jeugdspaarregeling is de 
eerste van een drietal maatre
gelen op het gebied van de be
zitsvorming, welke de Regering 
voorshands voornemens is aan 
de orde te stellen. Dat de be
trokken bewindslieden begon
nen zijn bij de jeugdspaarrege
ling is zowel logisch als psycho
logisch begrijpelijk en toe te 
juichen. Overigens dient men 
echter wel te bedenken, dat men 
haar betekenis voor de vorming 
van blijvend duurzaam bezit 
niet mag overschatten, zeker 
niet wanneer op deze regeling 
geen andere maatregelen zou
den aansluiten. Wanneer de 
jeugd heeft leren sparen en 
ervaren heeft hoe belangrijk 
het kan zijn over enig bezit te 
beschikken, zal zij straks op de 
ingeslagen weg willen voort
gaan. Maar dan zullen ook de 
mogelijkheden aanwezig moeten 
zij n om op een soortgelij ke 
wijze voort te gaan. De moge
lijkheden en de stimulances. 
Met het huwelijk zal voor de 
meesten van deze "jeugdspaar
ders" deze vorm van bezitsvor
ming aan zijn eind zijn. Dan 
zullen zij om op de ingeslagen 
weg voort te kunnen gaan 
andere concrete mogelijkheden 
moeten vinden. 

In dit verband is het ook be-
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langrijk goede nota te nemen 
van hetgeen de staatssecretaris 
op de dag, dat zijn wetsontwerp 
gepubliceerd werd, in Helmond 
heeft gezegd bij gelegenheid van 
de ingebruikstelling van de 
vij ftigste eigen woning voor het 
personeel van een aldaar ge
vestigde textielfabriek. 

"Regeringsmaatregelen kun
nen de bodem slechts rijp 
maken voor bezitsvorming. 
Werkgevers- en werknemers
organisaties alsmede de indivi
duele ondernemers zullen de 
verdere werkzaamheden moeten 
verrichten. De ondernemers 
zullen aantrekkelijke spaarrege
lingen voor duurzaam bezit tot 
stand moeten brengen en de 
werknemersorganisaties zullen 
de deelneming bij hun leden 
moeten propageren. De rege
ring zal verantwoorde initiatie
ven met vreugde begroeten en 
zij verwacht die initiatieven 
vooral, zodra het in voorberei
ding zijnde wetsontwerp op de 
vrijstelling van sociale en fiscale 
lasten van werkgeversbijdragen 
in werknemersspaarfondsen zal 
zijn aanvaard." 

Aangezien de staatssecretaris 
het in voorbereiding zijnde 
wetsontwerp op het vrijstellen 
van sociale en fiscale lasten 
voor werkgeversbijdragen van 
zo groot belang acht voor de 
ontplooiïng van particuliere 
initiatieven op dit punt, mogen 
wij dus veronderstellen, dat de 
voor de bevordering van de 
bezitsvorming verantwoorde
lijke bewindslieden zich ten 
zeerste zullen inspannen om dit 
wetsontwerp zo spoedig moge
lijk in te dienen. Dan zullen wij 
weer een stap verder zijn op de 
goede weg. 

Belangrijke maatregelen 
mogelijk 

Overigens kan het toch ook 
wel aanbeveling verdienen goe
de nota te nemen van nog 
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andere woorden, welke drs 
Schmelzer in Helmond gespro
ken heeft. Hij heeft daar n.l. 
ook stelling genomen tegen 
twee misverstanden, welke rond 
de bezitsvorming bestaan. Het 
eerste is, dat de regering de 
geschiedenis zou willen ingaan 
als de moderne Robin Hood, die 
het geld afpakt van de rijken 
om het onder de minder be
deelden uit te delen. Het 
tweede misverstand is, dat de 
regering de pretentie zou heb
ben, dat door regeringsmaat
regelen reeds in de komende 
drie jaar iedere volwassen Ne
derlander zich een ruime hoe
veelheid duurzaam bezit zou 
kunnen verwerven. Evenmin 
echter als de gedachte van de 
sociale zekerheid in al haar 
schakeringen in vier j aar is 
verwezenlijkt, evenmin kan dat 
het geval zijn met de bezitsvor
ming, aldus de staatssecretaris. 

Het is goed, dat daar nog 
eens de aandacht op gevestigd 
is, zoals het ook goed is, dat de 
bewindslieden van het "Toren
tje" zich bewust getoond heb
ben, dat weliswaar in vier jaar 
tijds alle desiderata op het ge
bied van de bezitsvorming niet 
verwezenlijkt kunnen zijn, maar 
dat niettemin in vier jaar tijds 
wel belangrijke concrete maat
regelen kunnen genomen wor
den om die bezitsvorming te 
bevorderen. Zij hebben er al
thans daadwerkelijk een begin 
mee gemaakt en een vervolg op 
dat begin in het vooruitzicht 
gesteld. Men heeft zich wel eens 
afgevraagd, opziende naar dat 
Torentje, of het niet een Toren
tje Bussekruit zou worden en 
de vraag gesteld: "wat komt 
eruit?" Uit het "Torentje" moge 
dan nog wel geen "gouden fluit 
met knopen" zijn gekomen, een 
eerste zoete voois van die gou
den fluit klinkt toch wel reeds 
in de verte. En dat is een pret
tiger geluid dan dat van busse
kruit. Pqn. 
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I Buitenlands Panorama I 
~----------------------------~ 

DE KANSEN VAN DE CDU 

D
e laatste fase van de westduitse verkiezingscampagne is 

begonnen. Op 15 september a.s. trekken de kiezers van de 
bondsrepubliek naar de stembus, om te beslissen over de 
samenstelling van de bondsdag in de derde legislatuur

periode. De bondsrepubliek Duitsland, zoals de westduitse helft 
van Duitsland zich officieel noemt, bestaat nu al acht jaar en 
gedurende deze tijd heeft de "Christlich-Demokratische Uni on/ 
Christlich-Soziale Union", d.W.Z. de uit katholieken en protestan
ten bestaande groepering van christen-demokraten van West
duitsland, de verantwoordelijkheid voor de regering gedragen, 
tesamen met enkele kleinere partijen, namelijk de liberalen, de 
konservatieve Duitse Partij en een tijdlang ook nog de vluch
telingen-partij BHE. Door splitsing van de liberalen en het 
uittreden van de BHE uit de coalitie werd ook naar buiten duide
lijker zichtbaar, dat in wezen de CDU en voor een groot gedeelte 
de persoon van de bondskanselier de politiek van de regering 
bepaalde. De laatste verkiezingen van 1953 brachten voor de CDU 
een overweldigend succes, dat nauwelijks herhaald kan worden: 
van de 487 beschikbare zetels verwierf de CDU destijds niet min
der dan 244, d.W.Z. 50,1%, de sociaal-democraten 150, dat is 
30,80/0; deze beide grote partijen werden gevolgd, op grote afstand, 
door enkele kleine partijen, namelijk de liberalen met 48 zetels, 
de Duitse Partij met 15 zetels, BHE met 27 zetels, het Zentrum 
met drie zetels. 

Dit resultaat was grotendeels ook te danken aan een bijzonder 
gunstige internationale situatie. De europese samenwerking en 
in het algemeen de samenwerking van het vrije westen ontwik
welde zich in een vlot tempo. Westduitsland was toegetreden tot 
de Raad van Europa, was lid geworden van de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal en daarmede voor het eerst gelijkge
rechtigde partner en bondgenoot van zijn vroegere tegenstanders 
in het Westen. De Korea-crisis was voorbij en geleidelijk voelde 
ook de gewone man de gunstige uitwerking van het ekonomische 
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herstel van Duitsland. Adenauer was het symbool van deze poli
tieke en ekonomische ontwikkeling en door zijn pro-europese en 
pro-westelijke houding won hij een ongekende populariteit. 

Men kan gemakkelijk uitrekenen, dat de socialisten deze ver
kiezingsuitslag van 195,3 als een zware klap voelden. Nu waren zij 
voor de tweede keer van de deelneming aan de regering uitge
sloten, juist in een periode, waarin zich het algehele herstel van 
Westduitsland voltrok en daardoor het duitse publiek eraan ge
wend kon raken, de CDU en Adenauer als de redders van 
Duitsland uit de katastrophe van de tweede wereldoorlog te 
beschouwen. Als grote partij lang in de oppositie te moeten blij
ven, is een uitermate moeilijke positie. De vitaliteit en het élan 
van een partij beginnen eronder te lijden en het publiek, de kiezers 
verliezen spoedig het vertrouwen. De SPD voelde dit zeer goed 
en zag zich dus gedwongen in haar strijd tegen de regeringspoli
tiek nooit te verlammen en zo fel, zo luidruchtig en zo pathetisch 
mogelijk tegen de regering te velde te trekken. Het waren zeer 
moeilijke jaren voor de CDU, omdat de socialisten de zichtbare 
successen op binnenlands terrein, de ekonomische vooruitgang en 
de onontkenbare sociale verbeteringen met alle middelen tracht
ten te minimaliseren, daarbij meer en meer steunende op de 
eenheidsvakbeweging, en vooral de buitenlandse politiek onder 
zwaar vuur te nemen. 

Hier hadden de socialisten tot op zekere hoogte gemakkelijk 
spel. Europa en de europese samenwerking maakten een moeilijke 
tijd door; de westduitse socialisten zagen in het verwerpen van 
de EDG een succes van hun politiek, zij spekuleerden op de ge
voelens van brede lagen van de bevolking en voerden een soms 
demagogische oppositie tegen de herbewapening van Duitsland. 
Zij verweten de bondsrepubliek niets of veel te weinig te doen op 
het gebied van de hereniging van Duitsland, wel wetende, dat aan 
deze splitsing van Duitsland alleen maar Rusland schuldig is, en 
in de laatste tijd drongen zij steeds meer aan op direkte bespre
kingen met Rusland, ondanks het politiek magere resultaat van 
Adenauer's reis naar Moskou. Aangezien ook de socialisten niet 
kunnen ontkennen, dat de gehele westduitse bevolking van de 
ekonomische en sociale stabilisering profiteert - bondsminister 
Erhard kon de socialisten met goed recht op de veel grotere prijs
stijgingen in landen met socialistische regeringen w~izen! -
werpen zij zich in hun polemiek tegen de CDU op onderwerpen, 
waarvoor deze partij en de westduitse regering slechts in zeer 
beperkte mate een verantwoordelijkheid draagt, namelijk de her
eniging van Duitsland, de herbewapening, het gebruik van atoom
wapens, dat toch wel voor een groot gedeelte van de internatio
nale situatie afhangt. 

Deze oppositie werd na 1953 in de bondsdag toegepast alsook 
in de afzonderlijke landen bij de verkiezingen voor de "landdagen" 
of voor de gemeenteraden op hoge toeren gebracht. Op zich zelf 
kan men niet zeggen, dat de SPD daarmee bijzonder gunstige 
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resultaten behaald heeft; zij had de wind tegen, want het gaat de 
arbeiders, de kleine zakenlieden en de middenstand in het alge
meen gestadig beter. De export bloeit, de deviezen-reserves nemen 
toe, Westduitsland geniet een nieuw aanzien in de wereld, de mark 
is weer harde valuta. Dit werkt ook op de trots van de kleine man, 
die de ellende na 1945 natuurlijk nog niet vergeten is. Maar de 
SPD kan voordelen trekken uit enkele niet onbelangrijke politieke 
gebeurtenissen: verleden zomer werd op grond van een uitspraak 
van het Constitutionele Hof van Karlsruhe de kommunistische 
partij verboden. Het is duidelijk, dat de kommunisten in overeen
stemming met hun opdrachtgevers in het Kremlin op de SPD 
zullen stemmen, omdat de SPD sterke neiging vertoont de NAVO 
op te geven, als daarvoor de hereniging van Duitsland in het 
kader van een algemeen veiligheidssysteem tot stand gebracht 
kan worden, - een conceptie, die de Russen natuurlijk zeer wel
kom is, tenminste op de belangrijkste punten. Bovendien viel de 
liberale partij in twee ongelijke helften uit elkaar, zodat een 
gedeelte van de vroegere liberale kiezers vermoedelijk onderdak 
gaan zoeken bij de SPD, omdat grote partijen steeds meer aan
trekkingskracht vertonen. De vluchtelingen-partij BHE moet 
ermee rekenen, dat door toenemende integratie van de vluchte
lingen de stemming onder deze groepen van de bevolking steeds 
meer kalmeert, waardoor ook voor de vluchtelingen de grote par
tijen aantrekkelijker worden. Wat de Duitse Partij betreft, het is 
onwaarschijnlijk, dat het haar zal gelukken de representatieve 
konservatieve nationale partij te worden, wat zij zo graag wil. 
Bovendien wedijveren nu de Duitse Partij en de BHE met elkaar 
door het gebruik van nationale slogans. Dit alles werkte zich 
reeds verleden jaar bij gemeenteraadsverkiezingen in enkele lan
den inzoverre uit, dat de socialisten meer winst konden boeken 
dan de CDU. 

Het valt dus niet te betwijfelen, dat de CDU niet in dezelfde 
stemming de verkiezingen ging voorbereiden als in 1953. Er was 
en is reden tot bezorgdheid. De internationale situatie aan het 
eind van 1956 heeft de westduitse kiezer in zijn binnenste erg 
geschokt en hem met angst en zorg vervuld. De kommunistische 
dreiging, die plotseling weer opdoemde, lokte niet b~i allen als 
eerste reaktie de bereidheid tot verzet uit, veeleer de vraag, hoe 
men aan dit gevaar kon ontkomen, zonder opnieuw in een konflikt 
betrokken te worden. De herbewapening, het opstellen van het 
nieuwe duitse leger, de diskussie over de atoomwapens, dit alles 
drukte de gewone man en de socialisten wisten veel te goed, dat 
men zijn gevoelens kon uitbuiten met een zeer eenvoudige for
mule: "Het atoom voor de vrede", daarmee suggererend, dat de 
christen-demokraten niets liever willen dan een atoom-oorlog te 
voeren. Ook laten zij doorschemeren, dat zij niet veel voelen voor 
militaire bondgenootschappen en alles zouden willen doen, om 
door nieuwe gesprekken op het hoogste plan een algehele ont
spanning tot stand te brengen. 
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Dit werkt natuurlijk gunstig in een verkiezingscampagne. En 
de christen-demokraten wisten dit en hebben hun verkiezings
propaganda daarop ingesteld. Ten eerste lieten zij zich door de 
socialisten niet te zeer van de binnenlandse situatie wegtrekken 
en hebben vanaf de partijdag van Hamburg in mei j.l. een zeer 
duidelijke sociaal-ekonomische politiek verkondigd, waarin be
zitsvorming, welvaart en sociale zekerheid voor allen (zie de naar 
oostenrijks voorbeeld ontworpen "Volksaandelen") een grote rol 
spelen. Op het gebied van de buitenlandse politiek konden zij op 
de terugkeer van de Saar, en de vooruitgang op het gebied van 
de europese samenwerking wijzen. Bonn verklaarde zich wezen
lijk bereid, aan alle vormen van ontwapening deel te nemen, als 
daarmee de veiligheid van het Westen niet in het gedrang komt 
en in de veronderstelling, dat daarmee ook het vraagstuk van de 
hereniging verbonden wordt. Daarmee hebben zij de socialisten 
heel wat wind uit de zeilen genomen en hen zelfs gedwongen voor 
het eerst voor een europees projekt, namelijk de twee nieuwe ver
dragen over Euromarkt en Euratom, te stemmen. 

Maar Adenauer wil niets riskeren. Daarom heeft hij niet geaar
zeld, de strijd tegen de socialisten een ongewoon scherp accent te 
geven. In een rede te Bamberg zei hij op een bijeenkomst van 
katholieke mannen, dat het bij deze verkiezingen erom ging, of 
Duitsland christelijk of kommunistisch zou worden en op de 
partijdag van de beierse "Christlich-Soziale Union" te Neurenberg 
verklaarde hij, dat een overwinning van de SPD de ondergang 
van Duitsland zou betekenen. Ondanks felle protesten van de 
kant van de socialisten nam Adenauer deze verklaringen niet 
terug, zodat erop gerekend kan worden, dat de laatste weken en 
dagen voor de verkiezingen de strijd tussen de twee grote par
tijen een ongekende felheid zal vertonen. Adenauer wil aantonen, 
dat de socialisten een gevaar zijn voor de westelijke samenwer
king - en het is niet uitgesloten, dat de grote meerderheid van 
de westduitse bevolking dit beaamt. Want het is maar al te goed 
bekend, dat de socialisten bijna alle europese initiatieven, van de 
Raad van Europa en de EGKS tot de EDG wilden torpederen. 
Zij kunnen zich dus niet beklagen, als zij de rekening gepresen
teerd krijgen, al zal men de scherpe, bijna apokalyptische toon van 
de bondskanselier niet in alle kringen gelukkig vinden. 

De positie van de SPD werd onverwachts zwaar geschokt door 
een manoeuvre van de oostduitse kommunisten, die meenden de 
socialisten te hulp te moeten komen. Zij gaven de westduitse 
kommunisten de raad, bij de komende verkiezingen hun stem op 
de socialisten uit te brengen. Adenauer had reeds een tijd geleden 
beweerd, dat dit consigne was uitgegeven, nu werd deze verkla
ring hoogst officieel door de kommunisten zelf bevestigd. Het is 
duidelijk, waarom de kommunisten en het Kremlin zelf een over
winning van de SPD prefereren: zij kennen de bezwaren van de 
SPD tegen de algemene dienstplicht, tegen de militaire verdragen, 
en zij voelen veel voor het europese veiligheidspakt van de Grote 
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Vier, waardoor Duitsland in feite geneutraliseerd zou worden -
een plan, dat ook door de Britse Labour-leider Hugh Gaitskell 
gepropageerd wordt. Nu echter zo openlijk kenbaar gemaakt 
wordt, dat deze buitenlandse politiek van de SPD b~i de kommu
nis ten in zo goede smaak valt, is het meer dan waarschijnlijk, dat 
de kommunisten het tegendeel bereiken van wat zij willen. Het 
grote en voor de uitslag van de verkiezingen beslissende aantal 
weifelende kiezers, die pas op het laatste ogenblik een definitieve 
keuze doen, zal er vermoedelijk weinig voor voelen, op diè partij 
te stemmen, die door de oostduitse kommunisten zo warm wordt 
aanbevolen. 

Met dit alles staan de christen-demokraten en de socialisten op 
het ogenblik verder verwijderd van elkaar dan ooit, zodat het 
nutteloos is over een eventuele coalitie tussen CDU en SPD na 
15 september te denken, want een dergelijke coalitie schijnt uitge
sloten te zijn. Uitgesloten ook op grond van de grote bezwaren 
die van katholieke zijde tegen de SPD geuit zijn. Zoals bekend, 
heeft Bisschop KeIler van Münster openlijk verklaard, dat het 
voor een katholiek niet mogelijk is op de SPD te stemmen, omdat 
deze haar antichristelijke houding niet heeft opgegeven. En de 
Katholieke Arbeidersbeweging van Westduitsland heeft zich bij 
deze verklaring aangesloten. Het hoogste orgaan van alle katho
lieke lekenorganisaties van Westduitsland, het Centraal Comité 
van de Duitse katholieken, drukt zich voorzichtiger uit, maar 
onderstreept de zware morele verplichting van de katholieken, 
kandidaten te kiezen, die de christelijke belangen dienen, voor de 
samenwerking van de vrije volkeren opkomen en het kommunis
tische gevaar beseffen, en die ook de samenwerking met christe
nen van protestantsen huize steunen. 

Naast al deze argumenten speelt natuurlijk nog alt~id een be
langrijke rol de figuur van de grijze bondskanselier. Hij weet dit 
ook en heeft daarom niet geaarzeld, ondanks zijn hoge leeftijd 
niet minder dan 40 spreekbeurten voor zijn rekening te nemen. 
De persoon van Adenauer kan inderdaad de doorslag geven, want 
de socialisten hebben geen vergelijkbare politieke leider van for
maat. En de CDU bezit een aantal jongere politici, die in staat 
zijn, het vertrouwen in de partij te versterken. Op de eerste plaats 
moet hier natuurlijk Franz J osef Strauss genoemd worden, hoe
wel Erhard en von Brentano eveneens over een zeer groot prestige 
beschikken. Een nog zo voorzichtige konklusie zal dus luiden, dat 
de kansen van de CDU goed zijn. Tenzij onverwachte ontwikke
lingen op het gebied van de buitenlandse politiek de positie van 
Adenauer verzwakken, is er een goede kans, dat ook in de derde 
bondsdag van Westduitsland de CDU de sterkste partij zal zijn. 
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HOOG SPEL VAN CHROESJTSJOW 

D
e interpretatie van de jongste machtsverschuiving in het 

Kremlin is allesbehalve gemakkelijk en het mag dan ook 
niet verwonderen, dat de deskundigen in de wereld er 
nogal verschillend over oordelen. Sommigen waren ge

neigd de betekenis van de machtsverschuiving te minimaliseren, 
wijs geworden door de lange reeks van zuiveringen onder Lenin, 
onder Stalin en onder Chroesjtsjow, die telkens in de vrije wereld 
bepaalde illusies verwekt, maar nooit tot een echte verzwakking 
van het kommunistische regiem geleid hebben. Aanvankelijk 
meenden anderen - en het waren beslist niet de lichtzinnige 
illusionisten -, dat Chroesjtsjow een beslissende overwinning 
over de oude stalinisten behaald had en dat nu eindelijk de beslui
ten van de twintigste partijdag van februari 1956 zonder noe
menswaardige interne tegenstand doorgevoerd zouden kunnen 
worden: kollektief leiderschap, decentralisatie van het interne 
bestuur op administratief en ekonomisch terrein, soepele taktiek 
tegenover de satelliet-staten en een nieuwe coexisentie-politiek. 
Molotow, door Lenin de "boekhouder van de revolutie" genoemd, 
moest volgens deze theorie als laatste bolwerk van het stalinisme 
ten val gebracht worden en wat enigszins met Molotow samen
hing, kon niet worden gespaard. Dulles en Eisenhower drukten 
zich wat voorzichtiger uit, maar ook zij zagen in Chroesjtsjow en 
zijn aanhang een groep van "moderni.sten", van meer progressieve 
kommunisten, als men deze term mag gebruiken, die de konser
vatieve en reaktionaire "fundamentalisten", d.w.z. aanhangers 
van de orthodoxe marxistisch-leninistische doktrine, wilden ver
wijderen. Waarbij verondersteld wordt, dat èn de ervaringen met 
de satelliet-landen en met Joegoslavië, èn de interne moeilijkhe
den, de psychologische druk vanuit de sowjetrussische bevolking 
de leiding van de partij gedwongen hebben, concessies te doen, 
aan de verlangens van de regionale organisaties, van de onder
geschikte instanties en ook van de bevolking tegemoet te komen 
en ook de gevoelens van de bevriende kommunistische landen te 
sparen. Zo doorredenerend belandt men bij de zeer rooskleurige 
theorie, die in de jongste veranderingen in het Kremlin reeds de 
duidelijke en ondubbelzinnige symptomen van een kentering, van 
een verzwakking van het systeem meent te kunnen zien. 

Het is vermoedelijk juister, de brutale coup d'état van Chroes
jtsjow - hierop komt het in feite neer - niet te optimistisch te 
beoordelen, maar ook de ernstige moeilijkheden niet over het 
hoofd te zien, die tot deze onverwachte maatregelen geleid heb
ben. Wat is in feite gebeurd? Na een zeer lange en vermoedelijk 
uiterst dramatische vergadering van het Centraal Comité heeft 
Chroesjtsjow niet minder dan vijf van de elf leden van het pre
sidium van het Centraal Comité uitgestoten en gedegradeerd. 
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Aanvankelijk moest men aannemen, dat zij ook als leden van de 
partij geroyeerd zouden worden, maar na enkele dagen begonnen 
de bladen in Moskou hen weer "kameraad" te noemen, wat zij 
in de eerste schrik niet meer gedurfd hadden. Hoewel de veroor
deelden op lage en ver verwijderde posten benoemd werden, be
staat er geen enkele zekerheid, dat zij niet na verloop van tijd 
door ondergeschikte organen in alle stilte toch nog naar het oud 
recept gelikwideerd zullen worden. 

De wijziging in de topleiding van de partij is dus inderdaad zeer 
ingrijpend: met Molotow aan het hoofd werd plotseling een zoge
naamde "anti-partij-groep" uit het presidium verwijderd, waar
onder vooraanstaande figuren als Kaganowitsj, Malenkow, Sje
pilow, en twee minder illustre persoonlijkheden, Pjerwoechin en 
Saboerow. Het moet een zeer harde strijd geweest zijn, om bijna 
de helft van het presidium in één klap eruit te zetten, waarlijk 
een manoeuvre, die de goede oude stalinistische school verraadt. 
Niet minder stalinistisch is ook het feit, dat de afzonderlijke 
figuren van deze groep helemaal geen homogene politieke groe
pering vormen, maar om zeer verschillende redenen voor het 
goede doel tot een "subversieve en deviationistische fractie" -
dit is de authentieke terminologie van de kommunistische revo
lutie - samengeperst en veroordeeld werden. Ook de felle toon 
van de met de dag toenemende beschuldigingen hoort erbij, even
als de onbezorgheid, waarmee leidende figuren en leden van het 
presidium, zoals Molotow, die 42 jaar lang het kommunisme met 
een zeldzame trouwen onvermoeidheid gediend heeft, van één 
dag op de andere tot hoogverraders gestempeld werden. In het 
algemeen zou men kunnen zeggen, dat de zakelijke beschuldigin
gen in grote trekken toegepast kunnen worden op Molotow: hij 
had te lang onder Stalin gediend om veel vertrouwen te hebben 
in een soepele coexistentie-politiek, hij zag vermoedelijk geen heil 
in welk soort van eigen weg naar het socialisme ook en ver
trouwde liever de sterke hand van het Kremlin. Daarom wou hij 
vermoedelijk Polen niet anders behandeld willen zien dan Hon
garije; daarom moest hij als minister van buitenlandse zaken op 
zij gezet worden, toen Tito naar Moskou kwam; daarom verzette 
hij zich tegen het staatsverdrag met Oostenrijk. Maar hoe kan 
men naast de droge, fantasieloze en onverzettelijke stalinist Mo
lotow de veel meer coexistentiële, meer liberale Malenkow plaat
sen, die met zijn steun aan de produktie van verbruiksgoederen 
de onwil van Chroesjtjow had uitgelokt? Hij werd vermoedelijk 
ten val gebracht omdat hij op ekonomisch gebied een politiek 
voerde, die Chroesjtsjow - hierin eveneens verwant met Stalin 
- oorspronkelijk verwierp om ze dan na te bootsen, toen hij kort 
geleden zei, dat de Sowjetunie de Verenigde Staten op het gebied 
van boter- en vleesproduktie wou inhalen. Bovendien is het niet 
uitgesloten, dat Malenkow nog altijd over een bepaalde aanhang 
in de administratie en ook sympathie bij de bevolking beschikte, 
die Chroesjtsjow op den duur gevaarlijk kon worden. Bovendien 
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had hij in een vroegere epoche een te grote rol gespeeld, evenals 
trouwens Kakanowitsj, zodat Chroesjtsjow ermee moest rekenen, 
dat deze heren er eigen meningen op na houden. Is aan de andere 
kant Sjepilow, onder Chroesjtsjow tot de hoogste funkties opge
stegen, werkelijk op het laatste ogenblik tot de groep Molotow 
overgelopen, zoals Chroesjtsjow beweert, of had hij als grote 
kenner van de ekonomische problemen bezwaren tegen de nieuwe 
ekonomische planning van Chroesjtsjow? Dit laatste is waar
schijnlijk, omdat ook Pjerwoechin tesamen met de anderen als 
het ware "doorgedraaid" werd; dezelfde Pjerwoechin, die pas 
enkele maanden met de leiding van de ekonomische politiek belast 
was. Naast de politieke oppositie, zoals bij Molotow, hebben dus 
zeer waarschijnlijk persoonlijke rivaliteiten en verschil van op
vatting ten aanzien van de ekonomische politiek een zeer grote 
rol gespeeld. 

Het is nu uitermate interessant na te gaan, hoe de verschuiving 
in het presidium officieel gemotiveerd wordt en door wie de ver
oordeelden opgevolgd worden. Welnu, de officiële bekendmaking 
van de beslissing van het presidium biedt een gesloten anti-stali
nistisch beeld. Chroesjtsjow verwijt zijn tegenstanders, vooral 
Molotow, dat zij de besluiten van de twintigste partijdag hebben 
gesaboteerd, de decentralisatie hebben tegengewerkt, de relaties 
met de satelieten bemoeilijkt, de konflikten met Tito verscherpt, 
het vreedzame naast-elkaar-bestaan van kommunistische en niet
kommunistische landen heben bemoeilijkt en de coexistentie in 
beginsel niet uitvoerbaar geacht hebben. Deze argumentatie werd 
later gevolgd door een half-officieel bericht in een kommunistisch 
blad, dat de oorlog met de kapitalistische landen niet meer als 
onontkoombaar beschouwd wordt. 

In de methode van de zuivering bleek Chroesjtsjow volkomen 
stalinistisch, in de motivering volkomen anti-stalinistisch -
maar welke koers kiest hij nu eigenlijk? Kort na de omwenteling 
in het Kremlin gaan Chroesjtsjow en Boelganin - de laatste 
kennelijk nog onder de indruk van het gebeurde en misschien niet 
meer zo zeker van zijn eigen positie - op reis naar Tsjechoslowa
kije, een van de meest trouwe stalinistische centra van de satel
lieten-wereld. In tegenstelling met hetgeen verwacht werd, gaat 
Chroesjtsjow geen pleidooi houden tegen de stalinisten aldaar, 
maar toont zich zeer opgeruimd en thuis, er is geen vuiltje aan de 
lucht en er wordt flink en stevig op het Westen gescholden, met 
enkele zeer kritische opmerkingen aan het adres van de al te 
zelfstandig denkende vrienden in de wereld van het kommunisme. 
Polen en Joegoslavië, die na de zuivering hun voldoening niet 
konden beheersen, voelden plotseling, dat zij te vroeg gejuicht 
hadden; Chroesjtsjow dacht er niet aan, zijn stalinistische vrien
den onder de satellieten te desavoueren. Integendeel, hij nodigde 
de leiders van Boelgarije en Albanië, waar de strakke stalinisti
sche koers eveneens nog niet is opgegeven, naar Moskou uit -
om hen daar met hun oude vijanden, de Joegoslaven Kardelj en 

200 



Rankowitsj samen te brengen. Een bezoek aan Oostduitsland, 
waar Ulbricht ondanks Tito, Gomulka en ondanks de Hongaarse 
opstand de meest doktrinaire en centralistische vorm van het 
stalinisme toepast, staat op het programma. Het blijkt, dat ook 
in de relaties tot de satellieten het Kremlin op het ogenblik op 
dubbel spoor rijdt: aan de ene kant wordt tegemoet gekomen aan 
de wens van staten als Polen en Joegoslavië, het kommunisme 
meer naar eigen inzicht en nationale behoefte te verwezenlijken; 
aan de andere kant wordt graag gebruik gemaakt van de trouwe 
stalinisten om het gezag van Moskou onverzwakt te kunnen uit
oefenen. Ook de nieuwe samenstelling van het uitgebreide presi
dium van het Centraal Comité weerspiegelt deze politieke lijn: 
de 15 leden van het presidium worden nu gevormd door een aantal 
van Chroesjtsjows oude vrienden uit de regionale organen, zodat 
men de indruk kan hebben, dat Chroesjtsjow inderdaad het ach
terland in de leiding zelf meer vertegenwoordigd wil zien. Daar
mede versterkt hij echter ook zijn persoonlijk prestige. Maar 
bovendien riep hij Maarschalk Zjoekov in het presidium. de eerste 
soldaat in het hoogste orgaan van de partij, waardoor de kracht 
van de centrale instantie in de staat natuurlijk aanzienlijk ver
hoogd is. 

Het is zeker waar, dat Chroesjtsjow tot deze hoogst gecompli
ceerde politiek gedwongen wordt door zeer konkrete moeilijkhe
den, van ekonomische en politieke aard, ook door de ontevreden
heid met de centralistische bureaukratie onder de bevolking, de 
groeiende betekenis van het "nieuwe" kommunisme in J oego
slavië, Polen en Roodchina, tenslotte ook door zuiver persoonlijke 
machtstrijd aan de top van het regiem, een machtstrijd, die in 
wezen aan het systeem van de diktatuur inherent is. Maar 
Chroesjtsjow is zich er volkomen van bewust, hoe gevaarlijk een 
dergelijke positie is en daarom tracht hij met alle middelen, door 
likwidatie van de stalinisten in Moskou en steun aan de stalinis
tische satellieten Oostberlijn, Tsjechoslowakije etc., de leiding 
over de gehele kommunistische wereld - die na de gebeurtenis
sen van het najaar 1956 een tijdlang en bij sommige satellieten 
sterk geleden had - weer stevig in handen te krijgen. De stroeve 
koers van Molotow had hier meer schade dan voordeel kunnen 
brengen, het elastische stalinisme van Chroesjtsjow is hier beter 
geëigend - op voorwaarde, dat de positie van Roodchina en 
Polen en de indirekte invloed van Tito intussen niet zo ver ge
groeid, en de ekonomische moeilijkheden in Rusland zelf niet zo 
sterk zijn toegenomen, dat het werkelijk indrukwekkende, maar 
hoogst gevaarlijke spel van Chroesjtsjow te laat komt. 
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Naar een Uaraibisuhe 
Gemeensuhap, door Mr I. C. Debrot 

Mr J. C. Debrot, sedert jaren voorzitter der 
KVP in Curaçao, gedelegeerde van het Ko
ninkrijk in de Caraïbische Commissie, was zo 
vriendelijk de redactie van het Katholiek 
Staatkundig Maandschrift een artikel toe te 
zenden betrekking hebbend op toekomst
mogelijkheden van het Caraïbische gebied. 
De redactie stelt het op prijs de visie van 
Mr Debrot, samengevat in zijn artikel "Naar 
een Caraïbische Gemeenschap", ter kennis te 
brengen van de lezeressen en lezers van het 
Katholiek Staatkundig Maandschrift. 

J. 

H et Caraïbisch Gebied geniet bij de gemiddelde Nederlander 
geen al te grote bekendheid. Hij beschouwt deze archipel 
vaak als iets onwezenlijks en heel ver van zijn werkelijk
heid. Hij ziet hem, zoals hij Cuba, de republiek van de r's 

- rhum, rumba en revolutie - ziet. Een stel coulissen waartegen 
zich felle, tragi-comische operettes afspelen! Hij ziet dit eilanden
rijk zoals de K.L.M.-film het noemt, een "caroussel". Altijd draai
end, altijd zingend en altijd spelend, zonder problemen! Is immers 
hun slogan niet "no hay problemas"? 

En toch is dit alles slechts schijn. Achter de rumba's van Cuba, 
achter de calypso's van Trinidad en achter de luchtige tonen van 
de Curaçaose wals schuilen problemen van vele eeuwen. econo
misch, sociaal en politiek! De zon en de wind en de zee dwingen 
vaak de problemen van vandaag te verg.eten, maar hiermee zijn zij 
voor morgen niet opgelost. 

Het Caraïbisch Gebied kent inderdaad zijn moeilijkheden, maar 
ook zijn mogelijkheden. De grootste moeilijkheid is wel die van 
een snelle bevolkingstoename, vergezeld van een in draftempo 
groeiend nationaal bewustzijn. De mogelijkheden liggen in een 
doelmatig inschakelen van de bevolking in de ontwikkeling der 
natuurlijke rijkdommen, en in het begrijpen en op de juiste wijze 
ontwikkelen van de nationale aspiraties ..... . 
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Momenteel waaien de vlaggen van 7 verschillende landen over 
het Caraïbisch Gebied. Nederland, sinds vele eeuwen op de An
tillen. Engeland, op Jamaica, Trinidad, Barbados - het eiland, 
waarvan eens een trotse Brit mij doodernstig vertelde "it was 
never discovered, it was only captured and colonized by the 
British" - en op tientallen andere eilandjes. Frankrijk met de 
helft van St. Maarten, St. Barth., Guadeloupe en Martinique, de 
geboorteplaats van de eerste vrouw van Napoleon, J oséphine de 
Beauharnais. De Verenigde Staten op Puerto Rico en de Maagden
eilanden. Tenslotte de zelfstandige republieken Cuba, Haiti en 
Sto Domingo. Een bloemenkrans van eilanden verspreid over een 
afstand verder dan Amsterdam-Istanboel! 

De geschiedenis, voor zover bekend, begint met de komst van 
Columbus, eerst op San Salvador en later op Hispaniola (thans 
Sto Domingo), waar door de paters dominikanen de eerste uni
versiteit van de nieuwe wereld werd opgericht! 

Hierna kwamen landhongerige Fransen, de handel-veroverende 
Nederlanders en Engelsen, eerst om de Spanjaarden, daarna om 
elkaar met wisselend succes te bestrijden. 

West-Indië was een rijk en gevarieerd jachtveld waar men zijn 
navigatiekunst, zijn vechterskwaliteiten en zijn zin naar avontuur 
en bezit naar hartelust en op andermans kosten kon botvieren. 
Figuren als Piet Hein met zijn voor het Nederlandse schoolkind 
onvergetelijke zilveren vloot; de Franse admiraal d'Estrée, die op 
weg naar Curaçao door een ons welgezinde storm verslagen werd; 
Rodney, de engelsman, die Statius van een bloeiend smokkelnest 
en bruikbare tussenhaven, in een vergeten historisch monument 
heeft veranderd, zijn dan ook niet voor niets in deze streken 
geweest. 

Toen men later, om de Indianen te sparen, sterkere rassen uit 
Afrika ging invoeren, bloeide gedurende decennia de slaven
handel, niet het minst door het optreden van de Hollanders, die 
op Curaçao hun centrale markt hadden. 

Na afschaffing van de slavernij, op de engelse gebieden in 1836, 
op Curaçao in 1863, viel er een economische achteruitgang te con
stateren, maar was er ook een nieuw sociaal tijdperk ingeluid. 

Thans omvat dat gedeelte van West-Indië dat nog bindingen 
heeft met een "moederland" - een bevolking van ongeveer 6112 
miljoen. Dit conglomeraat van mensen, op Barbados bv. -t- 300 
per km2 , op Curaçao 275 per km2, is opzichzelf reeds een interes
sant kleurenspectrum van welhaast alle volkeren der wereld. 

Men treft er Noord- en Zuideuropeanen, Chinezen, Javanen, 
Hindoestani, Libanezen, Arabieren, Palestijnen en (de grootste 
meerderheid) afstammelingen van andere delen van Afrika. 
De verschillende godsdiensten zijn er eveneens in ruime mate 
vertegenwoordigd. Het katholicisme in meerderheid op Puerto 
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Rico, de franse en nederlandse eilanden. Anglicanisme. Metho
disme op de engelse eilanden, terwijl er op Trinidad een sterke 
Hindoe-groep is. 

Caraïbië is dus alles behalve een eenheid. De belangen zijn zeer 
tegenstrijdig. De talen zijn zeer verschillend: engels, nederlands, 
spaans, frans en papiaments. 

Twee problemen hebben zij echter gemeen: het probleem van 
een snel toenemende bevolking en een niet daarmee geltike tred 
houdende arbeidsmogelijkheid, en het politiek ontwaken van 
Caraibië. 

Ten aanzien van dit laatste moet worden opgemerkt, dat de 
Fransen de zaak simplistisch doch radicaal hebben trachten op te 
lossen door Martinique en Guadeloupe tot départements de France 
Outremer te verheffen. Een en ondeelbaar met europees Frank
rijk. Dezelfde wetten, dezelfde rechten, maar met een zeer diepe 
en zeer brede oceaan tussen Parijs, St. Pierre en Basse Terre! 

Puerto Rico is geworden tot "Commonwealth of P.R.", met 
grote interne zelfstandigheid en met het amerikaanse burger
schap (van enorm belang voor de tienduizenden Puertorikeinen 
die jaarlijks vrij uit, zonder enige belemmering in de U.S.A. gaan 
werken en daar met hun latijnse inslag een probleem op zich 
vormen). 

Engeland legt de laatste hand aan wat het met een verbazing
wekkende zelfbewustzijn noemt "the West Indies" zonder meer, 
(niet the British W.I.) - een federatie van alle eilanden, met 

verregaande eigen bevoegdheden en de hoofdstad (nog te bouwen) 
op Trinidad, "the calypso island and the island of the hwnming 
birds", het eiland van de kleurige kolibri. 

Nederland heeft, zoals men weet, sinds de inwerkingtreding 
van het Statuut in december 1954, met de Antillen een systeem 
van "interdependency", een driedelig Koninkrijk van gelijkwaar
dige partners - Nederland, Suriname en de Ned. Antillen (waar
om eigenlijk naar engels voorbeeld, en natuurlijk zonder enige 
arrogantie, ook niet doodgewoon "de Antillen" ?). 

Het gevolg van deze nieuwe status is, dat men thans volkomen 
juist kan stellen dat het Koninkrijk der Nederlanden) het enige 
koninkrijk is in de nieuwe wereld) tussen de noord-) midden- en 
zuid-amerikaanse republieken ..... . 

11. 

Ten tijde dat de Caraïbische Commissie in haar huidige 
samenstelling ontstond, in 1946, wist men in dit gebied 
bitter weinig van elkaar. Het moet dan ook als een van de 
grootste verdiensten van de Commissie worden beschouwd, dat 
zij meer onderlinge kennis, begrip en waardering heeft gekweekt. 

De geregelde contacten tussen vertegenwoordigers van ver
schillende eilanden; het op gezette tijden bijeenkomen OP telkens 
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een andere plaats, heeft langzamerhand "de Caraïbische gedach
te" doen rijpen en een band doen groeien tussen ieder die zich 
"homo caribensis" voelt. 
V an een practische, economische en sociale samenwerking in het 
Caraïbische gebied is natuurlijk nog niets terecht gekomen. Dit 
was in haar tienjarig bestaan ook uitgesloten, niet in de laatste 
plaats omdat de zg. "moederlanden" in deze organisatie alles te 
zeggen hadden en ook alles zegden. 

Een typisch voorbeeld hiervan is de voor het Brits Imperium 
begrijpelijke, maar voor ons moeilijk te waarderen en niet te aan-
vaarden luchtvaart-, immigratie- en douanepolitiek ..... . 

De betekenis van de Commissie moet men ook niet zoeken in 
fictieve of concrete economische resultaten, maar meer in de 
ideologische toenadering die werd bereikt. Bovendien is haar 
culturele werk niet te onderschatten. Zij heeft het gepresteerd 
voor het eerst publicaties van en over West-Indië te coördineren, 
zodat er thans via haar bibliotheek in Port-of-Spain, waar het 
Centrale Secretariaat is gevestigd, over elk onderwerp de West
Indiën rakende kan worden ingelicht. 

De ideologische en culturele toenadering van een zo gedifferen
tieerde en vaak geïsoleerde eilandengroep is een resultaat, dat op 
zichzelf reeds het tienjarig bestaan van de organisatie volkomen 
verantwoordt. 

In het eerste decennium werd pionierswerk verricht. onder 
leiding van Londen, Parijs, Washington en Den Haag, die over
eengekomen waren "de samenwerking onderling en tussen hun 
"gebiedsdelen aan te moedigen en te versterken met de bedoeling 
"het economisch en sociaal welzijn der volkeren van deze gebieds
"delen te verhogen". 

Thans echter is de tweede fase van deze samenwerking aange
broken; nI. de fase van economische uitbouw onder eigen verant
woordelijkheid van de Caraïbische landen, op basis van het reeds 
ideologisch bereikte. 

Immers sinds 1946 is de politieke structuur van Caraibië radi
caal veranderd. Men is in versneld tempo staatkundig volwassen 
verklaard. Het is dan ook geen wonder dat men de Commissie in 
haar huidige vorm als instrument van de 4 hoofdsteden anachro
nistisch en onaanvaardbaar acht. 

Deze opvatting kwam voor het eerst in het openbaar duidelijk 
tot uiting in een door ondergetekende namens de antilliaanse 
delegatie, met volledige steun van Nederland, tijdens de Montego 
Bay-Conferentie in 1952 voorgestelde en met algemene stemmen 
aanvaarde resolutie tot herziening van het verdrag. 

"Overwegende dat sinds de oprichting van de Commissie de 
"staatkundige verhoudingen tussen de Caraïben en hun moeder
"landen dusdanig ingrijpend zijn veranderd, dat de C.C. in haar 
"huidige vorm niet langer geacht kan worden de nieuwe verhou-
"dingen juist weer te geven ..... . 
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"besluit aan te dringen op spoedige herziening van de overeen
"komst van oprichting, rekening houdende met de wens en de 
"geschiktheid der Car. volkeren om meer verantwoordelijkheid te 
"dragen bij de oplossing van de problemen van het gebied ...... " 

Spoed is helaas met deze herziening niet betracht. De resolutie 
verdween helemaal in een ver verloren hoekje van de "deep
freeze". Dank zij de aanhoudende actie van Nederland en van de 
Antillen laat het zich echter aanzien dat een nieuw statuut spoe-
dig zijn beslag zal krijgen ..... . 

Maar de vraag begint al te dringen of thans in 1957 een aan
passing aan de nieuwe staatkundige verhoudingen niet een mini
mum is, dat niet meer bevredigt. Sinds 1952 heeft de internatio
nale samenwerking zulk een vlucht genomen in Europa en elders, 
dat wij hier onmogelijk kunnen achterblijven. Het besef van saam
horigheid, het besef van afhankelijkheid, het gevoel van op elkaar 
aangewezen zijn is ook aan West-Indië niet voorbijgegaan. Voor
beelden van verdragen tussen de moederlanden gesloten, werken 
aanstekelijk. De zin voor realiteit brengt hier de landen samen. 
Men kan niet meer tevreden zijn met een slechts theoretische, 
papieren samenwerking. De voordelen van een - economisch, 
sociaal, cultureel - verenigd Caraïbië is zonder meer duidelijk. 

Dit gebied als geheel produceert o.a. suiker, rijst, mais, cacao, 
copra, koffie, het bezit petroleum, bauxiet, mangaanerts enz. Het 
is bewoond door een sterke, intelligente en vooruitstrevende be
volking, die elk op zich zeer gehecht is aan het land waarvan zij 
sinds eeuwen de vlag voert. Het heeft uitstekende lucht- en zee
vaartverbindingen. Tenslotte heeft men ook de "moederlanden", 
die gaarne technische en economische hulp verlenen bij de 
opbouw! 

De factoren voor industrialisatie en intensivering van de land
bouw zijn aanwezig. Realisatie hiervan wordt momenteel echter 
onmogelijk gemaakt door de onneembare tarievenvestingen en de 
onverbiddelijke immigratiebepalingen, die van elk eiland een 
aparte wereld maken ..... . 

Men begint echter het fatale hiervan te voelen en in te zien ..... . 

En daarom heeft Nederland samen met de Antillen hier een 
taak en een kans! Een taak, omdat waar wij, die anderen in eigen 
staatkundige evolutie vóór zijn, dit zeker ook kunnen demon
streren op internationaal niveau! Een kans, omdat de Antillen 
geografisch klein, economisch sterk staan met een ongeëvenaarde 
historische ervaring als schakel en springplank tussen de vele 
eilanden. M.i. moet Nederland zich deze kans niet laten ontgaan. 

Van het Koninkrijk zou het initiatief kunnen uitgaan tot op
richting van een "Caraïbische Gemeenschap". Een organisatie, een 
vernieuwde Car. Commissie, waarin alle landen onder de 4 vlag
gen van Nederland, Frankrijk, Engeland en Amerika zullen op
gaan, cultureel, sociaal en economisch. Met afschaffing van de 
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belemmeringen die het vrije personen- en handelsverkeer onmo- i/ gelijk maken. Met uitwisseling van wederzijdse cultuurprestaties. 
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Economische en sociale planning voor een groeiende groep van 
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6% miljoen, met onmisbare steun van de 4 landen. Voor de ,:: :i !, 

6 miljoen één markt, die kan rekenen op de steun van de Euro-
! 

i 
markt. Een arbeidersreservoir waaruit men ongeschoolden en . i 
specialisten kan halen. Inschakeling van de "University of the ' I i 

I I 

West Indies" te Jamaica en de Universiteit van Pho Rico ten be- I 
i 

hoeve van de opbouw van het Cara.ïbisch Gebied. I 

i Eventuele oprichting van één Caraïbische Handelshogeschool te ' ! 
! 

Willemstad, die dank zij de historische achtergrond hiertoe het ' . i , 

meest geschikt is! 
I i 

l' : 

Tenslotte het als eenheid naar buiten optreden, bij elke dreiging , 
van welke zijde ook tegen een der delen van de Gemeenschap ...... i 

! 
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Dit alles klinkt misschien fantastisch, onwerkelijk. Maar zou !, ! 
I 

de huidige europese samenwerking 10 jaren geleden ook niet als 
" I 

.I' ; 

fantastisch aangezien zijn? En hoeveel sneller dan in Europa ont- I 

wikkelt zich het leven en zijn maatschappelijke vormen onder de i 

volle zon op dit jonge Caraïbische gebied, waar geen eeuwenoude 
I, 

sneeuw nog smelten moet? 
De harde noodzaak van het Amerikaanse continent in volle 

I 
evolutie lijkt te dwingen tot realisering van plannen die sommigen :'' I ! 

op het eerste gezicht onrealiseerbaar schijnen. '1;;' , 
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Ik ben ervan overtuigd, dat binnen niet al te lange t~id de nood- 11:1: 

zaak zich zal opwerpen om óók in het Caraïbische Gebied het 
schijnbaar onmogelijke waar te maken! I.I!' i 
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OVERHEID 
en 
JEUC;DWERK 

DOOR A. J. L. VERHOEVEN. HOOFDAALMOEZENIER 
VAN "DE KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING" 

A
l kan het moeilijk zijn in een concreet geval te bepalen of 

en in hoeverre de overheid moet subsidiëren en al kan 
zelden of nooit met wiskundige nauwkeurigheid het juiste 
bedrag worden bepaald, meestal is het na enige tijd wel 

mogelijk tot een redelijk beleid te komen, wanneer het doel van 
de staatstaak duidelijk voor ogen staat en de medebepalende 
circumstantiae op hun juiste waarde worden geschat. 

Wel is het uitgesloten tot een goed subsidiebeleid te komen, 
wanneer de algemene normen het beleid niet meer primair richten. 
Reden waarom in het hier volgende zal worden getracht de be
langrijkste normen aan te geven. Dit lijkt op het eerste gezicht 
een onnutte bezigheid omdat deze normen nooit op zichzelf een 
concreet bedrag fixeren. Toch spelen zij een hoofdrol ook bij het 
bepalen van het concrete bedrag, al is het daarbij nodig ook de 
omstandigheden in aanmerking te nemen, zoals bv. de financiële 
draagkracht op een bepaald tijdstip, de politieke constellatie, de 
historische ontwikkeling van een en ander, het tegen elkaar af
wegen van naast elkaar staande belangen en zoveel meer. Maar 
de algemene grondbeginselen zijn bij de beoordeling in hoeverre 
deze circumstantiae medespelen en mede mogen spelen toch weer 
de uiteindelijke toets, zodat zij in de praktijk telkens opnieuw 
onmisbaar blijken te zijn. 

Situatieschets. 

Niettegenstaande vele goede pogingen om een verantwoorde 
maatschappelijke structuur op te bouwen is de desintegratie nog 
steeds hèt kenmerk van onze samenleving. Dit is een reden te 
meer om de beginselen, waardoor alles volgens de juiste hiërar
chie der waarden kan worden geordend, te beklemtonen. Want 
zij alleen zijn in staat de richting aan te geven tot het hervinden 
van een gezonde structuur. 
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Niet het feit dat alle mensenwerk onvolmaakt is wordt hier in 
't geding gebracht, evenmin de wetenschap dat wij in dit leven het 
aards paradijs niet zullen terugzien, wel de niet te loochenen 
constatering dat het massificatieproces, dit is de ontwaarding 
van de menselijke persoon, hand over hand toeneemt. De mens 
heeft geen overzicht meer over het leven, hij is de samenhang 
kwijt. Daarom beheerst hij 't leven niet, maar wordt hij geleefd. 
Als de structuur van de maatschappij is geperverteerd en een 
hiërarchische waardeschaal mist, zodat het gezin, dat toch de 
grondslag is van de maatschappij wordt uitgehold, de basis van 
een doelgerichte persoonlijkheidsvorming wordt ondermijnd door 
een totale secularisatie van de samenleving, de verhoudingen: 
gezag - vrijheid, kerk - staat, economie - moraal, natuur
bovennatuur, arbeid - vrije-tijdsbesteding, onderwijs - vorming, 
worden omgedraaid of van hun basis losgeslagen, zal het voor de 
huidige mens bijzonder moeilijk zijn het geluk van zichzelf en dat 
van zijn medemensen te bewerken, omdat deze samenleving, hoe 
geperfectionneerd zij ook is, het karakter van een menselijke 
samenleving mist. Men spreek niet voor niets van de vereenza
ming van de moderne mens. 

Met een gezonde maatschappelijke structuur is natuurlijk niet 
alles opgelost, het is alleen een uitermate belangrijke hulp en 
conditie om de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid 
gunstig te beïnvloeden. 

Therapie. 

Op deze wijze is de schildering van ons tijdsbeeld wel erg alge
meen en ongenuanceerd. Het is echter de vraag of de kern van 
het vraagstuk daarmede is geraakt. Mogen we dit aannemen, dan 
hebben we daarmede tegelijk de hoofdmomenten voor een 
therapie. 
1. Bij de bestrijding van het massificatieproces zal men dus aller

eerst moeten steunen op de menselijke persoon en diens moge
lijkheden en vervolgens al zijn activiteiten en maatregelen 
moeten richten op het scheppen van mogelijkheden tot zelf
vorming van de persoonlijkheid. 
hulp van allerlei kunstgrepen en organisatorische regelingen, 
Of m.a.w.: het is niet voldoende dat de wereld draait met be
het goed functionneren moet allereerst steunen op het goed 
gerichte verantwoordelijkheidsbesef van personen, die zich 
daarin steeds meer kunnen ontplooien als persoonlijkheden. 

2. Daarbij zijn de meest fundamentele waarheden en waarden van 
het allerhoogste belang ni. het gezin als primaire opvoedings
gemeenschap en grondslag van de maatschappij; het gods
dienstig leven, waardoor de mens de zin van het leven hervindt 
en realiseert; alle verdere hulpinstellingen voor de opvoeding 
zoals school en vrije jeugdvorming, maar dan in de juiste ver-
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houding tot gezin en Kerk en in onderlinge harmonie met 
elkaar; een menswaardige en zinvolle arbeid enz. 

3. Op het gebied van het derde milieu, de vrije jeugdvorming zal 
soms het element zorg een grote rol spelen gezien de omstan
digheden waarin het kind verkeert. Toch blijft ook dan de 
zelfvorming, in welk primitief stadium deze ook is, primair en 
zullen alle activiteiten er op gericht moeten zijn deze zelf
vorming te activeren en het zorg-element zo veel en zo spoedig 
mogelijk op de achtergrond te stellen of te doen verdwijnen, 
m.a.w.: ook in het derde milieu in welke vorm of in welk 
stadium van ontwikkeling ook, staat de zelfontwikkeling, het 
creatieve bewegingselement voorop en daarop zal alles moeten 
worden gericht. 
De gangbare, als vanzelfsprekend geldende opvatting dat de 
jeugd zich niet meer wil binden, dat zij de bestaande organi
saties voorbij gaat, dat zij geen verantwoordelijkheid op zich 
neemt en tevreden is met dansen in een behoorltik milieu en 
een passief, zij het cultureel verantwoord vermaak, waaraan 
men zich dan eenvoudig aanpast, menen wij als onjuist te 
moeten afwijzen. 
Een gedeelte van de jeugd verlangt inderdaad niet meer, maar 
haar levenshouding, hoe minimalistisch ook, vormt niettemin 
toch een aanknopingspunt, een beginfase of één van de moge
lijkheden om zich te uiten of te amuseren, maar een en ander 
worde opgenomen in een groter geheel waarin de persoonlijk
heid ook nog andere kansen krijgt. 
In de praktijk blijkt dan ook, dat er meer mogelijkheden in 
diezelfde jeugd schuilen dan waarvan men aanvankelijk was 
uitgegaan en dat diezelfde jeugd tot heel wat meer in staat is, 
wanneer zij begrip, geduld en vertrouwen ontmoet en tegelijk 
een positieve visie op de levensmogelijkheden. 

4. De massa d.w.z. die mensen van onze tijd, wier groei en ont
wikkeling tot persoonlijkheid op meer dan normale wijze 
belemmerd zijn, mag nooit worden verwaarloosd en zal dik
wijls, gezien de omstandigheden waarin zij verkeert, bijzon
dere zorg nodig hebben. 
Dit houdt echter in, dat de ontplooiing van de persoonlijkheid 
van eenieder op de voorgrond staat en ook hulp aan de kern 
en de leidende figuren van het grootste belang is. 

Het leek ons nodig eerst een situatie-schets te geven, omdat het 
voeren van een beleid geschiedt in concrete omstandigheden, 
waaraan men niet mag voorbijgaan. Wanneer wij dan nu eerst 
zullen nagaan, wat in het algemeen en in wezen het doel en de 
taak van de Staat en lagere publiekrechtelijke organen is, zal 
daarna de huidige situatie, waarin de algemene normen toepas
sing dienen te vinden, als een nader specificerend element in 
ogenschouw genomen moeten worden. 
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De taak van de Overheid. 

De mens is krachtens en overeenkomstig zijn stoffelijk-geeste
lijke natuur als persoon op de gemeenschap aangewezen. Hij is 
betrokken op allerlei soorten van gemeenschap, Staat, gezin, 
gemeenschappen naar vrije keuze enz., waarvan sommige hem 
gedeeltelijk tegemoet komen in z'n bestaan als mens, dit zijn de 
z.g. onvolmaakte gemeenschappen, terwijl de Staat, die daarom 
een volmaakte gemeenschap genoemd wordt, hem in z'n volle 
menselijkheid steunt en voor hem zodoende de alzijdige ont
plooiing als mens mogelijk maakt. 

Deze alzijdigheid betreft de mens in de tijdelijke orde en niet 
wat zijn bovennatuurlijk leven en levensdoel aangaat. Bepalen 
wij ons nu tot de verhouding tussen de menselijke persoon en de 
volmaakte gemeenschap, welke de Staat is, dan wil dit zeggen 
dat hierbij dus alle aspecten van het menselijk leven in de tijde
lijke orde zijn betrokken. Het doel waarnaar de Staat krachtens 
het bovenstaande moet streven is het Algemeen Welzijn. 

Algemeen Welzijn. 

De moeilijkheid zich een zuivere voorstelling van het begrip 
Algemeen Welzijn te vormen is gelegen in de neiging om er onder 
te verstaan de som van de particuliere belangen van de leden der 
Staatsgemeenschap, zodat de verhouding Algemeen Welzijn en 
Particulier Welzijn een zuiver numeriek karakter gaat dragen. 
Een juistere weg is, het Algemeen Welzijn als een menselijk ge
geven innerlijk vanuit de natuur en de persoon van de mens op 
te bouwen. 

De innerlijke gebondenheid van de mens (als in wezen een 
sociale persoonlijkheid) dwingt hem tot contacten en tot het in
nemen van een positief maatschappelijke houding, waardoor 
hijzelf ook in relatie komt met maatschappelijke factoren en uit
wisselingskansen ter bereiking van zijn tijdelijk geluk. Dit is 
mogelijk omdat in de gemeenschap de sociale strevingen van de 
mens geordend worden op een gezamenlijk doel en deze ordening 
in zichzelf weer een goed (welzijn) betekent voor alle ledematen. 

Het Algemeen Welzijn bestaat dan ook hierin, dat ieder lidmaat 
juist door zijn geordend zijn op het geheel en door zijn verbinding 
met het geheel in deze samenleving zijn perfectie kan bereiken. 
Of anders uitgedrukt: het Algemeen Welzijn resulteert uit het 
feit, dat alle leden als gemeenschapsleden er toe samenwerken 
aan allen de hun eigen persoonlijke ontwikkelingskansen te 
bieden. 

De gebondenheid aan het Staats doel betreft de mens voor zover 
hij lid is van de Staat, dus niet zonder meer, maar alleen in zover 
zijn persoon een sociaal aspect heeft. De gehele mens is sociaal, 
is staatsburger, maar gaat niet in dit staatsburgerschap op. Voor 
zover de mens behalve gemeenschapslid ook nog krachtens zijn 
persoon-zijn een zelfstandig bestaan leidt dat niet betrokken is 
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op de gemeenschap, zonder er overigens los van te staan, maar 
daar bovenuit gaat, moet de Staat deze autonomie eerbiedigen en 
steunen. Zoals omgekeerd het individu als lid van de gemeenschap 
zich zal moeten richten naar de eisen van het Algemeen Welzijn. 
Deze wederzijdse rechten en plichten sluiten harmonisch op elkaar 
aan, nI. zo dat het individuele belang gebaat is met dienstbaarheid 
aan de gemeenschap en de gemeenschap eveneens dienstbaar is 
aan de persoon. 

Er doen zich wel omstandigheden voor, waarin persoonlijke 
belangen achtergesteld moeten worden bij het algemeen belang, 
maar dan is dit altijd per accidens en incidenteel en niet in strijd 
met de onderlinge harmonie, omdat deze offers alleen kunnen 
worden gevraagd juist in naam en uit hoofde van het bewaren 
van deze harmonie, deze ordening, welke steunt op de sociale 
natuur van de mens zelf. 

Het Algemeen Welzijn steunt op de gedachten der solidariteit 
en subsidiariteit, welke consequenties zijn van de besproken 
grondverhouding tussen menselijke persoon en gemeenschap. 

Solidariteit. 

Daarover is eigenlijk al gesproken in verband met het harmo
nisch samengaan van particulier belang en Algemeen Welzijn. 

Het komt hierop neer, dat de mensen krachtens eigen sociale 
natuur zich met elkaar verstaan, de gemeenschap samenstellen 
en als geheel dragen en dat de gemeenschap als geheel ook weer 
de leden draagt. De sociale rechtvaardigheid is de grondslag voor 
deze solidariteit. 

Het is dus niet zo, dat de gemeenschap mag worden verabsolu
teerd als iets wat boven de leden zweeft en er los van staat met 
een geheel eigen wetmatigheid en werkdadigheid, neen, het zijn 
de leden die in hun werkdadigheid en onderlinge ordening de 
gemeenschap opbouwen en in stand houden door hun activiteiten 
te richten op het welzijn van allen gezamenlijk en daarin ook van 
ieder lid afzonderlijk. 

Voor deze ordening op het Algemeen Welzijn is een regeling, 
een ordeningsprincipe nodig, nI. het gezag. Dit gezag heeft een 
eigen taak, omdat het geheel van een andere aard is dan de delen 
en moet zich dus bij de uitoefening hiervan richten op het Alge
meen Welzijn. Hiermede hangt als tweede consequentie de ge
dachte der subsidiariteit samen. 

Subsidiariteit. 

"Dit subsidiariteitsbeginsel berust op de gedachte van eenheid 
in verscheidenheid en drukt de eis uit, dat de juiste rangorde 
tussen de ledematen en het geheel in acht genomen wordt en elk 
deel, overeenkomstig zijn eigen taak en roeping, bij het nastreven 
van het gezamenlijk doel uit hoofde van zijn eigen verantwoor-
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delijkheid, recht heeft op eerbiediging en ondersteuning van zijn 
zelfwerkzaamheid." (Dr. A. J. M. Cornelissen: Eenheid en Door
braak, pag. 97.) 

Het wil zeggen dat de Overheid, juist krachtens haar gericht
heid op het Algemeen Welzijn, de zelfwerkzaamheid, de eigen 
verantwoordelijkheid, de ontplooiing van de persoonlijkheid en 
de groei van de kleinere gemeenschappen, waarin de mens zijn 
geestelijke, lichamelijke en religieuze ontwikkeling bewerkt, moet 
steunen en mogelijk maken, beschermen en stimuleren. Dit be
hoort tot de inhoud van het Algemeen Welzijn hetgeen immers 
niet alleen de materiële welvaart betreft en de vrijheid van de 
leden garandeert, maar ook de garantie en het bewerken van de 
mogelijkheid dat de leden van de gemeenschap zich op lichamelijk, 
geestelijk en zedelijk gebied kunnen ontwikkelen. Want daardoor 
wordt weer de gemeenschap opgebouwd en daarin ook vindt zij 
haar grondslag. 

De cultuurgoederen welke zo belangrijk zijn in het staatkundig 
leven, ontspruiten aan en worden gedragen door de gevormde 
persoonlijkheid, afzonderlijk en gezamenlijk met anderen. Men 
kan daarom niet eenvoudig het recht van de kleinere gemeen
schap tegenover de grotere plaatsen, maar moet altijd de gegeven 
werkmogelijkheid in het gezichtsveld van het Algemeen Welzijn 
trekken. 

Zo komt het recht van zelfbepaling aan de kleinere gemeen
schap in zoverre toe, als de uitoefening van hun verantwoordelijk 
handelen ook strookt met het Algemeen Welzijn (zie Lexikon des 
Katholischen Lebens, pag. 1160). De Staatsoverheid van haar 
kant is gehouden zich bij haar regelingen te voegen naar datgene 
wat de natuur van de mens, op zichzelf beschouwd of in gezins- of 
ander verband, eist. 

Oonsequenties. 

1. Allereerst volgt hieruit, dat bij een handeling van de zijde van 
de Staat het Algemeen Welzijn het belangrijkste criterium is 
bij het beoordelen of iets al dan niet moet geschieden. 
Als uitvloeisel hiervan zijn de sociale rechtvaardigheid en de 
verdelende rechtvaardigheid norm van handelen en als uit
vloeisel steeds gericht op de bevordering van het Algemeen 
Welzijn als laatste doelstelling. 
De beoordeling of de Staat een bepaalde handeling al dan niet 
moet stellen staat nooit los van de concrete omstandigheden. 
Deze zullen altijd in het oordeel moeten worden betrokken, 
echter zo dat deze omstandigheden niet tot norm worden ver
heven, maar als nadere specificerende factor aard en inhoud. 
van de overheidsmaatregelen bepalen. 

2. Een goede opvatting over de inhoud van het Staatsdoel nI. het 
Algemeen Welzijn, leidt vervolgens ook tot de conclusie, dat 
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aan de burgers als leden van de gemeenschap in hun verschil
lende groeperingen zoveel mogelijk aan eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid wordt overgelaten en de Staat alleen 
hulp biedt in zover het Algemeen Welzijn dit vraagt. 
Of m.a.w.: in een gezonde Staat moet het adagium gelden: zo 
weinig mogelijk belastingen, zo ruim mogelijke gelegenheid 
tot ontplooiing van het particulier initiatief, waarbij hetzelfde 
beslissende criterium, het Algemeen Welzijn, tevens een waar
borg is voorde ordening door de Overheid, waar deze nodig 
is. Want al is de vrijheid geboden, waar enigszins mogelijk en 
dus het overheersende richtpunt, niettemin mag de staatstaak 
niet willekeurig worden beperkt. 

3. Een derde conclusie betreft de proportionaliteit, welke de 
overheid bij het behartigen van de belangen van de gemeen
schap en van de onderscheiden maatschappelijke groepen en 
individuen in acht moet nemen. Deze op de uitdelende recht
vaardigheid berustende proportionele overheidszorg vraagt 
inachtneming van de verhouding tussen de innerlijke waarden 
van het object en tussen de numerieke omvang van de daarbij 
betrokken groepen. 
Zo is het bij bezuinigingsmaatregelen bv. onjuist, wanneer op 
het budget van het jeugdwerk een ongeproportioneerd per
centage wordt bezuinigd, ofwel wanneer er in vergelijking met 
de gelden welke aan het jeugdwerk in 't algemeen worden 
besteed bv. te veel zou worden besteed aan de kampen voor 
de baldadige jeugd. 

4. Tenslotte volgt er in meer verwijderde zin nog een conclusie 
uit t.a.v. de lagere publiekrechtelijke lichamen, zoals provincie 
en gemeente. 
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Wanneer het Algemeen Welzijn Staatsdoel is, is het gemene 
welzijn van provincie of gemeente qua talis doel van deze 
lichamen. Zij zijn hierin autonoom omdat hun doeleinden een 
eigen, van het staatsdoel onderscheiden aard hebben. hoewel 
niet daarvan losstaand. Immers, wat dit laatste betreft zijn 
provincie en gemeente organen van de Staat en het gemene 
welzijn moet organisch aansluiten in het grotere kader van 
het Algemeen Welzijn, dat in zich reeds het welzijn van allen 
insluit. 
Deze organen kunnen twee functies bezitten. Zij kunnen op
treden als gedelegeerden, uitvoerders van de Staatstaak in 
beperkt lokaal verband, aangewezen om hun betere bekend
heid met de plaatselijke mogelijkheden dan de centrale over
heid en in het kader van hun eigen autonomie, hetgeen twee 
geheel verschillende aspecten zijn. 
Ten aanzien van het eerste is er sprake van medeverantwoor
delijkheid krachtens opdracht; in het tweede geval is er eigen 
verantwoordelijkheid op grond van eigen doel, waarbij de 
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bevoegdheid van de Staat er toe beperkt blijft te waken tegen 
inbreuk op het Algemeen Welzijn en - positief - de auto
nome werkzaamheid van de lagere organen te bevorderen. 

Als gedelegeerden hebben de lagere organen te zorgen voor 
bepaalde sectoren van de Staatstaak binnen eigen territoir, maar 
diezelfde belangen zijn ook voorwerp van hun zorg krachtens 
eigen autonomie. Het onderwijs bijvoorbeeld als staatszorg en 
het onderwijs als een specifiek gemeentebelang dienen ~oed on
derscheiden te worden en zo ook de zorg voor de openbare orde, 
openbare werken (wegenbouw) e.d. 

Ten aanzien van het onderwijs en de jeugdbeweging dient te 
worden vastgesteld, dat deze vanwege de aard van het object, dat 
ver boven de gemeente en provincie uitgaat, primair door de 
Nationale Overheid behoren te worden behartigd onder het op
zicht van het Algemeen Welzijn. Maar bovendien kunnen zowel de 
provincie als de gemeente er iets mede te maken hebben onder 
het opzicht van het gemene welzijn, nI. in verband met de vraag 
of de cultuurspreiding gezien de eigen omstandigheden bij deze 
behartiging voldoende in aanmerking is genomen. Hieruit volgt 
direct dat het in strijd is met het algemene belang, wanneer 
Nationale Overheid en lagere publiekrechtelijke organen een
zelfde object subsidiëren zonder een onderlinge regeling, waarbij 
ieder van eigen taak uitgaat. 

Moet de Staat de Jeugdbeweging subsidiëren? 

Alvorens deze vraag te beantwoorden moeten we eerst een om
schrijving geven van wat subsidie en wat Jeugdbeweging is. 

Subsidie is de geldelijke steun welke de Overheid ter vervulling 
van haar taak (dus in dienst van het Algemeen resp. Gemene 
Welzijn) geeft aan maatschappelijke groeperingen ("het particu
lier initiatief"). 

Hiermede wordt allereerst de rechtsgrond aangegeven voor de 
subsidiëring, nI. de plicht van de Overheid het Algemeen Welzijn 
te dienen. Het hangt verder van de omstandigheden af of en in 
welke mate de Overheid deze geldelijke steun moet verlenen. Norm 
daarbij blijft echter steeds of de onderdanen daardoor in de 
mogelijkheid worden gesteld hun eigen groepsbelang of persoon
lijk levensdoel te verwezenlijken. 

De kwestie of subsidie wettelijk dient te worden vastgelegd of 
slechts bij wijze van een begrotingspost (en dan periodiek voor 
wijziging of zelfs opheffing vatbaar) raakt dan ook niet de rechts
grond van deze subsidie, maar betreft slechts twee verschillende 
manieren van subsidiëren; in beide gevallen blijft de rechtsgrond 
de eis van het Algemeen Welzijn (c.q. Gemeen Welzijn). 

Vervolgens zijn er objecten, die uit hoofde van hun intrinsieke 
waarde een belangrijkere bijdrage leveren voor het Algemeen Wel-
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zijn dan andere. Daarom staan de objecten, waarbij de vorming 
van de mens rechtstreeks betrokken is, voorop en gaan in het 
algemeen gesproken de zaken, waardoor aan het particulier ini
tiatief mogelijkheden worden geschonken, voor de andere taken 
van de Staat, omdat het Algemeen Welzijn daarop in eerste in
stantie is gebouwd. 

Jeugdbeweging is de zelf-gekozen gezamenlijke activiteit van 
onvolwassen, gericht op de ontwikkeling van hun nog onvoltooide 
persoonlijke zelfstandiheid. 

Jeugdbeweging wordt hier dus genomen los van een bepaalde 
organisatorische vormgeving, maar als een natuurgegeven. De 
uitbouwen organisatorische gestalte kan velerlei zijn, maar 
overal moet in wezen hetzelfde verschijnsel worden aangetroffen 
in wat voor een primitief stadium dit ook is en in welke methodiek 
het ook wordt opgenomen. 

Op de vraag of de Jeugdbeweging moet worden gesubsidiëerd 
kan niet zonder meer met ja of neen worden geantwoord, omdat 
dit van allerlei factoren van het hic et nunc afhangt. In het alge
meen gesproken moet men, lijkt ons, zeggen dat jeugdbeweging 
zo dicht bij het gezin staat en zozeer een eigen creatie is van de 
jeugd zelf, dat zij voor Staatssubsidie niet in aanmerking komt. 
Men moet er van uitgaan dat, als het enigszins mogelijk is, de 
jeugdbeweging door ouders en jeugd zelf wordt bekostigd. 

Nu is het mogelijk - en in deze situatie leven wij op dit ogen
blik - dat dit natuurgegeven, hetgeen van het grootste belang is 
voor de ontwikkeling tot persoonlijkheid, door de ingewikkelde 
samenstelling der gemeenschap, het gebrek aan terreinen, de hoge 
belastingen, gebrek aan inzicht of goede wil bij de ouders en 
zoveel andere factoren meer, niet meer tot z'n recht komt tenzij 
de Overheid helpt om de nodige mogelijkheden te scheppen. Dan 
komt het Algemeen Welzijn in het geding en bestaat er bepaald 
een rechtsgrond voor subsidiëring. 

Wel is hiermede meteen gezegd dat deze subsidiëring een speci
fiek karakter moet dragen, nl. deze moet zijn aangepast aan het 
object, dat uit z'n aard grote vrijheid en soepelheid vraagt en deze 
subsidie moet worden gezien in het kader van het totale staats
beleid d.w.z. tegelijk er op gericht zijn de ideale toestand, zij het 
op den duur, zoveel mogelijk te benaderen. 

Welke voorwaarden mogen en moeten er worden gesteld bij het 
verlenen van subsidie? 

Wanneer de Overheid subsidie verleent, is voor het stellen van 
voorwaarden het Algemeen Welzijn weer het richtsnoer en wel, 
omdat het een beleid betreft, bevorderen van het Algemeen Wel
zijn in concreto genomen, dus met inachtneming van de omstan
digheden, het onderhavige object en de mogelijkheden van de 
Overheid. Het is duidelijk dat de Overheid voorwaarden moet 
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stellen omdat haar taak eist, dat de gelden voor het beoogde doel 
worden besteed en ook goed worden besteed. De Overheid moet 
door controle zich hiervan kunnen vergewissen. 

Nu is er bijna geen onderwerp denkbaar waarbij de bemoeiing 
van de Overheid zo precair is als bij de subsidiëring van het jeugd
werk, omdat dit overeenkomstig z'n eigen aard, als vrije creatie 
van de onvolwassenen zelf, alleen maar tot z'n recht komt en het 
Algemeen Welzijn bevordert, wanneer het zelfbepalingsrecht zo 
groot mogelijk is. 

Iedere voorwaarde moet dus ook worden getoetst aan deze 
norm. Dit betekent voor het jeugdwerk, dat de Overheid zich 
moet bepalen tot een minimum aan voorwaarden, welke nog nodig 
zijn om een verantwoord subsidiebeleid te kunnen voeren. Dit is 
een principiële eis) ni. steunend op het principe, dat de Overheid 
het Algemeen Welzijn moet dienen en niet mag schaden. Te veel 
voorwaarden, waardoor het jeugdwerk dreigt te verstarren, z'n 
soepelheid gaat verliezen, te veel wordt verinstitutionaliseerd, te 
veel met administratieve zaken te maken krijgt, of gedwongen 
wordt tot een ongewenst perfectionisme in de leidersvorming over 
te gaan, moeten daarom om principiële redenen worden afgewe
zen. (Met principieel wordt hier bedoeld: steunend op de aard van 
de verhouding welke voortvloeit uit enerzijds het doel van de 
Staat, behartiging van het Algemeen Welzijn, anderzijds het we
zen van opvoeding en jeugdwerk.) Het is mogelijk hierbij ook nog 
beginselen van levensbeschouwelijke aard te laten meespreken, 
maar die laten wij nu buiten beschouwing, omdat deze zijde reeds 
ingesloten is in de eis van het Algemeen Welzijn. 

Bij de beoordeling of de Overheid in deze zaak niet ver genoeg 
gaat ofwel te veel eisen stelt, moeten dus de genoemde factoren 
in aanmerking worden genomen ni. het Algemeen Welzijn, het 
object en de omstandigheden. Men zegge niet, dat het dan verder 
onmogelijk is nog een toets te vinden, omdat de omstandigheden 
steeds veranderen. De omstandigheden veranderen inderdaad het 
beleid in concreto, maar altijd op grond van de vaststaande prin
cipes. Zo niet, dan is er zelfs geen enkel beleid mogelijk. 

Om een voorbeeld te noemen. Principieel gesproken is iedere 
mens verplicht voor zijn gezondheid te zorgen. In normale om
standigheden zal hij geen vergif mogen innemen, maar is zijn 
lichaam ziek, dan kan het gebeuren dat hij omwille van datzelfde 
principe, ni. de plicht voor zijn gezondheid te zorgen, dat vergif 
wel tot zich moet nemen als medicijn. 

Zo zijn er omstandigheden denkbaar, waarin het jeugdwerk, 
gezien bijzondere omstandigheden, alleen nog op de been te hel
pen is wanneer de jeugdleiders een bepaalde vorming hebben 
gehad waaraan bijzondere eisen worden gesteld, terwijl het in 
normale omstandigheden bepaald tegen de aard van het jeugd
leidersschap ingaat hiervoor een staatsbrevet te eisen, daar zij 
allereerst gekozen worden door de jeugd en de kwaliteiten van 
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hun leiderschap voornamelijk danken aan eigen persoonlijkheid, 
hun staat van volwassen mens in het normale maatschappelijke 
leven. 

De beoordeling of een voorwaarde kan en moet worden gesteld 
komt toe aan de Overheid, maar ook aan het particulier initiatief 
dat via de daarvoor in aanmerking komende organen (welke nu 
zijn de eigen organisaties en de vertegenwoordigende lichamen 
op staatkundig terrein) z'n stem hieromtrent kan laten horen en 
kracht bij kan zetten. 

Wetgeving. 

Omdat wij in een tijd leven van verregaande Overheidsbe
moeiing is bijzondere waakzaamheid geboden en zou het toe te 
juichen zijn, wanneer er zo spoedig mogelijk een jeugdwet werd 
ingediend. Daarin waren vooral de eigen rechten van het jeugd
werk veilig te stellen. Gedacht wordt aan een Raamwet, welke 
voor alle gezonde varianten mogelijkheid biedt. Dit is o.i. meer 
noodzakelijk dan een wet, waarin de subsidieregeling zou worden 
vastgelegd. 

Experimenten. 

Bij de beoordeling of bepaalde voorwaarden kunnen worden 
gesteld, moet een en ander niet alleen worden gezien tegen de 
achtergrond van de heersende stromingen, maar ook in verband 
met de historische en de feitelijke situatie van het jeugdwerk 
(als een van de omstandigheden). Dit is bv. van belang bij de 
vraag in hoeverre er verschil van subsidiëring kan of moet zijn 
t.b.v. het gevestigde jeugdwerk (vrije jeugdvorming, jeugdzorg) 
of t.b.v. hulpinstellingen of vormen van jeugdwerk, die nog als 
experimenten gezien moeten worden en hun bestaansrecht nog 
niet hebben bewezen. 

Men kan niet uitgaan van een monopolie-recht van het be
staande jeugdwerk in zijn huidige vormen; deze zijn op zich ge
nomen niet normgevend. Een subsidiëring van het jeugdwerk in 
zijn tegenwoordige vormen mag niet belemmerend werken t.a.v. 
de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden. Ook deze nieuwe 
mogelijkheden moeten haar kansen kunnen krijgen. 

Omgekeerd is het niet juist het experiment met de jeugd de 
vrije loop te geven, of het bestaande jeugdwerk door experimen
ten, die hun waarde voor de toekomst nog geenszins waarborgen, 
te ondermijnen. Nog minder juist zou het zijn, indien de overheids
subsidie een onverantwoord geëxperimenteer ten nadele van het 
bestaande jeugdwerk zou bevorderen, o.a. op grond van de be
weringen, dat het bestaande jeugdwerk de jeugd niet meer zou 
pakken of verouderd zou zijn. 
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Wil men een indeling maken om de techniek van het subsidiëren 
te vergemakkelijken en een rechtvaardige verdeling te bevorde
ren, dan zou er een onderscheid te maken zijn in: 

1. Vrije jeugdvorming - Jeugdzorg enerzijds, 

2. Hulpinstellingen, 

3. Experimenten. 

Hier moet echter bij worden opgemerkt dat 2 en 3 volledig 
gericht moeten zijn op 1, omdat hiermede het doel wordt aange
geven waarom het uiteindelijk altijd gaat, welke vorm men 
ook kiest. 

Wanneer de Staat het amusement zonder meer wil gaan sub
sidiëren, of iedere toerist die in zijn land komt kamperen met een 
toelage wil voorzien, kan dit in bijzondere omstandigheden mis
schien lofwaardig zijn, maar het heeft niets met jeugdbeweging 
te maken en hoort evenmin thuis onder "Jeugdvorming en Volks
ontwikkeling". Ook moge nog worden opgemerkt, dat in bijzon
dere omstandigheden, waardoor tijdelijk bovenmate grote steun 
moet worden gegeven aan 2 en 3, dit nooit mag geschieden ten 
koste van 1, omdat men, onder het opzicht van het Algemeen 
Welzijn, steeds het uiteindelijk doel: de harmonische vorming 
van de persoonlijkheid in het oog moet houden. Deze persoon
lijkheid is het meeste gediend met mogelijkheden waardoor een 
harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid is gewaarborgd. 
Het subsidiëren van deelopjecten afzonderlijk dient om dezelfde 
reden zoveel mogelijk te worden vermeden. 

Subsidiëren van overkoepelende organen. 

Met overkoepelende organen zijn bedoeld de organen van 
samenspraak en overleg, welke op basis van vrijwilligheid worden 
geconstitueerd door de samenstellende organisaties en tot doel 
hebben de als gemeenschappelijk erkende belangen der aange
sloten organisaties te behartigen. Deze belangensfeer kan liggen 
op verschillend gebied bv. nationaal, provinciaal of gemeentelijk, 
maar ook in het kader van een bepaalde levensbeschouwing. 

Voor al deze koepels geldt dat zij naar hun wezen federatieve 
organen zijn, waarbij vaststaat dat zij bijeenkomen om in het 
kader van een constante vorm met elkaar te kunnen overleggen 
en eventuele plannen te beramen, maar waarbij evenzeer een even 
essentiële eis is, dat zij hierbij hun eigen zelfstandigheid volledig 
bewaren, dus altijd vrij kunnen beslissen of zij al of niet mee
werken aan een concreet voorstel. 

Zien wij nu deze koepels als een object voor subsidiëring, dan 
moet deze subsidie allereerst zijn aangepast aan het wezen zelf 
van dit object, omdat het in de orde van de overheidsbemoeienis 
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principieel onjuist is een object te subsidiëren waardoor de eigen 
aard zou worden miskend. Wijkt men hiervan af, dan zal men 
argumenten moeten hebben afkomstig uit een hogere orde om 
aan te tonen, dat een andere wijze van handelen hic et nunc meer 
ligt in de lijn van de bevordering van het Algemeen Welzijn. 

In het algemeen gesproken en in normale omstandigheden mag 
dus o.i. worden gezegd, dat subsidiëren van koepels om principiële 
redenen moet geschieden via de aangesloten organisaties, waarbij 
het woord "principieel" slaat op de aard van de Overheidstaak, 
die gehouden is een groep te helpen overeenkomstig het eigen 
wezen (principe) ervan. 

Door een rechtstreeks subsidiëren van de koepelorganisatie, tot 
welk percentage ook, ligt altijd een zekere beknotting van de 
vrijheid der aangesloten organisaties besloten, afgezien nog van 
het gevaar, dat de koepel een eigen status gaat voeren los van 
de aangesloten organisaties en dat deze laatste ook te weinig 
interesse hebben voor een koepel, die zij zelf niet bekostigen of 
niet voldoende zelf mede opbouwen. 

Het gaat hier niet allereerst om de vraag of de nadelen van 
een rechtstreekse subsidiëring in een bepaald territorium onder 
leiding van bepaalde personen niet tot een minimum kan worden 
teruggebracht, het gaat om de vraag welke richting principieel 
dient te worden gekozen. Deze keuze kan zelfs door de omstandig
heden bijzonder dringend gewenst zijn, bv. wanneer er in het 
algemeen een te sterke tendenz bestaat om overheidsbemoeiing 
buitenmate uit te breiden en te gemakkelijk te accepteren. Moei
lijkheden op administratief gebied zijn hierbij van ondergeschikt 
belang. Bovendien moet bij deze regeling worden uitgegaan van 
een juist inzicht in de verhouding van nationale, provinciale en 
gemeentelijke Overheden, zoals hierboven is uiteengezet. 

220 



Twee rapporten van het Uentrum 
voor Staatkundige Vorming 

1 Verbreiding van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie door W.J.van Slobbe ec.drs. 

Het is onmiskenbaar dat de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
in sterke mate medebepalend is 
geworden voor de hedendaagse 
maatschappelijke structuur. Er 
zijn sprekende cijfers om dit. aan 
te tonen. Sinds de Wet op de Be
drijfsorganisatie in februari 1950 
in werking trad, zijn 28 bedrijf
schappen, 2 hoofdbedrijfschappen, 
14 productschappen en 1 hoofdpro
ductschap ingesteld. 

De voorzitter van de Sociaal
Economische Raad, Prof. de Vries, 
schatte in zijn nieuwjaarsrede 
1956 het aantal betrokken onder
nemingen reeds op 540.000; het 
aantal daarin werkzame personen 
op rond 45% van het totale aantal 
personen dat in het bedrijfsleven 
werkzaam is. 

Toch heeft het Centrum voor 
Staatkundige Vorming een com
missie in het leven geroepen, welke 
de opdracht ontving te rapporteren 
over de wenselijkheid van wettelijke 
en bestuurlijke maatregelen ter 
verbreiding van de P.B.O. De wen
selijkheid van de verbreiding stond 
hierbij als een gegeven voorop. Het 
rapport is onlangs gepubliceerd.*) 

Is men dan niet tevreden met de 
ontwikkeling zoals die in 7 jaren is 
verlopen? Het antwoord is: ten 
dele. Het is verheugend dat datgene 

*) Verbreiding van de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie; wenselijkheid 
van wettelijke of bestuurlijke maatre
gelen; uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming; Prinsengracht 
95, 's-Rage; 24 blz.; f 1,-. 

is bereikt wat hierboven in nuch
tere cijfers is gekwantificeerd. 
Anderzijds is het opvallend en te
leurstellend dat deze ontwikkeling 
nog nauwelijks weerklank heeft ge
vonden in een der belangrijkste 
sectoren van het bedrijfsleven, nI. 
de industrie, terwijl het tempo, 
waarin nieuwe bedrijfslichamen tot 
stand komen, beangstigend traag 
wordt. 

De Commissie-Jan sen heeft in 
haar rapport getracht hiervan de 
oorzaken aan te wijzen en zij heeft 
een aantal mogelijkheden genoemd, 
waardoor de voornaamste belem
meringen op de weg naar de P.B.O. 
door wetgever en regering uit de 
weg kunnen worden geruimd. Ook 
zij is van de stelling uitgegaan dat 
de verbreiding van de P.B.O. ge
wenst is. 

Toch wordt deze stelling nog 
lang niet overal aanvaard. De om
vangrijke studie van de Professor 
Mr. B. M. Teldersstichting "De 
P.B.O. in Nederland" toont dit dui
delijk aan. Het Teldersrapport dat 
de hele kwestie met academische 
objectiviteit wil benaderen - doch 
in haar richtlijnen weer een aantal 
vooropstellingen heeft gehanteerd, 
die deze benaderingsmethode tot 
gen illusie maken - somt op dui
delijke wijze de redenen op waar
om velen bepaaldelijk tegen de 
P.B.O. zijn. Ook laat het de voor
standers aan het woord, maar de 
eindconclusie is dat het slechts on
der bepaalde omstandigheden ver
kieselijk is de ontwikkeling van de 
P.B.O. te stimuleren; omstandig-
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heden, die zich zà zelden voordoen 
dat, bij onderschrijving van de op
vatting van de Teldersstichting, 
van een bevordering van de P.B.O. 
geen sprake zou kunnen zijn. 

De P.B.O. als beslissende keuze. 
Het is daarom gelukkig dat de 

Commissie-Jansen de wenselijkheid 
van de P.B.O. nog even benadrukt. 
Zij doet dit langs de volgende rede
nering. Het sociaal-economische 
leven, gekenmerkt door een toene
mende groepsvorming, vereist een 
regulerend ordenend element, wil 
men althans ernstige spanningen en 
tegenstellingen vermijden. De vroe
ger wel gepredikte individuele 
vrijheid is in deze constellatie onmo
gelijk. Welnu, scherp gesteld staat 
men dan voor de volgende keuze: 
óf een maatschappelijke organisa
tie, waarin de centrale overheid 
het sociaal-economisch leven tot in 
de kleinste details leidt en beheerst, 
óf een maatschappelijke organisa
tie waarin aan de organen van de 
vrije maatschappij de regeling van 
eigen aangelegenheden wordt over
gelaten, zij het onder toezicht, co
ordinatie en aanvulling van de 
hoedster van het algemeen welzijn: 
de overheid. En hoewel er in feite 
vele variaties en mengvormen mo
gelijk zijn, blijft de vraag en daar
mede de keuze, wie bij de ordening 
het overwicht heeft: de overheid of 
de vrije, ondernemingsgewijze op
gebouwde maatschappij. 

Het bedrijfsleven - zo wordt in 
het rapport gesteld - heeft in de 
praktijk reeds lang gekozen voor 
het tweede alternatief. Vele pri
vaatrechtelijke vormen van samen
werking zijn gegroeid. Vele daar
van hebben ook reeds, naar de 
wens van het bedrijfsleven, plaats 
ingeruimd voor een publiekrechte
lijke regeling d.m.v. de verbindend
verklaring - men denke slechts 
aan de loonvorming. Vooral ook op 
het terrein van de sociale verzeke
ringen zijn organen tot stand ge
komen, die in medebewind voor het 
betreffende deelgebied als een eigen 
overheid optreden. De P.B.O. vormt 
het sluitstuk op en de bekroning 
van deze ontwikkeling. 

Deze ontwikkeling vergt tijd en, 
naargelang het klimaat verschil
lend is, meer of minder tijd. Maar 
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het is te betreuren dat zij wordt 
geremd, doordat velen uit het be
drijfsleven en met name uit de on
dernemerswereld zich niet voldoen
de willen of kunnen realiseren, dat 
de P.B.O. de logische consequentie 
is van de weg die men zelve vrij
willig is ingeslagen. 

Het ware wenselijk, dat nog eens 
duidelijk en uitvoerig werd uiteen
gezet waarom een maatschappe
lijke organisatie als de P.B.O. met 
kracht moet worden gepropageerd. 
Weliswaar zijn destijds, bij de tot
standkoming, alle argumenten 
reeds naar voren gebracht. Maar 
deze zijn of vergeten of zij hebben 
de kracht der overtuiging verloren. 
Een dergelijke principiële verdedi
ging, met de practische ervaring 
van ruim 7 jaren, zou ongetwijfeld 
haar waarde hebben, zeker als pen
dant van het rapport van de Tel
dersstichting. 

Inmiddels - als de gang naar de 
P.B.O. niet overal vlot verloopt -
is dit niet steeds het gevolg van 
een andere maatschappelijke visie, 
maar evenzeer van een aantal con
crete moeilijkheden. De commissie 
noemt er 'n aantal in haar rapport. 

De structuur van het bedrijfsleven. 

Voor zover de P.B.O. wordt ver
wezenlijkt brengt dit een indeling 
van het bedrijfsleven mede in een 
aantal bedrijfstakken en bedrijfs
kolommen, die betrekking hebben 
op het voortbrengen van bepaalde 
(deel) producten of het verlenen 
van bepaalde diensten resp. op op
eenvolgende stadia waarin de be
werking van een product wordt in
gedeeld. Prof. Mey wees erop dat 
dit geen voldoende criterium is voor 
het creëren van bedrijfslichamen, 
omdat niet steeds voldoende ge
meenschappelijke belangen aanwe
zig zijn. Daarnaast bestaan er vaak 
zelfs tegenstrijdige belangen. Prof. 
Romme stelde daartegenover dat 
een organische opbouw juist in
houdt het leggen van verbindingen 
terzake van gemeenschappelijkheid 
én diversiteit van belangen, zodat 
daaruit "synthese-organen" ont
staan. Dit is zeker juist. Maar het 
neemt niet weg dat de tegenstrij
dige belangen, die weer voort
vloeien uit het feit dat de structuur 
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van een te creëren "schap" niet 
overeenstemt met het gebied dat 
wordt bestreken door de spontaan 
gegroeide vormen van samenwer
king, het overleg zodanig bemoei
lijken, dat in vele gevallen (nog) 
geen "schap" is tot stand gekomen. 

De commissie constateert met 
name dat de belangenbehartiging 
op sociaal gebied geschiedt door 
organisaties, die een andere -
vaak veel wijdere - groep van on
dernemingen betreffen, dan de or
ganisaties die op de behartiging 
der economische belangen zijn ge
richt. Het blijkt dan vaak onmoge
lijk alle belangen organisatorisch 
onder één noemer te brengen. Ge
schiedt dit toch, dan ontstaan er 
minderheden, vooral op economisch 
gebied. 

In de praktijk hecht men sterker 
aan de bescherming van deze min
derheden dan in de Wet op de Be
drijfsorganisatie tot uitdrukking 
komt. In de wet immers wordt een 
meerderheid van twee derden van 
het aantal stemmen van onderne
mers en werknemers tezamen vol
doende geacht voor het totstand
komen van verordeningen. 

Een oplossing voor deze moeilijk
heden ziet de commissie door een 
belangrijke plaats toe te kennen 
aan de organen, welke (ex art. 88a) 
bij het bedrijfschap kunnen worden 
ingericht; organen van waaruit een 
krachtige steun kan opkomen voor 
het belang van een minderheid. 
Volgens de huidige regeling moeten 
deze organen in instellingswet of 
-besluit reeds worden genoemd. De 
commissie zou de orgaanvorming 
willen bevorderen door het bestuur 
van het bedrijfslichaam de bevoegd
heid te geven om binnen bepaalde 
grenzen bij verordening verdere or
ganen in het leven te roepen. De 
interne structuur van het bedrijfs
lichaam zou dan kunnen worden 
aangepast aan de feitelijke belan
genverhoudingen. Een tweede mo
gelijkheid tot bescherming van de 
minderheden ziet de commissie in 
een regeling bij algemene maatre
gel van bestuur, erop gericht dat 
geen besluiten of verordeningen tot 
stand komen dan in overeenstem
ming met het orgaan, dat mede het 
te regelen belang behartigt. 

Verordenende bevoegdheden. 

De huiver van velen te worden 
gebonden door besluiten van een 
meerderheid groeit naarmate het 
bedrijfslichaam meer verordenende 
bevoegdheden krijgt. Dat deze ver
ordeningen algemene gelding heb
ben is essentieel voor de P.B.O., 
die immers de uitoefening van een 
publiekrechtelijk gezag over de 
bedrijfsgenoten impliceert. Maar de 
verordenende bevoegdheden vor
men niet het enige element van de 
P.B.O. De andere functies: overleg 
tussen werkgevers en werknemers 
in de bedrijfstak, het adviseren aan 
de overheid door de bedrijfstak 
zelve, het verzamelen en versprei
den van gegevens om te komen tot 
opvoering van de productiviteit en 
andere verbeteringen, de medewer
king aan uitvoering of totstandko
ming van wettelijke regelingen, het 
zijn alle belangrijke taken, die vaak 
in de discussie worden overscha
duwd door het overleg over de 
verordenende bevoegdheden. 

De commissie acht het belangrijk 
voor de verbreiding van de P.B.O., 
dat in die gevallen, waarin juist de 
strijd over de verordenende be
voegdheden totstandkoming van 
een bedrijfslichaam in de weg staat, 
bedrijfslichamen kunnen worden 
ingesteld die geen verordenende 
bevoegdheden verkrijgen en zich 
voorlopig slechts toeleggen op de 
hierboven vermelde taken. Op deze 
wijze zou bv. in belangrijke mate 
de medezeggenschap van de werk
nemers kunnen worden gereali
seerd. Door het overleg dat in het 
bedrijfslichaam geregeld met de 
werkgevers zal plaatsvinden over 
allerhande belangen, worden de 
werknemers meer en meer bij de 
gang van zaken betrokken. Zij zul
len zich hun verantwoordelijkheid 
meer bewust worden en hun in
zicht in beleids- en organisatori
sche vraagstukken zal worden ver
diept. Door dit regelmatig contact 
- ook van de ondernemers onder
ling - zal een goede voedingsbo
dem ontstaan voor een nauwere 
samenwerking, zodat een meer ge
leidelijke ontwikkeling kan groeien, 
die vanzelf zal leiden tot een rui
mere taak van het bedrijfslichaam. 
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Inschakeling van uitvoerings
organen. 

Een ander middel tot bevorde
ring van de P.B.O. ziet de commis
sie in een gewijzigd beleid t.a.v. het 
inschakelen van organen bij de uit
voering van verschillende wetten, 
bv. op het gebied van de sociale 
verzekeringen. Terwille van de 
wenselijkheid van grote draagvlak
ken en daardoor van risicosprei
ding, is bij de ministeriële indeling 
van het bedrijfsleven terzake van 
de uitvoering van de Werkloos
heidswet bv. voorbijgegaan aan de 
gegroeide organisatorische indeling 
van het bedrijfsleven. Het zou, naar 
het oordeel van de commissie, in 
vele gevallen mogelijk zijn een aan
tal taken - en niet alleen op het 
gebied van de sociale verzekerin
gen - aan een bedrijfsschap toe te 
wijzen. Te spoedig, aldus het rap
port, wordt nog van overheidswege 
gesteld, dat een of andere privaat
rechtelijke instelling niet kan wor
den gemist en dus in afwachting 
van de komst van een bedrijfs
lichaam moet worden ingescha-
keld ...... met het gevolg, dat door 
deze houding het bedrijfslichaam er 
juist niet komt. 

Kartels en P.B.O. 

De commissie acht geen belang
rijke stimulans voor de verbreiding 
van de P.B.O. mogelijk door het 
verplicht inbrengen van de kartel
regelingen. Een algemeen oordeel 
over deze ingewikkelde materie is 
trouwens bijzonder moeilijk te ge-

ven; dat wordt gedemonstreerd 
door hetgeen in het rapport wordt 
gezegd over de prijsregelende be
voegdheden. De gecompliceerdheid 
maakt dit probleem echter niet 
minder belangrijk. Reeds in de aan
vang van dit artikel werd gewezen 
op een stijgende tendens naar orde
ning en via de P.B.O. kan deze or
dening worden verwezenlijkt. Het 
valt dus te verwachten dat op den 
duur een aantal kartelafspraken 
inderdaad worden omgezet in alge
mene regelen van een bedrijfs
lichaam. In dat geval zal echter 
met het toenemen van de collec
tieve economische beslissingen de 
gehele economische structuur gron
dig veranderen. 

Bestudering van dit vraagstuk 
lag zeker niet op de weg van de 
commissie, maar het blijft een zaak 
van groot belang dat een dieper 
inzicht in deze problemen wordt 
verkregen. 

* * " Een aantal punten uit het hier-
behandelde rapport zijn slechts 
kort aangestipt; een aantal ook is 
onbesproken gebleven. Deze zijn 
daarom niet minder belangrijk. Het 
rapport ontleent immers niet in de 
laatste plaats zijn waarde aan het 
feit dat het merendeel der opstel
lers dagelijks met de praktijk der 
P.B.O. te maken heeft. Het geeft 
dan ook een goed beeld van deze 
praktijk, van de moeilijkheden 
waarmee de ontwikkeling gepaard 
gaat, maar ook van de mogelijk
heden die er zijn om deze ontwik
keling nog te bevorderen. 

Het ontwerp van Wet op de Ruimtelijke 
Ordening door Dr. P. D. M. Pijnenburg 

Op het seminar, dat in de eerste 
week van juli van dit jaar door het 
International Centre for Regional 
Planning and Development in Den 
Haag werlil georganiseerd, stelde 
Prof. J. H. Schulze, direkteur van 
het Geografisch Instituut aan de 
Vrije Universiteit van Berlijn, aan 
Prof. L. Dudley Stamp van de Lon-
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don School of Economics and Poli
tical Science de vraag, of voor de 
aanleg van vliegvelden niet in nog 
sterker mate van de slechtere 
gronden gebruik zou kunnen wor
den gemaakt. De Engelsman merk
te onverstoorbaar op, dat voor de 
aanleg van London Airport de beste 
landbouwgronden van Engeland 
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I waren gebruikt, en dat zulks, na

tionaal gezien, "the right decision" 
was geweest. 

Ook als men dit debat ontdoet 
van het politieke tintje, dat het 
ongetwijfeld wel een beetje had, is 
het antwoord toch nog interessant 
genoeg, want met dit ene voor
beeld springt weer eens duidelijk in 
het oog, hoe moeilijk de bestuur
lijke keuze met betrekking tot het 
gebruik van de grond kan zijn, en 
welke merkwaardige beslissingen 
daarbij vaak dienen te worden ge
nomen. Men bevindt zich hier mid
den in het vraagstuk van de ruim
telijke ordening, of welke andere 
benamingen men ook bezigen wil; 
het "bezint, eer ge begint" met be
trekking tot het gebruik van de 
bodem. 

Het leven is nu eenmaal gebon
den aan de ruimte. Alle maatschap
pelijke bedrijvigheid, zowel van de 
particulieren als van de overheid, 
heeft direkt of indirekt ergens haar 
gevolgen voor het gebruik van de 
grond. Hoe groter de bevolkings
dichtheid is, des te groter wordt het 
aantal aanspraken, dat op een be
paald stuk grond wordt gemaakt, 
en des te groter ook wordt de 
kracht, waarmede die aanspraken 
worden aangediend. Dat in al die 
aanspraken orde moet worden ge
bracht, en dat tenslotte een keuze 
moet worden gedaan, zal wel nie
mand willen ontkennen. 

Het is voorts wel duidelijk, dat 
het afwegen van deze verschillende 
aanspraken en het doen van de 
keuze niet aan particulieren, met 
name niet aan de grondeigenaren 
kan worden overgelaten. Zij zouden 
zeker niet in staat zijn, het ge
meenschapsbelang voldoende in het 
oog te houden. Ook de stelling, dat 
de overheid hier een taak heeft, 
bestaande in onderzoek, coördina
tie van de verschillende belangen 
en het doen van de bestuurlijke 
keuze, zal ieder kunnen onder
schrijven. 

Indien na afweging van de be
langen de overheid de keuze ge
daan heeft, dat wil zeggen een be
paalde bestemming aan een stuk 
grond heeft gegeven, dient zij de 
middelen te bezitten, welke haar in 
staat stellen te voorkomen, dat van 

die grond een gebruik wordt ge
maakt, hetwelk in strijd is met de 
gekozen bestemming. Die middelen 
zijn de "plannen", thans nog ge
heten "uitbreidingsplannen" en de 
sancties daarop. "Plannen" niet in 
de dagelijkse betekenis van het 
woord, maar in de zin van gesanc
tioneerde verboden, waarbij een 
kaart is gevoegd, welke verduide
lijkt, voor welke gebieaen de ver
schillende verboden gelden. Om een 
eenvoudig voorbeeld te geven: als 
een terrein bij uitbreidingsplan is 
bestemd tot natuurschoongebied, 
waarin volgens de bij dat plan be
horende bebouwingsvoorschriften 
niet mag worden gebouwd, dan 
wordt aan de grondeigenaar, wan
neer hij een bouwaanvrage doet, de 
bouwvergunning geweigerd. 

Zo eenvoudig als het met deze 
paar zinnen beschreven is, ligt de 
zaak in de praktijk echter niet. 
Niet alleen is de ruimtelijke orde
ning in de praktijk een moeizame 
bezigheid, die zeer veel vakkennis 
in de voorbereidingsfase en grote 
bestuurskunde in de verdere fasen, 
vooral bij de coördinatie van de 
tegenstrijdige belangen, vereist, 
maar bovendien is de wettelijke 
regeling in ons land de praktische 
ontwikkeling nogal ver ten achter 
gebleven. 

In Nederland is de ruimtelijke 
ordening voortgekomen uit de 
volkshuisvesting en is er in sommi
ge opzichten nog nauw mee verbon
den. Zo is bijvoorbeeld de wettelijke 
regeling van het uitbreidingsplan 
opgenomen in de Woningwet. Bij de 
goedkeuring van een uitbreidings
plan moet de inspecteur, belast met 
het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffen
de volkshuisvesting, (dat is tegen
woordig de hoofdingenieur-direk
teur van de Volkshuisvesting en de 
Bouwnijverheid) worden gehoord. 
En de minister tot wiens competen
tie de zaken van de ruimtelijke 
ordening behoren is de Minister van 
de Volkshuisvesting en de Bouw
nijverheid. Eerst in 1941/42 is de 
wettelijke regeling ten dele van de 
Woningwet losgemaakt, toen na
melijk het streekplan en het .natio
nale plan, later in de Wet Nationale 
Plan en Streekplannen, afzonderlijk 
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werden geregeld. 
Het uitbreidingsplan heeft in de 

56 jaren, dat het wettelijk is ge
regeld, door wetswijzigingen en 
jurisprudentie wel een interessante 
ontwikkeling doorgemaakt. Van 
eenvoudig, niet gesanctioneerd 
stratenplannetje is het door wets
wijziging in 1921 tot gesanctioneerd 
uitbreidingsplan en later in de 
praktijk tot een bestemmingsplan 
voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied uitgegroeid. 

Maar toch is de wettelijke rege
ling niet geheel bevredigend, waar
aan de historische binding met de 
volkshuisvesting ten dele debet is. 
Zo kent de Woningwet als sanctie 
op de handhaving van het uitbrei
dingsplan uitsluitend het weigeren 
van de bouwvergunning, zodat het 
uitbreidingsplan - afgezien van de 
vrij gebrekkige regeling van het 
"bezwaarmaken" in de zin van de 
Wet Nationale plan en Streekplan
nen - niet verder komt dan rege
ling van de bebouwing, en het 
overige gebruik van de grond on
geregeld moet laten. En om nog 
een tweede voorbeeld te noemen 
van het niet voldoen van de wet: 
de regeling voor de bebouwde kom. 
De wet, zoals zij volgens de ko
ninklijke judisprudentie moet wor
den gelezen, staat niet toe, dat een 
uitbreidingsplan betrekking heeft 
op de bebouwde kom, zodat men 
daarvoor moet manoeuvreren met 
rooilijnen, bouwverboden en kom
voorschriften met alle daaraan ver
bonden omslachtigheden en gebre
ken, hetgeen de mensen van de 
praktijk een voortdurende doorn in 
het oog is. 

In de loop der jaren is dan ook her
haaldelijk gedokterd aan een herzie_ 
ning van de wettelijke regeling. 
Reeds vóór 1940 had een staats
commissie onder voorzitterschap 
van de secretaris-generaal van bin
nenlandse zaken, Mr. Dr. K. J. Fre
deriks, de zaak in studie. Haar rap
port werd nog net vóór de oorlog 
gepubliceerd. 

Na de oorlog is de zaak opnieuw 
in studie gegeven aan een staats
commissie, toen onder voorzitter
schap van Prof. Mr. Dr. G. van den 
Bergh, welke commissie in 1950 
rapport uitbracht. 
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Dat rapport is zes jaar lang in 
de departementale molen gebleven. 
Eerst in 1956 zijn onder de ver
antwoordelijkheid van minister 
Witte de ontwerpen van twee wet
ten, een Woningwet en een Wet op 
de Ruimtelijke Ordening, bij de 
Tweede Kamer ingediend. De ont
werpen wijken op vele punten be
langrijk af van de gedachten, zoals 
de commissie-Van der Bergh die in 
haar rapport had uitgesproken. 

Het geeft blijk van de levendige 
belangstelling en de activiteit van 
het Centrum van Staatkundige 
Vorming, dat de beide wetsontwer
pen voor het Centrum aanleiding 
zijn geworden, om ook deze materie 
in studie te doen nemen. Daartoe 
werden in het vorig najaar twee 
commissies ingesteld, één voor het 
ontwerp-Woningwet onder voorzit
terschap van Mr. Dr. J. P. D. van 
Banning, de burgemeester van Ge
leen, en een voor het ontwerp-Wet 
op de Ruimtelijke Ordening onder 
voorzitterschap van Prof. Mr. S. F. 
L. Baron van Wijnbergen, hoog
leraar in het bestuursrecht te Nij
megen, een ingewijde bij uitstek in 
de materie van het betreffende 
wetsontwerp. De laatstgenoemde 
commissie bracht inmiddels rap
port uit, dat met het oog op de 
spoed, die door de reeds in gang 
zijnde parlementaire behandeling 
van het wetsontwerp werd veroor
zaakt, reeds is gepubliceerd. 

Zoals het bestuur van het Cen
trum in zijn voorwoord opmerkt, 
was het ondoenlijk, om in het kader 
van dit rapport een uitgebreide be
schouwing aan de ruimtelijke or
dening te wijden. Wel heeft de 
commissie gemeend, zich niet tot 
een strikte bespreking van de ont
worpen wetsartikelen te moeten 
beperken, maar zij heeft zich te
vens in enige meer algemene be
schouwingen ten aanzien van de 
ruimtelijke ordening verdiept. Zij 
heeft getracht, daarbij zoveel mo
gelijk aansluiting te zoeken aan 
gegevens uit de praktijk. 

Reeds op de eerste bladzijden 
snijdt de commissie een probleem 
aan, dat de tongen en de pennen 
van de insiders al vaak in heftige 
beweging heeft gebracht; de vraag 
namelijk, of men in een bestem-



mingsplan een sociaal-economi
sche, bijvoorbeeld een landbouw
economische politiek mag voeren. 
Er is in de loop der jaren namelijk 
een zekere controverse ontstaan 
tussen de vakdeskundigen (bijvoor
beeld de landbouwdeskundigen) en 
de ruimtelijke ordenings-deskundi
gen, die men dan planologen pleegt 
te noemen. Daaruit is dan een ze
kere touwtrekkerij om de zeggen
schap in het bepaalde "vak" ont
staan. 

Het is duidelijk, dat men hier op 
de verkeerde weg is. Het gaat im
mers niet om de vraag, of de een 
mag treden op het terrein van de 
ander, maar alleen om de daarbo
venuit rijzende vraag, of de over
heid bij het voeren van de over
heidspolitiek zich ook mag bedie
nen van de middelen, die de ruim
telijke ordening haar verschaft. Die 
vraag beantwoordt de commissie, 
na motivering van haar standpunt, 
bevestigend. 

Het zou in het kader van dit ar
tikel te ver voeren, hier uitvoerig 
op alle beschouwingen van het 
rapport in te gaan. De lezer moge 
worden geadviseerd kennis van het 
rapport te nemen, dat in een be
knopte, leesbare vorm is gegoten. 

Enige der belangrijkste punten 
uit het rapport zijn nog: een voor
stel tot instelling van een Raad 
van de Ruimtelijke Ordening, waar
in bepaalde niet-ambtelijke insti
tuten, welke nauw bij de ruimte
lijke ordening zijn betrokken, zit
ting zullen kunnen hebben. De raad 
zou gevraagd en ongevraagd ad
vies aan de minister moeten kun
nen uitbrengen, waarop de minister 
vervolgens het advies van de -
interdepartementale - vaste com
missie van de Rijksdienst van het 
Nationale Plan vraagt. In de ge
dachte opzet zou aansluiting kun
nen worden gezocht bij de - in het 
ontwerp-Woningwet voorgestelde 
Raad voor de Volkshuisvesting. 

Voorts betuigt de commissie bij
val met de nieuwe stijl, welke in 
het wetsontwerp aan het streek
plan wordt gegeven. In het ontwerp 
wordt namelijk duidelijk tot uit
drukking gebracht, dat het streek
plan - vast te stellen door het 
provinciaal bestuur voor een gehele 
streek - niet rechtstreeks de bur
gers kan binden, en zelfs de ge
meentebesturen niet eens meer zal 
binden. 

De instelling van een rijks
inspectie voor de ruimtelijke orde
ning wordt voorts in het rapport 
onnodig en ongewenst geacht. 

De commissie wijdt ook aan de 
bebouwde kom bijzondere aan
dacht. In de eerste plaats juicht zij 
het toe, dat het bestemmingsplan 
voortaan ook op dat gebied betrok
ken zal kunnen worden. Vervol
gens gaat zij op de bijzondere 
moeilijkheden, die aan de ruimte
lijke ordening in het saneringsge
bied zijn verbonden, wat dieper in 
en komt dan onder andere met een 
voorstel tot het in het leven roepen 
van de mogelijkheid om in bepaalde 
gevallen een afbraakverplichting 
te kunnen opleggen. 

De commissie heeft aan afzon
derlijke rooilijnbesluiten geen be
behoefte meer, en doet inzake het 
moeilijk vraagstuk van de schade
vergoeding de suggestie, dat de wet 
bepalingen zal inhouden, er toe 
strekkende, dat de vraag, óf er in 
een bepaald geval schade is, die 
moet worden vergoed, aan het be
stuur wordt overgelaten, en de 
vraag, hoe groot in het bevestigend 
geval de schadevergoeding moet 
zijn, aan het oordeel van de gewone 
rechter wordt opgedragen. 

Met deze paar opmerkingen 
moge thans worden volstaan. In
dien het bovenstaande aanleiding 
zou kunnen zijn, dat het rapport 
meer in de aandacht van de lezers 
van dit maandschrift zou worden 
gebracht, zou het doel van deze 
bijdrage zijn bereikt. 

Beide rapporten zijn verkrijgbaar bij het bureau van het Centrum 
I voor Staatkundige Vorming, Prinsegracht 95 's-Gravenhage. 
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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: 

No. Titel 
3a Processievrijheid; huidige rechtstoestand; voorstel tot 

wijziging van artikel 177 van de Grondwet 0 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 • 

11 Overheid en openbare zeden . 0 0 ••• 0 0 •••• 0 • 0 0 • 0 • 0 •• 0 •• 0 

17 Grondslagen voor een wettelijke regeling van de gezond-
heidszorg .. 0.0000.00.0.000 ••• 0. 0.00000.0.00.0 •••••••••• 

18 Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar Ne
derlandse verhoudingen; redevoeringen uitgesproken door 
Mr Dr J. J. Loeff pr en Prof. Dr L. G. J. Verberne 

24 Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin; is het 
wenselijk door overheidsmaatregelen deze arbeid in te 
perken? 0000.0000 •• 0 ••• 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 •••••••• 0 0 0 0 •••• 

27 Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal 0 0 0 0 0 • 

38 Arbeid van de vrouw; zijn verdergaande overheidsmaat-
regelen wenselijk? .0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Staatkundige eenheid der katholieke Nederlanders 0 0 • 0 

45 Overheid en Humanistisch Verbond .. 0 • 0 • 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 •••• 

47 Bijbelonderwijs op de openbare school 0 0 0 0 • 0 •• 0 

51 Vrijheid van middelbaar en voorbereidend hoger onder-
wijs en de wetsontwerpen Rutten 00.0 •••• 0000.0 •• 

52 Wettelijke regeling van de bedrijfsgezondheidszorg 
54 Monumentenwet; beschouwingen over haar beginselen, 

daarin te geven voorschriften en te treffen maatregelen 
56 Het ontwerp Landbouwwet . 0 •••• 0 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 • 

57 Samenwerking in Nederland als staatkundig vraagstuk; 
rede uitgesproken door Prof. Mr A. L. de Block 0 ••••• 00 

58 Het ontwerp nieuwe Pachtwet 00000.0.00.0 •• 0.0. 0 • 00 •• 

59 De financiering van de investeringen o. 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

60 Enige vraagstukken betreffende het ontslagrecht 0 0 •••• 

62 Tweede Technische Hogeschool en wettelijke regeling van 
het technisch hoger onderwijs .. 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 • 0 •• 0 •• 0 • 

63 Tien jaren Centrum voor Staatkundige Vorming 00 •••• 0 0 

64 Geboorteregeling als middel tot verlichting van de be
volkingsdruk in Nederland; is bevordering van staatswege 
geoorloofd of verwerpelijk? .. 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 0 0 0 •• 0 • 0 • 

65 Overheid en volkscredietwezen 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 

Prijs 

f 0,25 
" 0,60 

" 1,-

" 1,-

" 0,50 
" 0,80 

" 0,40 
" 1,25 
" 1,75 
" 0,50 

" 1,50 
" 1,25 

" 1,50 
" 0,90 

" 1,
" 0,75 
" 2,
" 0,75 

" 0,90 
" 0,75 

" 1,20 
" 1,20 

Een volledige lijst van publicaties wordt op aanvraag verstrekt. 
Het is mogelijk zich op de publicaties te abonneren. De abonnements
prijs bedraagt f 5.- 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. 

JAARGANG.,.H"" H SEPT./OKT. NUMMER 7/8 

r 
Ter Inleiding 

door Prof. Mr. C. P.M. Romme 

]H[
et verheugt mij, dat de redactie heeft besloten, dit dubbel
nummer te wijden aan de bezitsvorming. Verschillende 
kanten van het probleem worden nader onder het oog 
gezien. Principiëel en praktisch. Wat er gedaan is en wat 

er nog allemaal te doen staat, in de brede lijn en op incidentele 
punten. Waar wij het inzicht moeten verdiepen, en inhoeverre 
we nog onzeker zijn. Uit de inhoud zelf van dit nummer blijkt wel, 
hoe nodig een dergelijke gebundelde aandacht is. 
· Ik hoop niet, dat dit nummer nieuwe ergernis wekt. Er zijn er 

klaarblijkelijk, voor wie het woord en het begrip bezitsvorming 
hebberig klinken, een zichzelf toeëigenen van wat aan anderen 
ten goede behoort te komen. Maar het gaat tenslotte minder om 
het "hebben" dan om het "zijn". Het "zijn" van het individu, in 
wie een bezitsbehoefte leeft waaraan hij in redelijke mate moet 
kunnen voldoen, en die een bezitsplicht heeft - natuurlijk niet 
zijn enige plicht - om wille van zijn gezin en van de nationale 
gemeenschap waartoe hij behoort. En een "zijn" van de nationale 
gemeenschap, waarin de primaire noodzaak en de primaire plicht 
van bezitsvorming, van kapitaalvorming, klemmender zijn naar 
mate de bevolkingsdichtheid groeit, en waarin de verantwoorde
lijkheid voor die kapitaalvorming, met de onvermijdelijk ermee 
gepaard gaande macht, niet beperkt blijft tot betrekkelijk wei
nigen of overgenomen wordt door de staat maar mee gedragen 
wordt door zoveel mogelijk allen. 

Ik hoop wél, dat dit nummer bijdraagt tot navolging. Dit blad 
is een orgaan van het politieke leven. En zeker, de zaak van de 
bezitsvorming heeft politieke aspecten. Vanuit het politieke vlak 
kunnen en moeten er impulsen komen om haar te bevorderen, en 
door laten en doen moet de overheid de weg erheen effenen, om 
wille van het "zijn" van de gemeenschap en het "zijn" van het 
individu. Maar evenmin als het onderwijs- om dit voorbeeld te 
noemen - is de bezitsvorming primair een zaak van de overheid. 
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Het vormen zelf van bezit is een zaak van het maatschappelijke 
leven, van de daar werkende mensen en van hun maatschappelijke 
groeperingen. Dáár moet het feitelijk gebeuren. Dáár moet de 
onmisbare gesteltenis ertoe zijn en voor zover nodig - en het is 
hard nodig - worden gekweekt en ontwikkeld. Dáár moeten de 
passende organisatorische vormen tot stand worden gebracht en 
zich hun vaste plaats veroveren in ons maatschappelijk bestel. 
Ook bij de bezitsvorming moet er samenspel zijn tussen overheid 
en maatschappij, maar, wil het goed wezen, niet een samenspel 
van een alléén vooropgaande actieve overheid en van maatschap
pelijke krachten die alléén passief volgen. 

Het sociale probleem van de bezitsvorming omvat niet alleen 
de arbeiders. Het betreft ook de middenstanders, de boeren, de 
beoefenaars van vrije beroepen. Het ziet op de vergeten groepen, 
hierbij in het bijzonder op hen die de SER in zijn desbetreffend 
advies als de "spaarders" heeft aangeduid. Het raakt in ernstige 
mate de particuliere ondernemingsvorm. Het is een probleem, 
waarbij we allemaal, stuk voor stuk en groep voor groep, belang 
hebben en betrokken zijn, en mede daarom voor de gemeenschap, 
die we tezamen vormen, een centraal probleem. 

Het raakt in ernstige mate de particuliere ondernemingsvorm. 
Want de particuliere ondernemingsvorm hangt rechtstreeks 
samen met de vorming van particulier kapitaal. En men moet wel 
ziende blind zijn om niet te beseffen dat voor een voldoende 
vorming van particulier kapitaal "inschakeling van zo breed 
mogelijke lagen der bevolking", om met de jongste Troonrede te 
spreken, "dringend noodzakelijk" is. In onze omstandigheden van 
voortstormende techniek, demografische opbouwen sociale ont
wikkeling kan dat eenvoudig niet anders. 

Het bezitsvormingsprobleem ziet op de vergeten groepen, in 
het bijzonder de "spaarders" onder hen. Want al "staan" zij nog 
niet met gezond geld - zonder gezond geld vallen ze zeker. En 
de strijd voor de vorming van een matig bezit is zonder gezond 
geld een gevecht tegen de bierkaai. 

De bezitsvorming betreft ook de middenstanders, de boeren, 
de beoefenaren van vrije beroepen. Wie voor het "zijn" van 
individu en gemeenschap een wijd verbreide bezitsvorming nood
zakelijk acht, moet natuurlijk uit zijn op het behoud en de ontwik
keling van het gematigd bezit waar het nog is en waar de ver
wezenlijking ervan de gelukkige verbinding betekent van arbeid 
en kapitaal in één en dezelfde hand. 

Maar de kern van het probleem, als sociaal probleem in de 
wijdste zin des woords, ligt toch bij de arbeiders. De historische 
ontwikkeling heeft, in het algemeen gesproken, hen buiten de 
eigendom der produktiemiddelen gehouden. In West- en Noord
Europa staan zij nog op de tweesprong. Zij worden geen indivi
duele bezitters van produktiemiddelen of zij worden het wel. Voor 
hen zelf betekent de keuze, dat aan hun mogelijkheid, en in het 
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economische leven tot individu te groeien en om in de nationale 
economie een volwaardige rol te spelen, wel of niet wordt voldaan. 
En hun keuze zal ook meer en meer beslissend worden VOor de 
anderen, voor het geheel. Voortgaande bezitloosheid van de 
arbeidersmassa betekent voortgaande uitwisseling van de grenzen 
tussen staat en maatschappij en tenslotte een opgaan van het vrije 
maatschappelijke leven in de staatsmacht; individueel bezit van 
hen, die tot de arbeidersmassa behoren, betekent terugdringing 
van de staat binnen zijn eigen terrein van algemene leiding en 
toezicht, en behoorlijke ruimte voor de ontwikkeling van vrije 
individualiteit en vrij maatschappelijk groepsbestaan. 

Het past misschien niet helemaal in een artikel "ter inleiding", 
maar ik kan toch niet nalaten, bij dit fundamentele probleem van 
de bezitsvorming onder de arbeiders op een paar praktische lijnen 
te wijzen. 

Bezitsvor~ing onder hen betekent bezit verdienen en bezit 
behouden. 

Bezit verdienen klinkt een beetje onwerkelijk in een tijd van 
loonstop - vooral wanneer daarmee ook nog gepaard gaat ver
zwaring van kostprijsverhogende belastingen (omzetbelasting) 
en dus prijsverhoging. Maar die onwerkelijke klank zit er toch 
alleen aan voor hen, die de onwerkelijkheid aanhangt, dat met 
loonstop het laatste woord zou zijn gezegd. Het leven gaat immers 
door, en dit betekent óók het leven in de lonen oftewel loonbe
weging - naar boven of naar beneden, algemeen of partiëel. 
Nogal zeer tijdelijk kan dit anders wezen, maar toch niet verder 
dan zeer tijdelijk. 

In de begrotingshoofdstukken spreekt de regering van een 
"inverdienen" van de lonen. Daarmee is bedoeld, dat de loon
hoogte is vooruitgelopen op de arbeidsproduktiviteit, en dat de 
hoogte van de produktiviteit de loonhoogte moet inhalen. Aan
genomen dat dit gebeurt, gebeurt het in ieder geval niet overal 
tegelijkertijd, in de ene bedrijfstak vlugger, in de andere lang
zamer. Moet iedereen met inkomensvergroting wachten, totdat 
in de laatste bedrijfstak het "inverdienen" een feit is geworden, 
dan betekent dit in de werkelijkheid dat in de tussentijd er her 
en der sprake is van "oververdienen" , welke oververdienste aan 
de neus van de arbeider voorbijgaat. Wil men niet zolang wachten 
met inkomensverbetering en gaat men weer de weg van de alge
mene loonronde op, dan betekent dit, dat er her en der met de 
loonsverhoging andermaal vooruitgelopen wordt op de stand van 
de arbeidsproduktiviteit. Dat is dan dus andermaal de weg van 
de inflatie. 

Tussen dit Scylla van de inflatie, en de Charibdis van de 
onrechtvaardigheid de arbeider inkomensverbetering te onthou
den ook daar waar de arbeidsproduktiviteit dit veroorlooft -
daartussen is alleen door te varen met een systeem van vrijere 
loonvorming, die elke verbetering toelaat waar zij op haar econo-
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mische plaats is en niet alle verbetering rondstrooit waarvoor 
de economische grondslag ontbreekt. 

De meest redelijke maatstaf voor zo'n systeem lijkt gelegen in 
een inschakeling van de arbeiders in de winstcapaciteit, dus in 
hun winstdeling. Geen speculatief vooruitlopen op een toekom
stige ontwikkeling, maar een additionele verdeling op grond van 
bereikte resultaten. En de beste doorvoering hiervan lijkt gelegen 
in de verbinding van de winstdeling met een spaarregeling. In het 
direct consumabele deel van het inkomen treden dan niet die ver
schillen op, die toch weer tot economisch ongegronde algemene 
loonronden leiden. Maar anderzijds krijgt de arbeider dan wél, 
wordt hem niet onthouden, wat hem op grond van het economisch 
resultaat toekomt. Dus niet een voortzetting van de rare keuze
beperking van thans, de keuze tussen het "alles" van inkomens
verbetering voor iedereen, economisch mogelijk of onmogelijk, 
en het "niets" van inkomensverbetering voor niemand, sociaal 
rechtvaardig of onrechtvaardig. Maar de derde keuze: inkomens
verbetering dáár waar het op grond van de bereikte economische 
resultaten mogelijk en dus sociaal geboden is, en bestemming 
ervan voor duurzaam bezit. 

Natuurlijk is dit een zaak van het bedrijfsleven, een zaak waar
toe het bedrijfsleven moet besluiten. Even natuurlijk m.i. is het 
een zaak, waarvan de overheid de doorvoering moet bevorderen 
en vergemakkelijken, door in een goed samenspel met het georga
niseerde bedrijfsleven juridisch ruimte en fiscaal aantrekkelijk
heid eraan te geven. 

Bezitsvorming betekent in de tweede plaats bezit behouden. 
Hier draaft voorop de eis van gezond geld - in het kader van 

een politiek van bezitsvorming nog veel meer een morele eis dan 
een eis van sociaal-economische aard. Een benauwend probleem 
hierbij is dat, naar mate de bezitsvorming meer gerealiseerd 
wordt, steeds grotere groepen van de burgers een sterk finantiëel 
belang krijgen bij gezond geld - terwijl het finantiële belang van 
de staat, als de grootste aller debiteuren, in de tegenovergestelde 
richting gaat. 

Bij het rapport van de Grondwetscommissie-van Schaik was 
een minderheidsnota gevoegd, waarin gepleit werd voor een 
artikel in de grondwet, dat "bij de wet waarborgen in het leven 
worden geroepen, dat, in geval van een aanmerkelijke daling van 
het geld, spaarders niet onevenredig worden getroffen." Men kan 
zeggen (en ik meen te behoren tot degenen die het zo zeggen 
mogen), dat het maar een hartekreet van een paar juristen was. 
Maar ik vind het toch echt niet gek, om er eens aan te herinneren, 
want de vraag van versterkte binding van het finantiële belang 
van de staat aan waardevast geld lijkt mij een werkelijk probleem. 

Bij het vraagstuk van behoud van bezit komt in de tweede 
plaats in aanmerking de kwestie van risico-spreiding van ver
worven bezit. Onder alle bezitters leeft, terecht, de overtuiging, 
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da.t nog moeilijker dan bezit-verdienen bezit-behouden is. 
Schmelzer heeft onlangs gesproken over de vorm van de beleg

gingsmaatschappij, met mede-leiding van arbeidersvertegen
woordigers. Daar kan een redelijke risico-spreiding, tot stand 
komen, én ... er kan in zitten een herleving van een plichtbewuste 
eigendomsuitoefening . 

Het lijkt mij uitermate nuttig, dat naar de beide zijden de 
gedachte nader wordt onderzocht, in het bedrijfsleven en door 
de overheid. En niet alsof we met alles een zee van tijd zouden 
hebben. Een der artikelen in dit nummer eindigt met een opmer
king, waarmee mijnentwege elk artikel had mogen beëindigen: 
"De ontwikkeling gaat sneller dan ooit en wij moeten dus sneller 
reageren dan ooit". 
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De leer van de kerk over de 
eigendom 

in de loop der tijden 

Dr. J. A. Ponsioen S. C. J. 

'JHlet is vrij vermetel dit onderwerp te gaan behandelen zon
der minstens een lang leven van bronnenstudie achter 
de rug te hebben. En zelfs dan! Het gaat er om in de leer 
van Christus, zoals die in het Evangelie geschreven 

neerligt, en in de formuleringen van de Apostelen en hun Opvol
gers, zowel als in het leven van de recht-geaarde Christenen, te 
tasten naar wat de H. Geest ons openbaart. Ik heb noch de jaren
lange, zorgvuldige bronnenstudie achter mij, noch kan ik preten
deren - alhoewel mijn oren voor het luisteren en mijn ogen voor 
het zien in de doop geopend zijn - rein genoeg te zijn om zonder 
bijgeluid Gods openbaring te hebben gehoord. Dit artikel is dus 
een probeersel, iets voorlopigs. Gewoonlijk brengt de mens pas 
iets voort onder sociale pressie. Zo ook hier. 

Daar komt een moeilijkheid bij. Het huidige "probleem" over 
de eigendom is opgeworpen door het Marxisme, dat zelf weer 
oordeelde over zeer bepaalde in de negentiende eeuw heersende 
verschijnselen van eigendom en eigendomsgebruik. Daardoor zijn 
wij allen, ook de Kerk, in de hoek gedrongen van een bepaalde 
terminologie die de zaak ter wille van de ideologie vreselijk heeft 
gesimplificeerd. Men denke slechts aan de terminologie van pri
vaat en kollektief of publiek eigendom (alsof kollektief en publiek 
hetzelfde ware!), terwijl er in de werkelijkheid, ook nu, aller
hande tussenvormen bestaan zoals gemeenschap van goederen, 
eigendom van kleine groepen, eigendom van onoverzichtelijke 
groepen (b.v. fondsen van vakorganisaties), anonieme eigendom, 
en verzelfstandigde, alleen doelgebonden eigendom zonder eige
naars (b.v. stichtingen, fondsen van sociale verzekeringen). Als 
men nu alleen al zoveel varianten heeft tussen absoluut indivi
duele en absoluut kollektieve eigendom, dat men woorden tekort 
komt, hoe moet het dan wel zijn in de loop van twintig eeuwen 
westerse (!) geschiedenis? 

Daar komt dan nog bij dat het Marxisme een gevoelslading 
heeft gegeven aan het woord private eigendom die in ons hele 
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denken wordt meegenomen, waardoor het hebben "met uitsluiting 
van de ander" een erg onsympathiek bijgeluid heeft, om van de 
gevoelslading van het woord kapitaal als eigendom van produktie
middelen maar te zwijgen. 

Om uiteindelijk eens tot een meer voltallig overzicht van de 
kerkelijke traditie van de eigendom te komen, zullen wij ons zowel 
uit terminologisch kader als uit deze gevoelsatmosfeer los moeten 
maken. Wij zullen oog moeten hebben voor de grote variëteit van 
vormen die de eigendom in verschillende kulturen en kultuur
phasen kan hebben en de houding van de Kerk tegenover elk van 
die vormen moeten nagaan, om daarachter de grondhouding van 
de Kerk tegenover het grondverschijnsel van de eigendom te vin
den. Het is waarachtig meer dan wij op kunnen brengen. Maar 
laten wij het proberen. 

Evangelie 

Het is duidelijk dat Christus in het Evangelie de armen zalig 
prijst en de rijken een grote kans geeft hun verderf tegemoet te 
lopen. Hier gaat het niet om "onthecht" of "gehecht", want 
"rijken van geest" zijn als de rijke vrek uit de parabel van de arme 
Lazarus: zij gaan naar de hel. Maar hierbij sluit Christus aan op 
het oude Testament. Als de rijke vrek in de vlammen vraagt om 
zijn broeder te mogen waarschuwen, krijgt hij te horen: zij hebben 
Mozes en de Profeten. Het oude Testament heeft echter altijd de 
eigendom aanvaard, hem aan het familierecht en stamrecht 
gebonden en uitbuiting van de bezitloze via het bezit door de 
bezitter afgestraft. Trouwens Christus zelf eist het "alles in de 
steek laten" alleen van die Hem volgen, zich bij Hem als leer
lingen aansluiten, maar van hen eist Hij het dan ook zonder enige 
konsideratie. Het volk leert Hij: maakt u er niet druk om, leef 
als de vogels en de lelies. Natuurlijk, ook dit moet in zijn tijd en 
plaats verstaan worden. De mensen zijn geen vogels en lelies en 
als ze niet werken, is er voor hen geen voedsel en kleed. En de 
eekhoorntjes verzamelen ook voor de winter. Gods Zoon heeft een 
zekere nonchalance tegenover het bezit: het is gevaarlijk, het leidt 
de aandacht af van waar het op aan komt, maar verder: het doet 
er eigenlijk niet aan af, je kan het niet meenemen met je dood, 
het heeft geen zin je er druk over te maken. 

Het Evangelie schijnt wel een zeer onbruikbaar dokument voor 
een politiek van bezitvorming. Toch moeten wij op enige andere 
punten ook letten: Christus had medelijden met een hongerig volk 
en voorzag ze van eenvoudig eten; Hij genas telkens lichamelijk 
lijden; Hij versmaadde noch de wijn in Cana noch de kostbare 
nardus in Bethanië; Hij hield een beurs, zij het voor aalmoezen. 

Apostelen 
De beste interpretatie van wat Christus bedoelde is wat de 
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Apostelen deden. Het is duidelijk dat zij geen veldtocht hebben 
ingezet tegen de bestaande eigendom van hun tijd. Petrus en 
Paulus reisden langs de grote centra van het Romeins handels
kapitalisme van die dagen. Zij hebben er langsheen gekeken, zij 
keken naar mensen die zij verzamelden in de Kerk van Christus, 
rijk of arm. Eén ding heeft Pauls niet gewild: dat er in de Kerk 
verschil gemaakt werd tussen hen, dat aan dezelfde tafel de een 
zich zat te verzadigen en de ander honger leed. Dat eten moesten 
ze thuis maar doen (I Cor. 11, 20-24). Daar, thuis, veroordeelde 
hij dus ook geen verschil in welstand. 

In Jeruzalem, de oercel van de Kerk, was het echter anders. 
Daar leefde de kleine gemeenschap ook in gemeenschap van goe
deren. Toch was dit geen absolute plicht, misschien wel fatsoens
halve verplicht, zoals het verhaal van Ananias en Saphira leert. 
Hier werd Christus' gebod voor Zijn direkte volgelingen, verstaan 
als Zijn diepste wens voor Zijn gemeente en men deed het vrij
willig. 

Het was trouwens maar een arme gemeente en Paulus liep er 
voor te bedelen bij de rijkere kerken in de havensteden. Sindsdien 
bestaat de autentieke kerkelijke traditie, dat zij het geld weet te 
vinden, de rijken niet afstoot, maar hen het geld afhandig tracht 
te maken om het te brengen waar het harder nodig is. 

Men zou echter alles totaal misverstaan als men dacht dat het 
de jonge Kerk om verandering ging van het ekonomisch stelsel. De 
gemeenschap van goederen, de gelijkheid in de Kerk, de bedelarij 
om geld, dit alles had zin enkel en alleen als een uitwendig sym
bool van één geestelijke gemeenschap te zijn in geloof in Christus. 
Hier alleen gaat het om: de intense beleving van het Kerk-zijn, 
van gemeenschap zijn, van broeders te zijn; dit wordt verlichaamd 
en moet verlichaamd worden in de stoffelijke orde. 

Keerpunt 315 

De Kerk breidt zich uit, zij vestigt zich in de wereld: Rome, 
Antiochië, Alexandrië en Cartago, handels- en kultuurcentra, 
worden de stralingspunten van de Christelijke leer. Nu en dan 
botst zij heftig op deze kultuur, die afgodisch is. Dan offert zij 
haar martelaren en duikt onder, herhaaldelijk in rijke patriciërs
huizen. Zij verstoot de rijken blijkbaar niet, maar vlucht met de 
armen in de huizen die om hun rijkdom in aanzien staan en ontzien 
worden. Zij is ook bij de rijke, maar wordt er niet door besmet. Zij 
is niet van de wereld. 

In 315 wordt dit anders. Constantijn verbindt zich met het 
Christendom en overgiet het met de praal die bij een staatskerk 
hoort. De Kerk zelf wordt bezitster van kerken en charitatieve 
fondsen. De aristocratie, de bureaucratie en de groothandelaren 
worden grotendeels nu ook christen. Onmiddellijk treedt de 
tipysche religieuze reaktie op. Reeds rond 275 was Antonius de 
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woestijn ingetrokken om alleen het Christendom in zijn puurste 
vorm te gaan beleven, dus ook bezitloos. Rond 325 sti'chtte Pacho- i 

mius in de woestijn van Egypte het kloosterleven. Spoedig 
ontstond er uit alle Romeinse centra een stroom van hen die het 
maximale Christendom boven het minimale kozen naar de woes-
tijn. Even later, als zij de bisschoppen voor de Kerk gaan leveren, 

, 

zullen zij de rijkdom in de Kerk gaan bestoken. 
i Men stelle zich trouwens de situatie van het Romeinse Rijk 

goed voor. In Italië worden de rijkdommen van de wereld opge- i , 
stapeld, maar deze lokken zelf de barbarenwereld aan, die in de :! i 

rug wordt opgeduwd. Hoe lang zal men de grenzen nog kunnen 
1 

i 

houden? Binnen Italië zijn miljoenen slaven vrijgelaten, die bezit- , 
! 

I 
I 

loos en stuurloos leven bij de gratie van grootmachtige rijken. 
i Was het alleen Christendeugd of ook wijs maatschappelijk beleid 

! dat de schatrijke patriciër en litterator Paulinus van Nola zijn , 

onmetelijk fortuin in 390 onder de armen verdeelde? In ieder geval 
. I 

was het herverdeling van bezit onder christelijke impuls; hij werd, -11 
mede om deze daad, als heilige vereerd. ! 

Vanuit Betlehem bestookte Hieronymus de rijke adellijke i 

wereld van Rome, waarvan hij het leven al te goed kende, om te i bereiken dat zij de luxe verruilde voor het woestijnleven. Paula 
" 

had hij meegenomen en haar klooster zou hij vullen met de 
romeinse dames, die fortuinen te verdelen hadden, en verdeelden. 
Augustinus, die onder de mokerslagen van de Goten zijn Civitas I 

Dei als nieuw geestelijk rijk in deze wereld schreef, verzamelde 
" 

monikken rond zich, die door maagdelijkheid en armoede het , 

symbool zouden zijn van het geestelijk rijk, wanneer dit bij het ' I 

eindoordeel gescheiden zou worden van het wereldlijke. ! 

In het Oosten zijn de Cappadociërs: Basilius, Gregorius van , 

Nazianze en Gregorius van Nissa de beroemde bisschoppen die 
1 

I' 

in deze tijd, eind 4de eeuw, uit de woestijnen zijn gekomen als her-
vormers der zeden; en meer dan wat ook vallen zij de rijkdom aan. 11 

Basilius vooral aarzelt niet het woord diefstal te gebruiken als , 

de rijke twee paar schoenen, twee paar kleren heeft: "één paar 
is dan ontstolen aan de armen". "Zoals iemand in de schouwburg 
de plaats van een ander inneemt, zo doet hij die de gemeenschap-

I' : pelijke goederen de zijne noemt." Het valt niet te ontkennen dat 
zij hun monnikkenmoraal op gebied van eigendom als het ideaal 

," aan alle Christenen voorhouden. 
In deze turbulente tijd, waarin het Romeinse Rijk innerlijk ver- !' 

zwakt en uiterlijk bestookt wordt, waarin de Kerk met dit Rijk ,I 

dreigt vereenzelvigt te worden, trachten de grote vertegenwoor-
digers der Kerk het Christendom los te maken van wat vergaan , 

zal en geroofd gaat worden: de schatten van deze wereld. I 

:> 
Middeleeuwen 

In het Westen zakt het Rijk inderdaad ineen; het wordt over- 1;1' 
, 

fi· 
11< 
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spoeld door rovende barbaren. Er installeert zich in West-Europa 
een germaanse, agrarische beschaving. Op de rand van de onder
gang, rond 600, heeft Benedictus echter het Westers monnikken
leven gesticht, een boerenorde, die in deze beschaving vaste voet 
zal krijgen. De westerse Kerk zal voor enige eeuwen vooral een 
monnikkenkerk zijn. 

De eigendomsvorm van deze beschaving is niet het handels
kapitaal, maar grond. Grond is daar niet allereerst produktie
middel, zoals voor ons, maar bron van gezag. Wie grond heeft, 
heeft alles wat erop en ervan leeft en dient dit te beschermen. 
Als deze vorm gekerstend wordt, dan zal het heten, van God is 
de aarde en alles wat ertoe behoort; de vorst is leenman van God 
en leenheer die tot verdeling van de verdediging, het bestuur en 
de rechtbedeling de grond weer uitleent aan vazallen. Aan de Kerk 
echter schonk men de grond meestal niet in leen, maar in eigen
dom; want de Kerk heeft een onafhankelijke macht. 

De Kerk heeft deze bezitsvorm niet afgewezen, integendeel. De 
formulering dat de bezitter altijd een goed in leen had, uiteindelijk 
van God, was een uitstekende formule om het noodzakelijke bezit 
met de religieuze betrekkelijkheid ervan te kombineren. 

De Kerk zelf werd, zoals in alle religieuze, agrarische maat
schappijen, grootgrondbezitter. De abdijen, die zelf gronden 
ontginden en bovendien veel grond geschonken kregen, de dom
kappitels van de steden, die een bestaansbasis moesten hebben en 
bovendien een "patrimonium pauperum" een fonds voor armen
zorg moesten hebben, de bisschoppen, die een gezagsgebied moes
ten hebben, zij allen bezaten veel gronden. Men vergisse zich 
echter niet: deze gronden waren niet alleen en primair produktie
middel met uitbuiting van horigen (het was zelfs goed leven 
onder de Kromstaf), maar ook bron van gezag: men kon geen 
gezag hebben als men geen grond had. De Paus moest een eigen 
gebied hebben, patrimonium Petri genaamd. Als de eerste Kruis
tochten georganiseerd worden, is de rechtsgrond om Palestina op 
de Saracenen te gaan veroveren, dat Christus door zijn voetstap
pen deze grond in bezit genomen had en zij dus van de Kerk was, 
dat deze er dus besturen moest. 

Het is te begrijpen, dat de Kerk nooit enige moeilijkheid maakte 
tegen dit grondbezit in leen. Van grond is het immers duidelijk, 
zoals dit ook de grondslag was van het Germaanse recht, dat het 
tegelijk individueel bezit kan zijn en ten dienste staan van allen 
die erop en ervan leven. Het kan door één bestuurd en door velen 
gebruikt worden. 

Deze kombinatie van individueel bezit en gemeenschappelijk 
nut bleef ook gehandhaafd in de opkomende industrie in de lang
zaam groeiende steden. De ambachtslieden hadden er hun eigen 
zaak, maar de exploitatie ervan was streng gereglementeerd door 
de gilden, hun zeer demokratische verbanden. Trouwens deze 
steden blijken altijd veel meer interesse gehad te hebben voor de 
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gemeenschappelijke dan voor de private eigendom. Daarvan 
getuigen nog hun kathedralen, die ons veel te groot lijken voor 
hun kleine steden, en hun markten en gildehuizen. 

Si,nt Thomas 

Deze kombinatie van gemeenschappelijkheid en private eigen
dom is ook de kern geworden van Sint Thomas' leer. Private 
eigendom is voor hem duidelijk geen kwestie van beginsel, maar 
V2.n een praktisch noodzakelijk middel om het echte doel te 
bereiken: dat de goederen der aarde ten dienste zullen komen 
van alle mensen en iedere mens. Dit laatste is zijn meest wezen
lijke stelling. Hij verdedigt de privaateigendom niet eens met 
verve, trouwens tegen wie zou hij het moeten doen? Tegen de 
bedelorden, de Franciscanen en zijn eigen ordegenoten, die alweer 
de religieuze reaktie waren tegen de materieel suksesvolle Kerk? 
Men kan dat moeilijk verwachten. Later zal Paus LeoXIII met zijn 
eigen leer over het dominium naturale van de geest over de stof 
een veel straffer natuurrechtelijk argument voor de private eigen
dom formuleren, maar hij doet dat niet, ja ontkent het zelfs. Hij 
geeft wat slappe opportuniteitsargumenten en konkludeert niet 
verder dan dat een privaat gebruik geoorloofd is in de vorm van 
bestuurs bevoegdheid. 

Zelfs vraagt men zich af of hij zijn eigen omgeving wel goed 
geobserveerd heeft. De Italiaanse steden waren toen al druk bezig 
de Saraceense handel over te nemen en daaraan dik te verdienen. 
Het is in elk geval merkwaardig dat hij niet teruggrijpt op zijn 
leermeester Aristoteles, die arbeid en zorg voor eigen familie en 
stad prees, maar de arbeid voor de markt, voor de handel, als 
"rijkmakerij" verfoeide. Wel veroordeelt hij rechtstreeks rente 
te nemen van geleend geld, niet echter winst uit goederenhandel. 

Eén ding is bij Thomas overduidelijk: er mag geen individuele 
rijkdom naast individueel gebrek bestaan. Er kan variatie zijn 
naar staat en stand, maar men moet sub gravi afgeven van zijn 
rijkdom als er naast zich duidelijk en dringend gebrek heerst. 
Bovendien moet men afgeven alles was men niet nodig heeft voor 
een normale welvaart; hieronder mag men niet de dekking reke
r.en van alle mogelijke risico's, want dat zou het "zorgen zijn voor 
de dag van morgen" wat de Heer verbiedt, wel de dekking tegen 
waarschijnlijke risico's. 

Sint Thomas aanvaardt dus het toen bestaande privaat bezit 
als een normaal feit. Hij kent geen andere grens voor bezitsver
werving dan de leenrente en de diefstal. Hij kent wel grenzen aan 
wat men mag behouden. Fundamenteel is overigens bij hem niet 
het hebben, maar eigendom is bestuursbevoegdheid en deze heeft 
men overeenkomstig de aard der goederen: ten bate van alle 
mensen, met inbegrip van zich zelf. Bij deze verantwoordelijkheid 
voor anderen kent hij een dubbele rangorde; een op basis van 
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verwantschap; eerst komen vrouwen kinderen, dan oudeN en 
familieleden, dan stad- en bedrijfsgenoten, enz.; de ander op basis 
van de nood van anderen: meer dringende nood gaat vóór minder 
dringende. Zo kombineert hij het individueel bezit en het gemeen
schappelijk nut. 

Nieuwe tijd 

Deze middeleeuwse agrarische maatschappij wordt echter steeds 
meer overheerst door de handelssteden, waarin ook een nieuwe 
kultuurvorm op ging bloeien, welke wij Renaissance en humanis
me noemen. Deze kultuur stelde de persoonlijkheid veel sterker 
op de voorgrond, niet alleen als een persoonlijke verantwoorde
lijkheid tegenover God (het oude Christelijk begrip) , maar vooral 
als het recht zijn eigen aanleg en kapaciteiten in de maatschappij 
tot volle ontwikkeling te kunnen brengen. 

De wereld ging voor hem open door de ontdekkingen van Indië, 
Amerika, China, Japan, en duizenden eilanden. De legende van de 
Oosterse rijkdom maakte heel het Westen mobiel voor de scheep
vaart en de legende mocht door de vaarders niet teleur gesteld 
worden: men sleepte zoveel de scheepjes konden bevatten naar 
Europa heen. Een nieuw handelskapitalisme met kapitaalakku
mulatie als bezitvorming à la het Romeinse Rijk ontstond; alleen 
minder gekoncentreerd en meer individualistisch. 

Opnieuw stond de Kerk voor een gewetensprobleem, al is het 
mogelijk dat in de roes maar weinigen haar oordeel vroegen. Een 
spontane religieuze tegenreaktie, zoals die der woestijnvaders en 
die der bedelorden ontstond nu niet. Zelfs de reformatorische 
kringen die wel geprotesteerd hadden tegen de verwereldlijking 
van de Kerk door haar rijkdom, bracht geen beweging op die zich 
plaatste tegenover de nieuwe vorm van rijkdomvergadering. De 
boerenoorlogen waren sociale opstanden, en de bende-achtige 
anabaptisten beweging was meer anarchistische exaltatie dan 
echte religieuze reaktie. 

Het enige antwoord wat de Kerk vond, was het antwoord op de 
grenzen: wat mag wel en wat mag niet? De moralisten vonden 
een gewetenslijn door het kontraktsrecht van het Romeinse Recht 
op deze nieuwe situatie toe te passen. Daarmee kon de nieuwe 
bezitsakkumulatie binnen de perken blijven van de zuivere inter
individuele rechtvaardigheid. Voor de dienstbaarmaking van dit 
bezit aan het welzijn van allen werd geen antwoord geformuleerd; 
geen andere althans dan de traditionele: de rijken moeten aal
moezen geven aan de armen. De eigenlijke kwestie om een orde 
van zaken te ontwerpen, die deze nieuwe eigendom institutioneel 
in de banen van het algemeen welzijn leidde, bleef onbewust en 
dus onbeantwoord. 

Rond 1700 tekenen er zich weer veranderingen af in het econo
misch bestel. De geakkumuleerde kapitalen worden gebruikt om 
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machines aan te schaffen, waarmee het ambachtswerk sneller I 

kan worden volbracht; het vroege industrialisme breekt aan met 
I 

I I 'I 
als nieuw kenmerk, dat de bezitters van machines macht krijgen 1 '11 I 

I 
1 

over de arbeiders en het productieproces. Ook hiertegenover vond I 

'I 
I 

de Kerk geen duidelijk antwoord in de sector van de eigendoms- I' 
leer. In de sector van de verhouding werkgever-werknemer was : ' 

::( 

, 

haar antwoord, dat het contract als ruilcontract door beide par-
tijen eerlijk nagekomen moest worden en dat de patroons goede '11 

I, 

"beschermheren" moesten zijn voor hun arbeiders, zorg dragen ï 

voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van hun onderhorigen. 
! Als men bij een Saint Simon en een Fourier - begin van de 

19de eeuw - leest, hoe diep het inzicht in wat een industriële 
maatschappij is, toen reeds was gevorderd, staat men versteld , 

over het achterblijven van de Kerk. Het moet wel verklaard wor- I, :i: 
I , 

den uit een institutionele verbondenheid van de hiërarchie met 
het Ancien Régime en haar vervreemding van de nieuwe leidende 
klasse, de burgerij, die haar gedachtenleven overigens inspireerde 

I 
op het humanisme, de empirische wetenschap en de idee van de 
maatschappelijk vrije persoonlijkheid, waarmee de Kerk in de , 

vorige eeuwen geen weg had geweten. De Kerk leek mentaal 
I verouderd. Haar corifeën waren de theocratische traditionalisten 1 

als De Maistre en De Bonaid of romantici als Adam Müller en 
Görres. 

Lichtpunten echter ontbraken niet. Drie jaar voor het com-
I munistisch manifest van Marx, op 15 november 1845, schrijft 

lIIgr. Rendu, bisschop van Anancy, een brief aan de koning van 
Sardinië, die helaas totaal vergeten is, maar die een veel gron-
diger analyse van het kapitalisme gaf dan Marx in 1848 deed. 
Ieder boek over het katholiek en sociaal reveil zou met deze vlam-
mende tekst moeten beginnen 1) . 

In 1849 treedt Mgr Von Ketteler op in Duitsland, na 1870 de 
Mun in Frankrijk, in 1880 Von Vogelzang in Oostenrijk, in 1870 

, , 

TonioIo in Italië. De shock-werking van het groeiend socialisme ' , , 

deed het sociale geweten ontwaken en bracht de diskussie over ' ' 
I, 

de eigendom opnieuw op gang. ! 

, 

Encyclieken 
De rijpe vrucht hiervan was Rerum Novarum in 1891, de ency- I:: I 

cliek van Leo XIII over het arbeidersvraagstuk. Men leest hier, '°1', 

in het deel gewijd aan de weerlegging van het socialisme, meestal ' ij 

"ii:' I 
de "verdediging" van het eigendomsrecht. Dit schijnt mij een 

" 

:1 

misvatting. Leo's eigendomsleer gaat veel dieper. Hij verdedigt 'I 
11 

niet, hij wil hervormen. Geen enkel van zijn argumenten is bruik-
,I baar voor de verdediging van geakkumuleerde produktiemid-

delen. Zij zijn allen geldig om aan de arbeider bezit te verschaffen, ;> 
;1 
;1 , 

Afgedrukt in R<lbert Kothen, La pensée et l'action sociale des 
:1 

1 ) I 

catholiques 1789-1944, Leuven 1945, blz. 29 en 30. 
!) 

241 
, 

j 

~ ..... ' ! 



_~ ___ ..... _ --=--- _ _ &: .. , ••• _. C t ~ • J . . 

om zo uit zijn "beklagenswaardige toestand" te komen, om zijn 
verantwoordelijkheden voor eigen leven en gezin zelfstandig te 
kunnen dragen. M.a.w. de Paus wenst een ander eigendomsstelsel 
dat mede dient om de arbeiders een volwaardige plaats in de 
samenleving te geven. Hier zijn wij weer bij de autentieke leer 
van de Kerk: eigendom niet om het hebben zelf, maar als een 
instrument voor het welzijn van allen; nu echter in een andere, 
nieuwe vorm. 

Trouwens, als men goed leest, is het eigenlijke probleem van 
Rerum Novarum slechts indirekt "de toestand der arbeiders", 
maar veel meer een maatschappij waarin de klassestrijd vervan
gen wordt door een maatschappij waarin de klassen in liefde met 
elkaar kunnen samen leven. Ook de eigendom moet daarin een rol 
spelen. Dáárom veroordeelt Leo "de onmetelijke kloof tussen de 
overrijken, die alle bronnen van rijkdom tot hun eigen nut en 
voordeel aanwenden en bovendien nog een grote invloed hebben 
op het staatsbestuur aan de ene kant, en de massa der armen 
aan de andere kant". "Als nu door vooruitzicht op enig grondbezit 
de ijver van het volk geprikkeld wordt, zal langzamerhand de ene 
klasse dichter komen te staan bij de anderen en de kloof zal ver
dwijnen". Hiermee zijn wij uit het kader van de zuivere inter
individuele rechtvaardigheid getreden en weer in het kader van 
de eigendom als een gemeenschapsvormende kracht 1) . 

Over de eigendom van de produktiemiddelen spreekt Paus Leo 
niet direkt, maar hij veronderstelt hem wanneer hij spreekt over 
de plichten van de bezittende klasse en dáár herhaalt hij St. Tho
mas' woorden, dat men wat de aanwending betreft de gO€derea 
niet als eigen, maar als gemeenschappelijk moet bezitten. 

Veertig jaar later bespreekt Pius XI de eigendom der produk
tiemiddelen, van het kapitaal, in veel direktere mate en herhaalt 
dan telkens, dat private eigendom een oorzaak is en moet zijn van 
een goede ekonomische orde. Vandaar reeds de scherpe aanval 
op de koncentratie van ekonomische macht in de handen van hen 
die de produktiemiddelen vaak niet eens bezitten, maar slechts 
beheren. Als men nauwlettend toeziet dan bestaat die juiste 
ekonomische orde in de bedrijfsschappen, waarin de ondernemer
eigenaar (voor Q.A. nog identiek!) en de arbeid samen het 
ekonomisch kader maken en besturen, waarbinnen de eigendom 
der produktie-middelen het algemeen welzijn dient. Daarnaast is 
de bezitsvorming der bezitlozen via de verdeling van de resultaten 
der toekomstige industriële produktie een dringende eis, en wel 
om drie redenen 1) om de gezinslasten te verlichten, 2) om be
staanszekerheid te verschaffen en 3) revolutionnaire uitbarstin
gen te voorkomen. 

1) Het is mij dan ook een raadsel dat Pater Kuiters in st. Adelbert 
van september 1957 in dit verband nog eens Hentzen's opmerking kan 
herhalen dat Rerum Novarum individualistischer is dan Quadragesimo 
Anno. 
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Het schijnt of nu plotseling elk religieus motief uit de katho
lieke leer is weggezonken. Deze leer schijnt zakelijk, ekonomisch. 
Er schijnt niets meer over van de religieuze vlucht uit de bekoring 
van de rijkdom naar de woestijn of de bedelorde. Integendeel, 
zeggen sommigen emotioneel geïrriteerd: dat is van de arbeiders 
kleine kapitalisten maken. Dit is een volslagen misverstand. De 
kerkelijke armoede bestaat nog: de kloosters bestaan, zij en de 
wereldheren leven heden ten dage, anders dan vroeger, merendeels 
van bedelen; de Kerk beklaagt zich daar niet over. Maar de eigen
dom in de maatschappij, die altijd kan bekoren tot zonde, is nu 
bijna institutioneel zondig geworden: hij leidt tot overheersing, 
uitbuiting, machtsmisbruik en ... tot verdeeldheid in de samen
leving. Daarom de eigendom afschaffen? Neen, hij is even nood
zakelijk als het huwelijk; beide kunnen heilig beleefd worden, als 
medewerking met Gods schepping en wereldbestuur. Maar wel 
moet deze institutie hervormd worden om institutioneel een mid
del te worden tot sociale rechtvaardigheid en onderlinge mense
lijke binding. Dit is de achtergrond van Quadresgesimo Anno, 
zoals uit het weinig gelezen laatste deel (vanaf no. 127) blijkt. 

Pius XII 

Het is aan dit program dat onze Paus Pius XII werkt. Ook hij 
heeft herhaaldelijk aangedrongen op bezitsvorming voor de 
arbeiders. Maar men zie dit niet als een douceurtje, als een 
tegemoetkoming aan hun eisen; steeds noemt hij het "de natuur
lijke vrucht van de arbeid" en ook voor hem is het een onderdeel 
van heel de hervorming van de eigendom. 

Een citaat uit de Kerstrede van 1944 zij hier geoorloofd: "Door 
het beginsel van de private eigendom te verdedigen, streeft de 
Kerk een hoog etisch ideaal na. Zij beoogt niet de tegenwoordige 
toestand der dingen zonder meer te handhaven, alsof zij deze 
toestand als de uitdrukkelijke wil van God beschouwt en in 
beginsel de rijken en plutocraten tegen de armen en nietsbezit
tenden in bescherming neemt. Integendeel, van het begin af is zij 
de beschermster geweest van de zwakke, de verdrukte tegen de 
tyrannie van de machtige. En steeds heeft zij de verdediging van 
de rechtvaardige eisen van alle arbeidersklassen tegen elke 
onbillijkheid op zich genomen. De Kerk streeft veeleer na: de 
instelling van de privaateigendom zo in te richten als zij volgens 
de plannen van Gods Wijsheid in de inrichting van de natuur 
behoort te zijn, een element van sociale orde, een noodzakelijke 
voorwaarde voor het menselijk initiatief, een spoorslag van arbeid 
ten bate van de tijdelijke en eeuwige doelstelling van het leven, 
ten bate van de vrijheid en de waardigheid van de mens". 

Uit de instelling van private eigendom, zoals de Kerk die 
nastreeft, volgt niet alleen de eis tot bezitsvorming van de bezit
lozen. Vanuit dit oogpunt veroordeelt zij ook telkens de anonieme 
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eigendom, de kapitaal akkumulatie en financiële machtskoncen
tratie. Het is waar dat een groot deel van de moderne eigendom, 
m.n. de aandelen van de zeer grote ondernemingen, een plichte
loos eigendom zijn, vaak geamputeerd van zijn beheersrechten, 
alleen begiftigd met - zij het riskante - voorrechten. Dit is 
etisch gezien, christelijk gezien, de doodsteek aan de eigendom. 
En het ergste is, dat niemand weet hoe, bij de moderne techniek 
en industrie, een plichtsbewust eigendom kan gehandhaafd 
worden. 

Zo staat de Kerk voor nieuwe uitdagingen, en waarschijnlijk 
voor nieuwe eigendomsvormen, waarin zij persoonlijke verant
woordelijkheid en dienstbaarheid aan de mensheid zal moeten 
kombineren. 

Konklusie 
De eigendom is een instituut van de scheppingsorde en deelt 

daarmee in groeiende pluriformiteit van de schepping. De angel 
van de erfzonde heeft hem aangetast, en steeds zullen daarom 
misbruiken en verleidingen tot misbruiken bestaan. De geschie
denis van de Kerk is de voorlopige verlossingsgeschiedenis tot 
de Heer komt en ons volledig zal verlossen. De kerkelijke traditie 
is een voortdurend pogen deze steeds veranderende eigendom te 
zuiveren, te versterken en te verheffen tot zijn sociale en geeste
lijke funktie. Als een machtig symbool van de zuivering staat in 
de Kerk permanent de vrijwillige armoede van een grote schaar 
van haar leden. Tegen de vernietigers van het eigendomsrecht 
heeft zij het altijd verdedigd; al kan zij soms een bepaalde vorm 
verdedigen die versleten is, telkens herziet zij zich en hervindt de 
funktie van verheffing der bestaande vormen en stimuleert zij 
zoals nu tot nieuwe vormen als "een spoorslag van arbeid tot 
's mensen geestelijk en stoffelijk welzijn", als een "element tot 
opbouw van een sociale orde, ten bate van de vrijheid en de waar
digheid van de mens", zoals Pius XI zei. 

Dit oppervlakkige, bijna journalistieke overzicht over de Ker
kelijke traditie, hetgeen niets anders is dan het leven van de Kerk 
zelf, bewijst echter wel dat er veel menselijke zwakheid en traag
heid in zit, maar ook dat de draad steeds weer wordt opgenomen. 
En dit is, zo geloven wij, het werk van Gods Geest. Dit spore ons 
aan tot werken en vertrouwen om in deze tijd opnieuw het 
antwoord op uitdagingen te vinden. De ontwikkeling gaat sneller 
dan ooit en wij moeten dus sneller reageren dan ooit. 
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De betekenis van gespreide 
bezitsvorming voor 
persoonlijkheid en gemeenschap 

door Dr. J. J. M. Martens 

"Le risque est un besoin essentiel de /'ame." 
Simone Weil in: .. L'enracinemenf ... ...J 

I
n de na-oorlogse jaren is de gespreide bezitsvorming een van 
de belangrijkste doeleinden geworden van de K.V.P.-politiek. 
En niet ten onrechte. Want hoewel de P.B.O. een belangrijk 
middel is tot hervorming van de maatschappijstructuur, deze 

zou op zich onvolledig zijn, wanneer men er niet in slaagde de 
individuen te stimuleren tot een grotere en meer spontane inzet 
van eigen krachten. De gespreide bezitsvorming is voor dit doel 
een belangrijk middel want een van haar voornaamste aspecten 
is wel dat ze een grote stimulans betekent voor de ontwikkeling 
van het individuele verantwoordelijkheidsbesef. Ofschoon nu dit 
aspect wel algemeen wordt gezien, staat het geenszins iedereen 
duidelijk voor ogen, dat het verantwoordelijkheidsgevoel nauw 
verband houdt met het vermogen tot angstbeleving. Men heeft 
de neiging de angst uitsluitend te beschouwen als een phaeno
meen waartegen het individu zoveel mogelijk beschermd moet 
worden, omdat deze angst zijn ontplooiing in de weg zou staan. 

Zonder de angst echter wordt de mens nauwelijks tot enige 
ontplooiing gestimuleerd, want het vermogen tot angstbeleving 
is de grondslag van zijn instinct tot zelfbehoud. In de angst beleeft 
hij de mogelijkheid dat de totaliteit van het eigen zijn een niet zijn 
wordt. 1) Door dit gevoel kan hij zich duidelijk ieder mogelijk 
gevaar realiseren, want het maakt hem attent op alle dingen die 
zijn existentie kunnen bedreigen. De angst drijft de mens dus tot 
handelen om zijn bestaan zoveel mogelijk veilig te stellen en te 
bevestigen. De angst is dus zinvol voor de mens, want door de 
angst leert hij de grenzen van zijn eigen zijn en van zijn mogelijk
heden doorgronden. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel spruit voort uit het vermogen 
tot angstbeleving, want dit is het gevoel waarin ik personen of 
dingen die een positieve binding met mij hebben, in hun bestaan 
van mijn handelen afhankelijk weet en waarin ik hun gevaren als 
de mijne beleef, omdat ik hun bestaan enigermate met het mijne 
identificeer. Het verantwoordelijkheidsgevoel heeft het zorgend 
handelen tot resultaat. In het verantwoordelijkheidsbesef ben ik 

1) Prof. dr A. de Waelhens, De angst in de hedendaaJgse wijsbegeerte 
in "Studies over de angst" door Prof. dr W. Grossouwe.a. Utrecht 1956. 

245 

I I 

I 

J 

i 1 

'I i 
I 



1. 

mij duidelijk bewust van de normen, die mijn existentie en de exis
tenties die met de mijne verbonden zijn aan mijn handelen stellen, 
terwijl het besef van de bindingen en de daaruit voortvloeiende 
plichten in grote mate tevens door mijn moraal en levensbeschou
wing bepaald worden. 

De mens heeft er behoefte aan om zijn existentie aan die van 
anderen te verbinden, want hij wil iets voor andere betekenen; hij 
heeft behoefte aan verantwoordelijkheid. Zo heeft hij er ook 
behoefte aan, zijn eigen vermogens te kennen en te beproeven; 
hij heeft behoefte aan risico's. 

In onze moderne maatschappij is het een opmerkelijk verschijn
sel dat zij een algemene angstbeleving schept maar tegelijkertijd 
het haar leden onmogelijk maakt deze algemene bedreiging van 
hun bestaan in hun handelen te ontgaan en te bezweren. Want de 
maatschappij is allereerst in een voortdurende verandering, zodat 
de individuen gedwongen worden zich steeds in een snel tempo 
opnieuw aan te passen. Zij hebben geen houvast meer aan ge
woonten en tradities omdat deze practisch verdwenen zijn. Zelfs 
geleerde kennis en verworven bekwaamheden voldoen in veel 
gevallen slechts gedurende enkele jaren. De snelle veranderingen 
in opvattingen scheppen conflicten tussen de oudere en de jongere 
generaties. Vooral het gezin heeft van deze conflicten te lijden. 
Een van zijn voornaamste functies, n.l. het overdragen van de 
primaire cultuurbegrippen en normen aan de nieuwe generaties, 
is daardoor zeer moeilijk geworden; de opgroeiende generaties 
zullen bij hun intrede in de maatschappij dikwijls andere normen 
ontmoeten en gaan aanhangen dan die welke ze in het gezins
milieu geleerd hebben. Zo heeft dus de dynamiek van de maat
schappij alle harmonie verstoord. 

Naar een ander aspect bezien heeft de maatschappij bovendien 
het karakter van een arbeidsbestel 1 

). Op steeds meer terreinen 
van ons leven wordt ten gevolge van de voortschrijdende arbeids
differentiatie nauwkeurig vastgesteld, wat we hebben te doen 
en hoe, terwijl wij de gevolgen van de daden die wij stellen en de 
resultaten van de taak die wij verrichten, wegens de complexiteit 
en onoverzichtelijkheid van onze samenleving niet meer kunnen 
vaststellen. De voortschrijdende rationalisering van ons handelen 
maakt het ons steeds moeilijker de zin ervan te onderscheiden en 
wij verliezen het gevoel dat wij voor de samenleving iets beteke
nen, dat wij verantwoordelijkheid bezitten. Hierdoor voelen wij 
ons in geheel ons bestaan op eenzijdige wijze door de samenleving 
bepaald, wat een algemene angst beleving ten gevolge kan hebben, 
die ons zozeer doordringt dat wij haar dikwijls niet meer bemer
ken. Deze existentiële angst kan zich niet manifesteren in 
bepaalde concrete bestaansonzekerheden, o.a. ten gevolge van de 
sociale voorzieningen, zodat ze buiten de reikwijdte van de indivi-

,) R. C. Kwant, Het Arbeidsbestel. Utrecht 1956. 
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duele persoon blijft liggen, deze machteloos is en zich niet door 
eigen activiteit kan bevrijden. Het gevolg is dan ook dat velen 
ongunstig op deze situatie reageren. Zo is er een toename gecon
stateerd van het aantal lijders aan neurose en psychosomatose en 
wordt bij de jongere generaties - omdat zij zich niet meer met de 
samenleving verbonden voelen - een negatieve instelling merk
baar tegenover de samenleving, welke zich uit in onverschillig
heid en zelfs achterdocht ten opzichte van diverse maatschappe
IÜke instituten en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel in het 
maatschappelijk verkeer. 

Alle middelen moeten gebruikt worden om de demoraliserende 
en dus de personaliserende effecten van het moderne maatschap
pelijke leven te bestrijden. Men moet de individuele persoon weer 
in staat stellen op zoveel mogelijk terreinen van zijn leven zorg te 
dragen voor zijn eigen bestaan, onafhankelijk van de medemens. 
Hij moet hem weer in de gelegenheid stellen zelf bepaalde risico's 
te dragen. Hij moet weer het gevoel krijgen zijn existentie en die 
van de zijnen in grote mate zelf te kunnen verzekeren. Een van de 
meest geschikt middelen om dit te bereiken en zo de ongunstige 
invloeden van de moderne maatschappij teniet te doen is de 
gespreide bezitsvorming. Want het eigen bezit bevredigt in grote 
mate de behoefte aan verantwoordelijkheid van het individu; het 
bezit is, psychologisch bezien, voor hem van grote betekenis. 

Het is nuttig de psychologische band tussen het bezit en de 
bezitter nader te bezien. Door het bezit krijgt de bezitter allereerst 
het gevoel zijn eigen existentie in handen te hebben, want hij 
beleeft het bezit als een greep op de materiële wereld waarvan 
hij afhankelijk is ten gevolge van zijn materiële behoeften. De 
mens verkrijgt met de objecten, waarmee hij lang verkeert, op 
de duur een bepaalde binding. Hij gaat ze in zekere zin als een 
uitbreiding van zijn lichaam beleven, omdat ze voor hem een oase 
van vertrouwdheid gaan vormen, van waaruit hij voortdurend de 
vreemde wereld kan verkennen en waarin hij steeds zijn aan
wezigheid in deze wereld bevestigd ziet. De objecten waarmee de 
mens arbeidt, vormen voor hem als het ware een verlengstuk van 
zijn ha:lden, waarmee hij zijn greep op de materiële wereld uit
oefent en waarin hij zijn groeiend meesterschap voortdurend 
ervaart. De materiële zaken zijn ook onmisbare media voor de 
sociale activiteiten van de mens, omdat hij met behulp van deze 
z2.ken iets voor anderen kan betekenen en kan deelnemen aan 
gemeenschappelijke activiteiten. 

Het is gewenst dat deze psychologische band tussen het bezit 
en de bezitter zoveel mogelijk door de gemeenschap erkend en 
beschermd wordt, omdat deze band van grote betekenis is voor de 
persoonlijkheid van het individu. De gunstige uitwerking van het 
bezit op de persoonlijkheid van de mens is in feite een van de 
krachtigste argumenten voor bezitspreiding. In wezen veronder
stelt het bezit ook de eerbiediging van de onafhankelijkheid van 
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de bezitter, want het veronderstelt een vrij beheer, tenvijl het de 
taak van de gemeenschap is, er voor te zorgen dat het bezit op 
sociale wijze gebruikt wordt. 

Een ander aspect van het bezit is, dat het de bezitter beter in 
staat stelt de wijze van participatie aan de gemeenschap zelf te 
kiezen en hem stimuleert deel te nemen aan allerlei vormen van 
maatschappelijke activiteiten. Terwijl het individu zichzelf slechts 
binnen de gemeenschap kan realiseren en zijn ontplooiing slechts 
in gemeenschap met anderen kan bereiken, maakt het particulier 
bezit het mogelijk dat zijn deelname aan activiteiten voor een deel 
overgelaten wordt aan zijn eigen initiatief en niet later afhanke
lijk is van een efficiënte gemeenschapsorganisatie. Dit is ook de 
grondslag voor een goed functionerende democratie. Want wil 
een dergelijk staatsbestel het volk tot welvaart voeren, dan is er 
een spontane en actieve deelname van ieder individu vereist. Een 
dergelijke instelling kan men slechts verwachten, wanneer de 
mogelijkheid bestaat zelf initiatief te nemen en de individuen zelf 
gewend zijn om zelfstandig beslissingen te nemen en steeds op 
hun belangen te letten. Bezitsspreiding is een van de beste mid
delen om hen deze habitus te verschaffen. 

Men kan critiek leveren op de socialisten ten aanzien van hun 
ideeën over bezitsvorming. Voor hen betekent bezitsvorming 
slechts een nieuwe wijze om door middel van de staat aan alle 
individuen bestaanszekerheid te verschaffen. Een maatschappij 
naar socialistisch model zou in extreme mate de feilen vertonen 
van onze moderne maatschappij. Want de individuele mens zou 
nog veel minder dan nu in staat gesteld worden in onafhankelijk
heid zijn eigen bestaan te verzekeren. Hij zou nog veel minder de 
kans krijgen zelf te bepalen, op welke wijze hij aan de activiteiten 
van de gemeenschap zou willen participeren; een uitgewerkt 
schema van staats organisatie zou hem een nauwkeurig omschre
ven plaats in het grote maatschappelijk geheel aanwijzen, waarbij 
zijn leven nog veel meer gerationaliseerd zou worden. Dit alles 
zou een sterke existentiële angst ten gevolge hebben. Het ligt 
voor de hand dat de nadelige effecten die we nu waarnemen, in 
de socialistische samenleving veel grotere proporties zouden 
aannemen. Het leven in een dergelijke overgeorganiseerde samen
leving isoleert de individuen, vernietigt bij hen het gemeenschaps
gevoel en wekt bij hen gevoelens van vijandschap tegen de 
samenleving, terwijl de neurotiserende sfeer zeer nadelig is voor de 
algemene geestelijke gezondheid. Nog een ander aspect van de 
socialistische samenleving is wel, dat de menselijke verhoudingen 
nog meer zouden verzakelijken, omdat de functionele en hiër
archische relaties zouden gaan domineren. 

De idee dat de geestelijke vrijheid de vrucht kan zijn van 
organisatie en efficiënte planning kan men bestempelen als 
"economisch", want de geestelijke vrijheid kan in haar wezen niet 
door rationeel economisch denken benaderd worden noch door 
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economisch handelen gerealiseerd worden. Psychologisch bezien 
kan geestelijke vrijheid nooit het resultaat zijn van een grote 
gebondenheid van handelen. Wanneer men de activiteiten van de 
individuen op de voornaamste terreinen, d.w.z. op sociaal en 
economisch gebied aan banden legt, dan frusteert men ook hun 
geest. De visie dat men de geest en het handelen van de mens zo 
maar kan scheiden, is fundamenteel onjuist. Niet alleen wordt 
iedere handeling vanuit de geest bepaald, iedere handeling vormt 
ook weer de geest; schabioniseert men het handelen, dan wordt 
de geest een massaproduct. Gebondenheid bij het handelen schept 
een gebonden geest; een vrije geest veronderstelt een mens die 
geleerd heeft op eigen initiatief te handelen en de kans gekregen 
heeft eigen mogelijkheden te beproeven. 

Als een extreem voorbeeld van economisch denken bij de socia
listen willen wij mr. van Lier eens citeren. Toen deze wilde aan
tonen dat het "collectieve" bezit psychologisch van grote waarde 
was, redeneerde hij als volgt: 

"De betekenis ervan (n.l. van collectief bezit!) voor de 
persoonlijke ontplooiing is enorm. Zelden geeft men zich er 
rekenschap van, dat b.v. de gekapitaliseerde waarde van het 
bodempensioen (ingevolge de algemene ouderdomswet) voor 
een 65-jarige, bij de gemiddelde op die leeftijd te verwachten 
levensduur, ongeveer 18.000 tot 20.000 gulden bedraagt." 1) 

Mr. Van Lier berekent dus de materiële zekerheid en zegt dan 
dat de verkregen cijfers duidelijk de betekenis ervan voor de 
persoonlijke ontplooiing aantonen. Finantiële cijfers zijn echter 
niet de geschikte middelen om een psychologische relatie tussen 
een bepaalde vorm van bezit en de bezitter te verduidelijken. Hij 
is blijkbaar van mening dat de omvang van de materiële zekerheid 
alles zegt van het gevoel van zekerheid en dat dit gevoel van 
zekerheid de enige voorwaarde is voor de persoonlijke ontplooiing. 
Hij ziet echter over het hoofd dat voor de ontplooiing van de 
bezitter niet alleen het gevoel van zekerheid bepalend is maar 
ook nog de wijze waarop deze het bezit verkrijgt en de mogelijk
heden van aanwending. Het bezit verliest aanmerkelijk aan 
betekenis voor de ontplooiing wanneer de wijze waarop het bezit 
verworven wordt niet door de bezitter zelf bepaald wordt maar 
op dwang berust, en de bezitter niet bevoegd is zelf het beheer 
uit te oefenen. 

Als de socialistische denkbeelden eens werkelijkheid worden, 
dan zal dit in feite de nekslag betekenen voor het leven en het goed 
functioneren van de democratie. Want een dergelijk bestel zal dan 
pas werkelijk democratische zijn, wanneer iedere burger actief 
geïnteresseerd is in zijn beleid. Dit actief deelnemen zal men 
slechts kunnen verwachten in een gemeenschap, waarvan de leden 
gewend zijn op eigen initiatief en op eigen wijze deel te nemen aan 

1) Mr van Lier, Bezitsvorming, art. in "De Katholiek in de P.v.d.A.". 
November 19'56. 

249 



I .1 f"'~ 'n--...... 'r'·== 

i .' ~ 

i 
I' 
I, 

~ _ ~ ___ ~ _ _ , • , ••. ~ .... J .. J . 

alle soorten van groepsacties. Een goede democratie schept men 
niet door alleen op politiek niveau de zelfstandigheid van het 
individu te erkennen, zij berust op een economische en sociale 
maatschappij organisatie die gekenmerkt wordt door het indi
viduele initiatief. Worden deze twee terreinen gekarakteriseerd 
door een grote gebondenheid, dan zal men bij de burgers een per
soonlijkheid aantreffen, die op politiek terrein opvalt door een 
grote lusteloosheid en gebrek aan belangstelling. Het doorvoeren 
van een socialistische maatschappij hervorming zou onherroe
pelijk tot een verstarring van de democratie leiden. 

Als wij tenslotte de socialistische denkbeelden op de keper 
beschouwen, komen wij tot de conclusie dat zij voortkomen uit 
een verkeerd begrip van de angst en het risico. Het volgend citaat 
uit "De Weg naar Vrijheid" moge dit nog eens onderstrepen: 

"Vrees en angst vormen uiteindelijk geen prikkels die tot 
een positieve beleving van het verantwoordelijkheidsgevoel 
leiden." 1) 

We hopen dat ons betoog de onjuistheid van een dergelijke 
opvatting voldoende heeft aangetoond. 

Men kan bij een beschouwing van de sociaal-psychologiscl:e 
aspecten van de gespreide bezitsvorming niet voorbijgaan aan 
het stelsel van sociale voorzieningen. Want beide moeten in één 
kader gezien worden, n.l. dat van hun relatie tot het individuele 
verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer we de gedachte aanvaar
den dat ieder mens een onvervreemdbaar recht heeft op de eerste 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en de zijnen, dan zullen wij het 
individu die risico's gunnen, die hij zelf zal kunnen dragen terwijl 
de gemeenschap die risico's voor haar rekening zal nemen, tegen 
welke het individu niet opgewassen is. Het eerste kan gerealiseerd 
worden door middel van de gespreide bezitsvorming, het tweede 
geschiedt door middel van een stelsel van sociale voorzieningen. 

De waarde van het huidige systeem van sociale voorzieningen 
is op het ogenblik een punt van discussie geworden. Sommige 
critici menen dat het huidige systeem leidt tot een vermindering 
van het verantwoordelijkheidsbesef, terwijl sommige voorstan
ders betogen dat de ongunstige verschijnselen die waargenomen 
worden, uitsluitend een gevolg zijn van enkele algemene sociolo
gische factoren zoals de tendenzen tot massificatie en nivellering 
binnen de hedendaagse samenleving. Wij hebben boven gezien dat 
het dynamische en organisationele karakter van onze maat
schappij een nadelige invloed uitoefent op het gevoel van ver
bondenheid met de gemeenschap bij de jongere generaties, omdat 
zij een eenzijdige en zeer vèrgaande afhankelijkheid schept waar
bij de behoefte aan verantwoordelijkheid niet meer bevredigd 
wordt. Hierdoor ontstaat een mentaliteit van apathie, die het 
aannemen van een opportunistische instelling ten opzichte van 

1) Plancommissie van de P.v.d.A., De Weg naar Vrijheid. Amsterdar.l 
1951, p8!gina 87. 
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de maatschappelijke instituten in de hand werkt, vooral wanneer 
de opzet van deze instituten sociaal-psychologisch niet verant
woord is. Dergelijke reacties kan men namelijk vooral verwachten, 
wanneer deze instituten voor hen de belichaming zijn van een 
vreemde en vijandige samenleving, waarmee ze zich niet verbon-
den voelen en waarvoor ze zich niet verantwoordelijk voelen. Dit 
geldt vooral voor het stelsel van sociale voorzieningen, want deze 
grijpen zeer ver in in het leven van iedere mens omdat ze bij ieder 
zeer belangrijke risico's wegneemt. Heeft het individu het gevoel 
in de meest critieke perioden van zijn leven afhankelijk te zijn van 
een vreemde en onpersoonlijke macht, waarmee hij zich nooit 
heeft kunnen identificeren, dan zal het systeem concrete nega-
tieve reacties uitlokken, omdat het op concrete punten de indivi-
duen niet in staat stelt zelf enige verantwoordelijkheid te dragen. 
Een dergelijk systeem zou dus eveneens debet worden aan de 
negatieve houding van de individuen ten opzichte van de geor
ganiseerde samenleving, omdat het hen nog meer afhankelijk zou 
maken van de maatschappelijke organisatie. 

Daarom dient het systeem van sociale voorzieningen zodanig 
georganiseerd te zijn dat de betrokkenen daarin zelf een actief 
aandeel hebben, opdat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor 
de werking ervan en het als een eigen instelling beschouwen. 

Over de waarde van het huidige systeem van sociale voorzie
ningen kan men nog geen zeker oordeel vellen dat met voldoende 
feiten gestaafd kan worden, want de eventuele nadelige gevolgen ' 
zijn niet zo duidelijk te onderscheiden. Zij die zich criticus of I 
voorstander noemen van het huidige systeem, gaan vooral op Ir. ' 

indrukken af of letten niet op de sociaal-psychologische effecten. 
Tot op heden heeft men slechts op kleine schaal naar enkele 
punten een onderzoek ingesteld. Zo heeft Dr. Van Ditzhuyzen 
aangetoond dat naarmate de voorzieningen in de bedrijven 
volmaakter worden, het aantal ziektemeldingen toeneemt. 1) 
Dr. Veldkamp vermeldt dat sinds de tweede wereldoorlog het 
aantal ziektegevallen sterk is toegenomen onder jongere arbei-
ders, in de steden en bij grotere bedrijven. Dit is volgens hem voor 
een deel het gevolg van de toeneming van het aantal neurose
patiënten, wat hij als een gevolg beschouwt van algemeen socio-
logische factoren 2) . 

Dit schijnt er op te wijzen dat de desbetreffende voorzieningen 
te weinig appelleren op het verantwoordelijkheidsgevoel. J. Höff-
ner signaleert nog een ander gevaar, n.l. dat het gezin soms kan 
desintegreren ten gevolge van allerlei sociale voorzieningen. Zo 
haalt hij een voorbeeld aan, waarbij kinderen in hun onderhouds-
plicht tegenover hun ouders verzaakten wegens bestaande sociale 
voorzieningen. Hij trekt daaruit de conclusie dat de sociale poli-

1) Volgens "De Tijd" van 9 juni 1956. 
2) Dr G. M. J. Veldkamp, Economische Orde en Sociale Politiek. 

Leiden 1957. 
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tiek gericht moet zijn op de integriteit van het gezin 1). Dr. Van 
Ditzhuyzen maakt van eenzelfde symptoom melding. 

Ofschoon uit deze feiten nog niet de gevolgtrekking gemaakt 
kan worden dat het huidige systeem ongezond is, tonen ze wel 
aan, dat een uitgebreid onderzoek naar eventuele schadelijke 
effecten dringend noodzakelijk is. Genoemde feiten kunnen wijzen 
op bepaalde fouten in de bestaande regelingen, maar zij zouden 
ook wel eens de noodzakelijkheid aan kunnen tonen, dat het 
systeem democratischer moet worden om demoraliserende conse
quenties te vermijden. Zo is Dr. Veldkamp van mening dat de 
arbeiders meer bij de organisatie van de sociale verzekering 
betrokken moeten worden 2). Het is een zaak van groot belang 
dat men op dit terrein de situatie eens goed onderzoekt. Hervor
mingen van het bestaande systeem en uitbreiding van het aantal 
voorzieningen dienen in ieder geval, willen deze voldoende ver
antwoord zijn, mede het resultaat te zijn van intensieve research. 

1) J. Höffner, Soziale Sicherheit und Eigenverantwortung. Pader
born 1953. 

2) Dr G. M. J. Veldkamp, Economische Orde en Sociale Politiek. 
Leiden 1957. 
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Economische aspecten van de 
gespreide eigendom 

door drs. G. A. C. Heerkens. 

I
edere dag opnieuw, bij het lezen van de krant en het inzien van 

de brievenbus, treffen ons de vele goede adviezen, die ons -
consumenten - worden gegeven over de besteding van onze 
inkomsten. Sommige van deze adviezen zijn erop gericht ons 

zuinig te leren huishouden door bepaalde artikelen aan te schaf
fen. Andere wijzen ons de weg naar nog ongekende mogelijkheden, 
die - en dit wordt gesuggereerd - anderen reeds kennen en die 
wij ook eens moeten proberen: de hardwerkende man, de bezige 
vrouwen de kinderen zijn het waard! 

Het is soms droevig te moeten bemerken, dat we het wel waard 
zijn, maar het ons juist niet of nog niet kunnen permitteren. Een 
volgend jaar gaat het wellicht wel, dan zijn onze inkomsten wat 
gestegen, of hebben we kans gezien wat opzij te leggen. Trouwens 
ook dat opzij leggen is niet meer nodig: U krijgt de goederen thuis 
en betaling geschiedt "in overleg". 

De moderne methoden van reclame laten ons uit zoveel mo
gelijkheden kiezen om onze behoeften te bevredigen, ja scheppen 
zoveel behoeften, dat de goede adviezen in talloze aanprijzingen 
gegeven, de consument in verlegenheid moeten brengen. Daar 
staat echter tegenover, dat deze reclame een economisch verant
woorde daad kan zijn, wanneer de daardoor verkregen afzet een 
productie op grote schaal of een rationele distributie mogelijk 
maakt. 

Ook voor andere zorgen van de consument bestaat grote belang
stelling. Regeringen en vakorganisaties hebben in een jarenlange 
strijd ernaar gestreefd deze zorgen, die men individueel niet kon 
opheffen, door vele sociale voorzieningen en daarmee gepaard 
gaande uitkeringen te verlichten. Daardoor zijn met name in Ne
derland een aantal sociale regelingen tot stand gekomen, die 
vooral de minder draagkrachtigen tegen een aantal risico's be
schermen, die zij individueel niet zouden kunnen dragen. Daarmee 
gaan kosten gepaard, die de vrije beschikkingsmacht over het 
inkomen belangrijk beperken. 

De inkomens - we hebben hier vooral de inkomens van arbei
ders op het oog - worden ten dele besteed aan de eerste levens
behoeften. Een ander deel gaat in de vorm van verschillende 
bijdragen naar instellingen voor sociale voorzieningen. Beide 
bestemmingen vormen een verplichte besteding. Het resterende 
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deel is beschikbaar voor een veelvoud van aangeprezen mogelijk
heden. Ook dat resterende deel wordt echter met de stijging daar
van bestemd voor behoeften, die in de algemene opinie tot eerste 
levensbehoeften gaan behoren. Het is het verschijnsel waarop de 
economist J. S. Duessenberry 1) heeft gewezen, volgens welk de 
laagste en lagere inkomensgroepen, ook bij stijging van hun in
komsten, alleen in hun eerste levensbehoeften zullen kunnen 
blijven voorzien, als gevolg van het feit dat deze eerste levens
behoeften een toenemend pakket van goederen en diensten gaan 
bevatten. Hij noemt dit het "demonstration effect", waarmee 
wordt bedoeld, dat bij het verkrijgen van hogere inkomsten, deze 
zullen worden besteed voor de bevrediging van behoeften, welke 
bij vele anderen reeds werden bevredigd. De reclame accentueert 
dit verschijnsel en "demonstreert" de nieuwe mogelijkheden. 
Peter Drucker drukt het als volgt uit: "If the workers and the 
middle class can save money at all, they invest in the past rather 
than in the future. (They tend to catch up with themselves and 
get things they previously could not afford, before they move 
ahead.)" 2) 

Als het bovenstaande ook voor Nederland geldt - en er zijn 
geen aanwijzingen dat zulks niet het geval is - vormt dit bij het 
bevorderen van het sparen en verwerven van een bescheiden bezit 
een niet te verwaarlozen handicap. Tegenover deze neiging tot 
consumeren, zal een offer moeten worden geplaatst, dat het ge
brek aan spaarneiging compenseert. Er zal gedemonstreerd moe
ten worden dat het sparen en de vorming van bezit een aantrek
kelijke wijze is van inkomensbestemming. Hierop zal later verder 
worden ingegaan. 

De bevordering van het sparen en de daarmee samenhangende 
vorming van bezit wordt vooral op grond van ethische en sociaal
psychologische motieven verdedigd. Het ligt niet op de weg van 
dit artikel dat over de economische aspecten van de gespreide 
eigendom handelt, daarop nader in te gaan. De vraag die hier 
wordt gesteld is of ook motieven van economische aard aanwezig 
zijn om het sparen te bevorderen. 

Hierbij dient allereerst te worden opgemerkt, dat de grotere 
sociale zekerheid en de betere ontplooiingsmogelijkheden, die de 
eigendom van en de beschikkingsmacht over bezittingen mede 
brengen, een gunstige invloed zullen hebben op de stabiliteit en 
de ontwikkelingsmogelijkheden van een economie. Wanneer bo
vendien de bevordering van het sparen, met name door de werk
nemers, samengaat met een winstdelingssysteem of op andere 
wijze wordt gekoppeld aan de onderneming waarin men werkt, 
zal een saamhorigheidsbesef kunnen worden gekweekt, dat aan 

1) J. S. Duessenberry, Income, Saving and the Theory of Consumers 
Behaviour, Cambridge (Mass,) , 1949. 

2) Peter F. Drucker, America's next twenty years. New York, 1957. 
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de economische resultaten van de betrokken onderneming stellig 
ten goede zal komen. 

Maar er zijn nog andere motieven om het sparen en de bezits
vorming te bevorderen. 

Met het stijgen van de welvaart, met het toenemen van het aan
tal goederen en diensten, waarover ieder kan beschikken, neemt 
proportioneel op zijn minst, maar wellicht in versterkte mate de 
behoefte aan kapitaal toe. Verschillende economisten (o.a. Colin 
Clark) hebben weliswaar aangetoond, dat de productiviteit van 
het kapitaal sinds de twintiger jaren is toegenomen, d.w.z. dat 
per eenheid kapitaal thans meer goederen worden geproduceerd 
dan enkele decennia geleden; dit is echter een berekening die uit
sluitend op de industrie van toepassing is. De investeringen in de 
infra-structuur, waarvoor vooral de overheid verantwoordelijk 
is, en die een voorwaarde vormen voor het goed functionneren van 
het economische leven, zijn in belangrijkheid sterk toegenomen. 
Daarnaast vertonen de uitgaven voor opleiding, research, weten
schap en cultuur eveneens een sterke stijging. Ook deze uitgaven 
moeten investeringen genoemd worden, die wij bij het steeds 
ingewikkelder worden van de maatschappij niet kunnen missen 
om bekwame werkers en goede leiders te vormen. 

Anderen zijn van mening, dat in een tijd van zeer snelle téch
nische ontwikkeling, als waarin we nu leven, ook de industriële 
investeringen relatief zullen toenemen. De reden daarvan is, dat 
vele productiemiddelen, reeds lang voor hun technische veroude
ring, economisch verouderd zullen zijn en vervangen moeten wor
den. Er bestaat als het ware een inhaalvraag, die aan de kapitaal
voorziening uiteraard bijzondere eisen stelt. Deze redenering 
schijnt vooral voor de komende jaren plausibel en wel vanwege 
de hoge investeringen voor de energievoorziening door middel van 
atoomreactoren, maar ook wegens de nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van de automatisering, die enerzijds wordt voorbereid 
do er de snelle ontwikkeling van de electronische controle-appara
tuur, anderzijds een sterke stimulans zal ondervinden in de 
afzetmogelijkheden in één Europese markt. Ook om andere rede
nen kunnen wij voor Nederland een zware spaar- en investerings
plicht verwachten. De jonge generaties, groter dan in enig ander 
land in Europa wegens het hoge geboortecijfer, zullen een ge
schikte arbeidsplaats moeten kunnen vinden, zodra zij daarvoor 
de leeftijd en bekwaamheid hebben gekregen. Het zijn vooral de 
industrie en het verkeer - beide sektoren, waar het investerings
niveau het hoogst ligt - die hen voor het grootste deel zullen 
moeten opvangen. Een zevental jaren geleden werd berekend, dat 
voor iedere nieuwe arbeiders plaats in de industrie gemiddeld 
f 18.000,- moesten worden geïnvesteerd. Door prijsstijgingen en 
verdere technische ontwikkeling is dit bedrag inmiddels belang
rijk hoger. 

Is het dus redelijk te verwachten, dat nu en in de toekomst een 
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I 
groot deel van het nationaal inkomen zal moeten worden bestemd 
voor investeringen, daarmee is nog niet bewezen, dat de daarvoor 
benodigde besparingen via individueel sparen zullen moeten wor
den verkregen, of althans voor een groter deel dan dit in het 
verleden het geval was. Ook met collectieve besparingen zou dit 
te bereiken zijn. Aan ondernemingen kan de gelegenheid worden 
geboden hun investeringen zoveel mogelijk door het inhouden van 
winsten te financieren. Door fiscale en andere maatregelen kan 
worden bevorderd, dat deze financieringswijze meer nog dan in 
de voorbije jaren wordt toegepast. De overheid kan door extra 
belastingen eveneens sparen en deze besparingen voor eigen in
vesteringen gebruiken, dan wel deze doorgeven aan het bedrijfs
leven. En ook de institutionele beleggers - grote verzamelaars 
van vele kleine spaarbedragen - zou de financiering van het 
bedrijfsleven meer dan in het verleden ter harte kunnen gaan. 

De feiten van de laatste jaren, waarin de investeringen bijzon
der hoog zijn geweest - gemiddeld 17% van het nationale inko
men - laten trouwens zien, dat deze voor een groot deel via 
collectieve besparingen en door het inhouden van winsten zijn 
gefinancierd. Een macro-economische beschouwingswijze op 
grond van de feitelijke gang van zaken in de laatste jaren, zal ook 
niet kunnen aantonen, dat de individuele besparingswijze de voor
keur verdient boven een meer collectieve. 

Bij het stellen van de doeleinden van de economische politiek, 
w.o. het investeringsniveau en het daarmee verbonden niveau van 
besparingen, spreekt men waarde-oordelen uit, die mede op niet
economische postulaten zijn gebaseerd. Evènzeer wordt de keuze 
der middelen waarmede die doeleinden worden bereikt, beïnvloed 
door waarde-oordelen van een andere dan de economische orde. 
De wenselijkheid van vorming van meer gespreide eigendom door 
individueel sparen is vooral een ethisch en sociaal-psychologisch 
waarde-oordeel, dat overigens consequenties heeft in de econo
mische orde. 

Enerzijds laat dus de geschiedenis van de laatste jaren zien, dat 
onze economie in het algemeen in staat is geweest voldoende 
besparingen op te brengen. Verder hebben we in het begin van dit 
artikel vastgesteld, dat de neiging tot sparen bij de lagere in
komensklassen niet bijzonder groot is, ook niet bij toenemend 
inkomen. Om deze spaarneiging te vergroten zullen dus bepaalde 
stimulansen moeten worden gegeven, die ongetwijfeld offers en 
wel geldelijke offers zullen vragen, van de overheid zowel als van 
het bedrijfsleven. Economisch bezien zou de doelstelling van meer 
individueel sparen bij een groot deel van de bevolking derhalve 
minder rationeel kunnen zijn, dan de tot nu toe gevolgde beleids
lijn tot het behouden van een voldoende investerings c.q. bespa
ringsniveau. Bij de keuze van de middelen en het afwegen van de 
offers is daarom de waarde die wordt gehecht aan het individueel 
sparen en de gespreide eigendom beslissend. Het afwegen van 
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deze offers is een zaak van regeerders en politici. De econoom zal 
zich afvragen of deze keuze niet vergemakkelijkt kan worden, 
doordat met het bereiken van de doelstelling van meer individuele 
besparingen, ook andere doelstellingen meer in het economische 
vlak gelegen kunnen worden bereikt, en wel doeleinden waarvoor 
de waarde-oordelen reeds zijn gesteld en aanvaard. Met andere 
woorden: heeft de overheid en heeft het bedrijfsleven er belang 
bij bepaalde maatregelen te treffen, die de bezitsvorming stimu
leren, om andere redenen, dan die welke met de bezitsvorming jn 
strikte zin worden nagestreefd? 

Het lijkt ons zeer goed mogelijk het structurele bezitsvormings
beleid door bepaalde aanpassingen dienstbaar te maken aan de 
conjunctuurpolitiek, zowel in de hoog- als in de laagconjunctuur. 
Zo kan in een periode van geringe economische activiteit het 
bouwen van een eigen woning aantrekkelijk worden gemaakt door 
het verlenen van bouwpremies en van faciliteiten op het gebied 
van de financiering van de eigen woning. Op deze wijze zou een 
gedeelte van de gelden die anders worden bestemd voor openbare
werken-politiek, met vrucht kunnen worden gericht op de bevor
dering van het eigen woningbezit. 

Maar ook de hoogconjunctuur biedt mogelijkheden om de 
bezitsvorming te stimuleren en daarmede bepaalde ongewenste 
consequenties van zulk een periode tegen te gaan. De hoge win
sten, die het bedrijfsleven in een hoogconjunctuur maakt, vormen 
voor de vakverenigingen een aanleiding om loonsverhogingen 
doorgevoerd te krijgen. Door verschillende schrijvers 1) is er op 
gewezen, dat deze loonsverhogingen doorgaans niet een verminde
ring van de winsten tengevolge hebben. Door de gunstige afzet
verhoudingen - het bestaan van een verkopersmarkt - ziet de 
ondernemer kans deze extra kosten in zijn prijzen door te be
rekenen. 

Een prijsstabilisatiebeleid zou, volgens genoemde schrijvers, 
dan ook hoogstens op zeer korte termijn effect kunnen sorteren. 
Het gevolg is dat tussen winsten en lonen een soort wedloop zal 
ontstaan, die nationaal-economisch zeer ongewenst is. In eerste 
instantie zijn de vergeten groepen en de vaste inkomentrekkers 
daarvan het slachtoffer, omdat deze bij de verdeling van het 
nationaal inkomen de zwakste stem hebben. Maar ook de export
industrie zal hiervan het slachtoffer kunnen worden. De con
currentiepositie ten opzichte van het buitenland laat niet steeds 
toe dat de stijgende lonen kunnen worden doorberekend in de 
exportprijzen. Er is dus alle reden deze wedloop tussen winsten en 
lonen in een hoogconjunctuur tegen te gaan. 

Een gedeelte van de winsten wordt behalve als gevolg van de 

,) Prof. dr H. J. Witteveen, Loonshoogte en Werkgelegenheid, 1947 
en Prof. dr J. Pen in zijn Pre-advies voor de Vereniging voor staat
huishoudkunde en Statistiek in 1956. 
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verkopersmarkt verkregen tengevolge van een maximale bezet
ting van het productieapparaat. De daaruit resulterende producti
viteitsverhoging zal bij een meer normale bezetting oneigenlijk 
blijken te zijn. Loonsverhogingen, die op grond van deze produc
tiviteitsverhoging zijn toegekend zouden bij deze normale bezet
ting wellicht niet meer kunnen worden gehonoreerd. 

Het bovenstaande leidt tot de gedachte om de conjunctuur
winsten, van beiderlei aard, door winstdeling deelachtig te maken 
aan de arbeiders. Dit werkt de prijsstabilisatie in de hand en 
voorkomt daarmee samenhangende nominale loonsverhogingen. 
Wanneer deze winstdeling gegoten kan worden in de vorm van 
extra besparingen, is de invloed daarvan zeker conjunctuur
nivellerend. Tegenover de vergrote vraag naar kapitaal en kre
dieten als gevolg van het hoge investeringsniveau in zulk een 
periode, staat dan een vergroot aanbod. Ondernemingen, die in 
staat z~jn deze winstdeling te effectueren door de uitgifte van 
aandelen (w.o. preferente) of door winstdelende obligaties, blijven 
dan tevens over de liquiditeiten beschikken, die z\i anders via 
verhoogde lonen of door winstuitkeringen waren kwijtgeraakt. 

Met het bovenstaande is globaal aangegeven, hoe het bezits
vormingsbeleid tot op zekere hoogte dienstbaar gemaakt kan 
worden aan een zekere conjunctuurbeïnvloeding. Behalve van de 
overheid, die daartoe het geschikte kader moet scheppen, is de 
medewerking van het bedrijfsleven bij de concrete uitwerking een 
noodzakelijke voorwaarde, waarop echter, gezien de daarmede te 
verkrijgen resultaten, mag worden gerekend. 

Met de conjunctuur zal echter het op deze wijze gestimuleerde 
sparen een wisselvallig karakter vertonen. De hier naar voren 
gebrachte maatregelen zullen daarom een aanvullend karakter 
dienen te hebben op een struktureel bezitsvormingsbeleid, dat 
erop gericht is het individuele sparen als deugd te bevorderen. 

In het begin van dit artikel maakten wij ten aanzien van de 
besteding van het inkomen een onderscheid tussen een gedeelte 
dat besteed wordt aan de eerste levensbehoeften, een gedeelte dat 
in de vorm van bijdragen en premies wordt afgestaan voor diverse 
collectief georganiseerde voorzieningen en een gedeelte dat een 
speelruimte in de bestedingen laat. De eerste twee gedeelten wor
den vrijwel verplicht besteed, het laatste gedeelte laat een vrijheid 
van keuze. Aangetoond werd evenwel, dat deze vrijheid psycho
logisch beperkt wordt door de neiging om de eerste levensbehoef
ten bij stijgend inkomen een ruimere inhoud te geven en zich bij 
zijn bestedingskeuze te laten beïnvloeden door zijn omgeving (het 
zgn. "demonstration effect"). Met dit verschijnsel zal bij het 
bevorderen van het sparen terdege rekening moeten worden ge
houden. Bewezen zal moeten worden, dat sparen en de vruchten 
van de eigendom juist iets aantrekkelijker zijn, dan de daarvoor 
achterwege gelaten consumptieve besteding. Sparen zal maat
schappelijk een meer gewaardeerde handelwijze moeten worden, 
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zodat ook op deze bestemming van het inkomen het "demonstra
tion effect" toepasbaar is. 

Tendele is dit een kwestie van voorlichting en opvoeding, 
waarbij de jeugd moet worden betrokken. Met het ontgroeien aan 
de klassetegenstellingen, is voor de vakverenigingen hierbij een 
taak weggelegd, die hen zeer goed moet liggen, en die zij in samen
werking met de ondernemersorganisaties zouden kunnen ver
richten. Bovendien kan met spaarpremies en andere stimulansen 
een eerste weerstand worden overwonnen. 

Daarnaast blijft het de zorg van de overheid en van allen, die 
daarop enige invloed kunnen uitoefenen, dat de waarde van het 
eenmaal verkregen bezit behouden blijft en niet door geldontwaar
ding ineenschrompelt. Van hoe groot belang zulks is moge o.a. 
blijken uit het totaal van de nominale schuldtitels, dat in handen 
is van pensioen- en verzekeringsfondsen, van sociale fondsen en 
spaarbanken. In deze fondsen, waarin de aanspraken van een zeer 
groot aantal houders zijn belegd, is momenteel in totaal een 
bedrag van ruim f 20 miljard aanwezig, voornamelijk in de vorm 
van langlopende vorderingen op de overheid! 

Overziet men het geleverde betoog, dan moet allereerst her
haald worden, dat bevorderen van het sparen door brede lagen 
van de bevolking, gepaard zal moeten gaan met het overwinnen 
van een psychologisch verklaarbare neiging tot consumptieve 
bestedingen. Door voorlichting en opvoeding - waarbij voor 
organisaties van werknemers en werkgevers een taak is wegge
legd - is hierin wellicht enige verandering te brengen. Dit zal 
echter gepaard moeten gaan met stimulansen, die geldelijke offers 
vragen van overheid en bedrijfsleven. Deze offers, gebracht ter 
bereiking van de ethische en sociaal-psychologische doelstellingen 
op grond waarvan bezitsvorming wordt bepleit, kunnen tendele 
dienstbaar worden gemaakt voor andere doelstellingen, n.l. een 
zekere conjunctuurbeïnvloeding. Tenslotte behoeft niet te worden 
gevreesd, dat door het stimuleren van het individuele sparen een 
teveel aan besparingen zal ontstaan. Integendeel kunnen deze 
individuele besparingen een welkome en noodzakelijke aanvulling 
betekenen ter financiering van een in de komende decennia zeer 
waarschijnlijk grote investeringsnoodzaak. 
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De spreiding 

\Ion het aandelenbezit 

~------------------------------,-

E
en beschouwing over de wenselijkheid van een verspreiding 
van het aandelenbezit in bredere kring dan zulks tot nu 
toe het geval is, doet er goed aan te beginnen met een 
uiteenzetting over de aard van de aandelen als beleggings

object en over de voordelen welke zij als zodanig kunnen op
leveren. 

Aandelen nu worden, in tegenstelling tot obligaties, gekenmerkt 
door de omstandigheid dat zij een wisselend inkomen in het voor
uitzicht stellen, over welks hoogte men slechts met een zekere 
mate van waarschijnlijkheid kan oordelen. Weliswaar zal men ten 
aanzien van de dividenden van bepaalde ondernemingen veel 
stelliger verwachtingen mogen hebben dan ten aanzien van die 
van andere, doch het uitgangspunt blijft dat de toekomstige 
dividenden slechts kunnen worden geschat. Dit houdt tevens in dat 
de prijs van het aandeel zich niet zonder meer laat voorzien. Doch 
zelfs afgezien van de dividendontwikkeling zijn er vele factoren 
welke er toe leiden dat de koersen van de aandelen aan grote 
fluctuaties onderhevig kunnen zijn. Deze koersen komen tot stand 
als resultante van de verwachtingen van alle bij de handel in de 
aandelen betrokkenen. Heeft men een oordeel dat afwijkt van dat 
hetwelk in de koers van het aandeel tot uiting komt, dan kan men 
dit tot uiting brengen door tot koop of verkoop van het desbe
treffende aandeel over te gaan. De omstandigheid dat de handel 
dagelijks plaatsvindt maakt het mogelijk te allen tijde op een 
eenmaal genomen beslissing terug te komen. Het aantrekkelijke 
van het aandeel als beleggingsobject moet gezocht worden in het 
feit dat het in staat stelt te profiteren van de economische groei 
van de ondernemingen waarin men participeert. Terwijl het 
aandeel dus het aan obligaties verbonden voordeel van een bij 
voorbaat vaststaande uitkering mist, biedt het de kans op het 
deelhebben in de expansie van de nationale economie. Daarnaast 
biedt het aandeel tot op zekere hoogte een beveiliging tegen de 
waardedaling van het geld. Men heeft immers belang bij een 
bepaalde onderneming, welke in staat moet worden geacht op de 
lange duur de geldontwaarding op te vangen door uitbreiding 
van de in geld uitgedrukte winstcapaciteit. In zoverre dit de 
onderneming gelukt en in zoverre zij bereid en in staat is de 
aandeelhouder van het gestegen winstvermogen te laten profi
teren, biedt het aandeel mogelijkheden, welke aan vrijwel alle 
vermogensobjecten ontbreken. 

260 



"~i'-~flt: , •• 

De risico's welke aan aandelen verbonden zijn, zijn vele. Het 
dividend dat er op zal worden uitgekeerd is afhankelijk van de 
capaciteiten van de leiding van de betreffende onderneming, doch 
ook van de gang van zaken in de betreffende bedrijfstak. Het is 
mogelijk in deze beide factoren enig inzicht te verkrijgen, doch de 
daarna nog resterende onzekerheid is niet gering. Daar komt nog 
bij dat de dividendbetalingen tevens afhankelijk zijn van de gang 
van zaken in de gehele economie, zodat men uiteindelijk een heel 
breed terrein moet beschouwen, teneinde na te gaan wat van een 
bepaald aandeel aan dividend mag worden verwacht. Ook de wijze 
waarop het dividend in de koers zal worden gewaardeerd is van 
talrijke factoren afhankelijk. Naast de conjunctuurontwikkeling 
speelt hierbij de ontwikkeling op de kapitaalmarkt een grote rol, 
Nu tal van sectoren van het economische leven door de overheids
politiek worden beïnvloed, is het tevens nodig dat men ten aan
zien van deze interventie een oordeel heeft. 

Ondanks al deze moeilijkheden waarvoor de aandelenbelegger 
zich gesteld ziet, kan toch worden vastgesteld dat door vermo
gende particulieren aandelen zeer worden gewaardeerd. Welis
waar zijn waarschijnlijk grote particuliere effectenportefeuilles 
minder talrijk dan zulks in het verleden het geval was, doch dit 
vindt zijn oorzaak in een achteruitgang van het grote vermogens
bezit zonder meer. Overheidsmaatregelen op fiscaal gebied zijn 
hieraan niet vreemd. Hoewel er aan de andere kant een sterke 
concentratie van het effectenbezit bij institutionele beleggers kan 
worden geconstateerd, dit neemt niet weg dat het aandelenbezit 
bij particulieren nog veel voorkomt. Het spreekt vanzelf dat dit 
op de eerste plaats het geval is bij de zeer gegoeden. Weliswaar 
is er bij deze categorie van bezitters ook de neiging een groot deel 
van het bezit in onroerend goed onder te brengen, doch daarnaast 
blijkt men zeer gesteld op aandelen. Doch ook bij talrijke midden
standers is het aandelenbezit populair. Van ouds is Amsterdam 
een grote markt geweest voor tal van buitenlandse aandelen, 
waarbij men vooral denke aan die van Amerikaanse ondernemin
gen. De belangstelling hiervoor was geenszins beperkt tot de 
kring van de zeer vermogenden. 

In de naoorlogse periode is de belangstelling voor aandelen nog 
eens bijzonder gestimuleerd door de uitzonderlijk gunstige koers
ontwikkeling ervan. De aandacht van velen die tot dan toe niet 
of nauwelijks in aandelen belegden werd hierdoor op deze ver
mogensobjecten gevestigd. Inderdaad kan worden vastgesteld dat 
de geldwaardedaling er ruimschoots door werd opgevangen. Dit 
verschijnsel heeft soms in Nederland zelfs de vorm aangenomen 
van de man die nog nooit een bank had bezocht, doch informeerde 
wat het geringst benodigde bedrag was voor de aankoop van een 
of ander aandeel. Speelde in de naoorlogse periode het streven 
naar een mogelijke koersstijging een rol, daarnaast was, met name 
in de laatste jaren, de vlucht uit de Nederlandse gulden van 
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betekenis. Moge een deel van de vraag naar aandelen dus ver
klaard worden uit speculatieve overwegingen, algemeen is men 
zich gaan realiseren dat het in de huidige tijd moeilijker is geld 
te bewaren dan het te verdienen, hoe moeilijk dit laatste ook kan 
zijn. Een belangstelling voor aandelen welke gestimuleerd wordt 
door een voortdurende geldontwaarding, al dan niet tot uiting 
komend in sterk oplopende aandelenkoersen, is echt kunstmatig. 
Een veel betere basis is het willen deelnemen aan de economische 
expansie op langere termijn. 

In de Verenigde Staten bezaten volgens een recente telling 8,6 
millioen personen op directe wijze aandelen, hetgeen betekent dat 
van iedere 12 volwassenen er een aandelenbezitter was. Een ver
gelijking met een soortgelijke telling vier jaar daarvoor gehouden 
wijst uit dat in de betreffende periode het aantal aandeelhouders 
met 33 ro was gestegen. 1) Ook hier zullen de geldontwaarding en 
de koersstijging hun invloed hebben doen gelden, doch de plaats
hebbende popularisering van het aandelenbezit zal een blijvende 
invloed hebben op de Amerikaanse economie. Voor Nederland 
beschikken wij niet over soortgelijke cijfers ten aanzien van de 
groei van het aandelenbezit. 

Erkennende dat het aandelenbezit grote voordelen met zich 
kan brengen, moet men zich afvragen welke eisen aan de bezitter 
v/orden gesteld, wil hij er het gewenste resultaat mee bereiken. 
Vooreerst lijkt het nodig dat men naast aandelen andere ver
mogensobjecten bezit, welke zich min of meer onttrekken aan de 
specifieke risico's eigen aan aandelen. Men denke in dit verband 
aan onroerend goed en aan obligaties. Vervolgens is het gewenst 
dat, in tegenstelling tot bij obligaties, bij aandelen een vrij ruime 
spreiding in het bezit wordt tot stand gebracht. Een dergelijke 
spreiding zal bij vele kleinere bezitters slechts mogelijk zijn dank
zij de aanwezigheid van aandelen in kleine coupures. Ook wanneer 
een vrij grote spreiding is tot stand gebracht, blijft het aandelen
bezit verre van onkwetsbaar. Een aantal factoren immers werkt 
ten goede of ten kwade van alle ondernemingen in een bepaald 
land, of zelfs in de gehele wereld. Wel zal men kunnen stellen dat 
het niet alleen gewenst is aandelen van ondernemingen uit ver
schillende bedrijfstakken aan te kopen, doch dat het daarnaast 
aanbeveling verdient zich in beginsel niet tot een land te be
perken. 

Wanneer men nagaat wat er zoal vereist wordt voor een succes
volle belegging in de aandelensector, ligt het voor de hand zich 
af te vragen of aandelen zich wel lenen voor een massale ver
spreiding. Kan bijvoorbeeld van een economisch niet onderlegde 
bezitter worden verwacht dat hij enig begrip heeft van de conse
quenties van het conjunctuurverloop voor de onderneming, waarin 

,) "Lammerique adopte un capitalisme populair", G. Keith 
Fundston, Bulletin Industriale no. 175, 1957, Société BeIge d'Etudes et 
d'Expansion, blz. 327. -
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hij als aandeelhouder is geïnteresseerd? Kan hij beoordelen of 
het ene land betere perspectieven biedt voor de belegger dan het 
andere? Hoewel vooropgesteld moet worden, dat men in deze niet 
te grote verwachtingen mag hebben, behoeft dit niet in te houden 
dat men hem daarom het aandelenbezit geheel zou moeten ont
raden. Een voornaam argument hierbij is dat ook bij verreweg de 
meeste particuliere bezitters van een omvangrijk effectenver
mogen dergelijke inzichten plegen te ontbreken, terwijl op lange 
termijn gezien hun beleggingsresultaten toch gunstig kunnen 
worden geacht. Zou het inzicht van menig arts en zelfs van menig 
directielid van een onderneming in de aandelenbelegging groter 
zijn dan dat van bijvoorbeeld de winkelier of de geschoolde 
arbeider? 

Wat in ieder geval wel onontbeerlijk lijkt, is een goede voorlich
ting ten aanzien van hetgeen bij een aandelenbelegging in het oog 
moet worden gehouden. Met name zou de aanstaande aandelen
bezitters moeten worden geleerd de weg van de voorzichtigheid 
te bewandelen. Zo men zich beperkt tot aandelen van zeer solide 
ondernemingen met een goed perspectief op lange termijn, zijn de 
risico's reeds aanzienlijk geringer. Daarbij zou er nadrukkelijk 
op moeten worden gewezen dat de aankoop van aandelen alleen 
verantwoord is wanneer men er op langere termijn in wil beleg
gen, zodat het speculatieve streven naar koerswinst op korte 
termijn geheel buiten beschouwing blijft. 

Wanneer aanstaande aandelenbezitters zich de moeite zouden 
willen geven kennis te nemen van hetgeen over het bedrijfsleven 
en deszelfs aandelen wordt geschreven, zou een onderscheids
vermogen ten aanzien van de merites van de verschillende ter 
beurze genoteerde aandelen ontstaan, dat niet behoeft onder te 
doen voor dat van de huidige aandelenbezitters. 

Een bijzondere moeilijkheid zal de beoordeling van het koerspeil 
in zijn totaliteit blijven vormen. Voor een succesvolle aandelen
belegging immers is het noodzakelijk dat men zich een beeld. kan 
vormen van de kansen welke bestaan ten opzichte van het koers
peil van aandelen. Hierdoor is tenminste vereist enig inzicht in 
het conjunctuurverloop en in de monetaire onhvikkeling. Daaren
boven is een meer gedetailleerde kennis van het koersvormings
proces voor aandelen onontbeerlijk. Het komt ons voor dat dit in
zicht bij vele huidige aandeelhouders in onvoldoende mate aan
wezig is. Zou het aandelenbezit ruimer verspreiding vinden, dan 
moet worden gevreesd dat de nieuwe aandelenbezitters zo moge
lijk in nog grotere mate in dit opzicht tekort zullen schieten. Bij 
bezitters van een omvangrijk effectenvermogen kan deze moeilijk
heid tot op zekere hoogte worden opgelost doordat men zich laat 
leiden door op het beleggingsgebied gespecialiseerde deskundigen. 
Voor kleine effectenbezitters evenwel zou deze deskundige bij
stand te duur worden. 

Wij zouden evenwel willen wijzen op een methode van beleggers, 
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waarbij de moeilijkheid van de beoordeling van het koerspeil 
wordt omzeild. Wij doelen hierbij op de methode welke in de Ver
enigde Staten "dollaraveraging" wordt genoemd. Deze behelst het 
volgende. Periodiek wordt een gelijk geldsbedrag aan de aandelen
portefeuille toegevoegd door de aankoop van nieuwe stukken. Dit 
betekent dat zowel in perioden van hoge als van lage koersen aan
delen worden gekocht. Aangezien het geldbedrag dat men wil be
steden evenwel steeds even groot is, zal men in perioden van hoge 
koersen minder aandelen aanschaffen dan in perioden van lage 
koersen. Het resultaat is dat men in de loop der jaren een aanzien
lijke koersappreciatie kan bereiken. De belegger welke er naar 
streeft een beoordeling van het koerspeil in zijn beleid te betrek
ken, doch welke in dit opzicht niet meer weet te bereiken dan de 
kans van fifty-fifty, zou er goed aan doen over te stappen op de 
methode van "dollaraveraging". Met name voor kleine beleggers 
welke periodiek bijvoorbeeld jaarlijks een bepaald bedrag ter 
beschikking zouden krijgen uit hun inkomen ter belegging in 
aandelen, zou deze methode aanbevolen kunnen worden. Een 
essentiële voorwaarde daarbij is, dat ook in tijden van dalende 
aandelenkoersen consequent het onveranderlijk gespaarde geld
bedrag in aandelen wordt belegd. Dit eist van de belegger een 
consequent gedrag. Wordt dit laatste niet opgebracht, dan wordt 
het gehele beleid doorbroken. 

Samenvattend komt het ons voor dat hoewel de belegging in 
aandelen een speciale deskundigheid eist, er toch reden is om haar 
in bredere kring te propageren dan zij thans is verbreid. 

Daarbij zou men zich echter niet mogen beperken tot het wek
ken van belangstelling voor aandelen. Wanneer dit pleidooi im
mers niet wordt voorafgegaan door en gecombineerd met een 
grondige voorlichting, moet worden gevreesd dat velen door een 
dergelijke popularisering van het effectenbezit zouden worden 
geschaad. 

Wat betreft de voorlichting zou allereerst moeten worden gewe
zen op de plicht van het bedrijfsleven. Noodzakelijk is het dat de 
jaarverslagen een juist beeld geven van de gang van zaken in de 
onderneming. Wanneer aandelen meer gemeen goed zouden wor
den, zou ernstig moeten worden overwogen of men in de jaar
verslagen niet meer dan tot dusver het geval is, zou moeten 
streven naar een zodanige redactie dat zij in brede kring begrijpe
lijk zijn. In de Verenigde Staten streven tal van ondernemingen 
hier reeds doelbewust naar. Dit uit zich zowel in de wijze waarop 
geschreven wordt, in de wijze van groepering van de cijfers, als in 
de toelichting van de voor de buitenstaander minder doorzichtige 
posten in de balans en de verlies- en winstrekening. In Nederland 
bestaat ten aanzien van de jaarverslagen nog een grote achter
stand ten opzichte van de Verenigde Staten, welke zich met name 
ook uit in het feit dat vaak zo weinig wordt medegedeeld. Erken
nende de vrees dat in bepaalde gevallen concurrerende onderne-
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mingen een ongewenst gebruik van het gepubliceerde zouden 
kunnen maken, staat het toch wel vast dat een grotere tegemoet
koming in deze tegenover de aandeelhouders, in veler opzicht 
zonder bezwaren zou kunnen plaatshebben. Het accent dat in vele 
jaarverslagen op een bespreking van de algemeen economische 
toestand wordt gelegd, zou daarbij gerust wat op de achtergrond 
kunnen raken. Ook van de jaarlijkse vergadering van aandeel
houders zou veel meer werk moeten worden gemaakt. Het spreekt 
vanzelf dat dit slechts mogelijk is wanneer van de zijde van de 
aandeelhouders hiervoor belangstelling bestaat. Men zou in dit 
verband het houden van avondvergaderingen kunnen overwegen. 
Ten onzent is de belangstelling voor de aandeelhoudersvergade
ring vaak nihil, waar evenwel tegenover staat dat sommige direc
ties hiervan ook weinig gediend zouden zijn. Het ware gewenst, 
dat van de zijde van de aandeelhouders op dit punt een grotere 
activiteit aan de dag zou worden gelegd. Dit zowel met het oog 
op de aldus te verwerven informaties, als met het oog op de 
sociaal economische vorming welke hiervan zou kunnen uitgaan. 

Van grote betekenis moet ook worden geacht de publiciteit ten 
aanzien van beleggingsvraagstukken. Naarmate een grotere 
groep geïnteresseerd raakt bij de aandelen, zou in dagbladen en 
periodieken meer aandacht aan kwesties van deze aard kunnen 
worden besteed. Denkbaar is het ook dat in de standsorganisaties 
de leden meer gelegenheid zou worden gegeven zich op dit terrein 
te oriënteren. Van de zijde van banken en commissionairs wordt 
op dit terrein veel goed werk gedaan, hetgeen niet uitsluit dat in 
een aantal gevallen de voorlichting hier schromelijk tekort schiet. 

Voor de spreiding van het aandelenbezit is het ook nog van 
belang, dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke eerbiedi
ging van de rechten van de aandeelhouder. Zo zou een verdere 
toepassing van het instituut van de niet royeerbare certificaten 
van aandelen bepaaldelijk als zeer ongewenst moeten worden ge
kwalificeerd. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de aan
deelhouder en de mogelijkheid voor eigen belangen op te komen 
immers kan daardoor ernstig worden geschaad. 

Nagegaan zou ook moeten worden of het niet mogelijk is de 
verhandelingskosten van aandelen te verlagen voorzover het 
kleine coupures betreft. Het is begrijpelijk dat de verhandeling 
hiervan relatief vrij hoge kosten met zich brengt, doch van de 
andere kant zou er met het oog op de spreiding van het aandelen
bezit veel voor te zeggen zijn dat de kosten hierbij juist zo laag 
mogelijk worden gehouden. 

Tenslotte zou nog kunnen worden overwogen of het niet wen
selijk is voor een belegging in aandelen een soortgelijke fiscale 
faciliteit te creëren als momenteel bestaat ten aanzien van de 
lijfrenteverzekering. Van de huidige regeling kan immers worden 
gezegd dat zij sterk discrimineert ten nadele van de aandelen
belegging. 
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Zo zouden nog meerdere desiderata kunnen worden opgesomd. 
Toch komt het ons voor dat hoe belangrijk deze maatregelen ook 
in hun totaliteit lmnnen zijn, de grootste stimulans zal moeten 
uitgaan van een geleidelijke opvoeding van de aanstaande aan
delenbezitters tot geschiktheid voor hun taak. Dit is een proces 
dat geruime tijd kan duren. Overhaasting is hierbij stellig uit den 
boze. Zo zou een stimulering van het aandelenbezit op grond van 
het argument van de geldontwaarding weliswaar tijdelijk effectief 
kunnen zijn, doch uiteindelijk de beleggers meer kwaad dan goed 
kunnen doen. Vooreerst is het een louter negatief argument, dat 
door de tijdsomstandigheden achterhaald zou kunnen worden. 
Vervolgens leidt het er licht toe dat de risico's verbonden aan het 
aandelenbezit verkeerd worden beoordeeld. 

Wordt in de hier aanbevolen zin de spreiding van het aandelen
bezit verwezenlijkt, dan twijfelen wij er niet aan dat zij zowel voor 
de betrokken enkelingen als voor de natie in haar geheel grote 
voordelen met zich kan brengen. 

Deze voordelen beperken zich niet tot het beleggingsaspect, 
doch zijn tevens van algemeen economische en sociale aard. 

Op de eerste plaats kan het bij de huidige economische situatie 
van Nederland van belang zijn, dat de besparingen, welke het 
bedrijfsleven ter beschikking worden gesteld, toenemen. Onze 
bevolkingsgroei immers noopt tot een vergaande industrialisatie. 
Aangezien de moderne productieprocessen zeer kapitaalintensief 
plegen te zijn, is een dergelijke industrialisatie slechts te ver
wezenlijken wanneer het bedrijfsleven voldoende financierings
middelen ter beschikking staan. Naast de zelffinanciering kan 
daarbij de aandelenemissie een belangrijke rol spelen. Gezien de 
moeilijkheden welke zich zijn gaan voordoen bij de vorming van 
grotere vermogens, ligt het voor de hand de kleine spaarder een 
taak te geven bij deze industriefinanciering. Momenteel neemt een 
groot deel van de nationale besparingen een zodanige vorm aan, 
dat zij minder geschikt zijn voor het bedrijfsleven. De beleggingen 
immers van de levensverzekeringsmaatschappijen en van de 
pensioenfondsen bestaan slechts voor een zeer klein deel uit aan
delen. In het midden latende of en in hoeverre dit voor de betref
fende instituten vanuit beleggingsstandpunt doelmatig is, kan 
worden geconstateerd dat aldus de industrialisatie weinig wordt 
bevorderd. Wanneer het mogelijk zou zijn de besparingen van 
bredere kringen van de bevolking te doen belangen in aandelen, 
zou zulks de expansie van het bedrijfsleven zeer ten goede komen. 
De reeds gesignaleerde fiscale bevoorrechting van de besparing 
door middel van de lijfrenteverzekering zou dan evenwel moeten 
worden opgeheven. In feite leidt deze fiscale bevoorrechting er 
toe dat de financiering van het bedrijfsleven wordt bemoeilijkt, 
terwijl de belegger het voordeel van een zekere aanpassing van de 
waarde van zijn besparingen aan de eventuele geldontwaarding 
mist. 
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Een belangrijke consequentie van een grotere spreiding van het 
aandelenbezit zou nog kunnen worden gevonden op het gebied van 
de sociaal economische oriëntering van de spaarder. Wanneer men 
in aandelen belegt is men eerder geneigd zich in grote lijn te 
oriënteren ten aanzien van de economische ontwikkeling in haar 
verschillende geledingen. Voor velen zal dit niet alleen een ver
ruiming van de blik betekenen, doch zal het ook gaan leiden tot 
het onderkennen van tot nu toe over het hoofd geziene aspecten. 
Van de zo talrijke groepen van werknemers kan worden gezegd 
dat velen door een te eng gezichtsveld niet bij machte zijn het 
economisch gebeuren anders dan vanuit het eigen beperkte 
belangenstandpunt te bezien. Vooropstellende dat zulks eveneens 
bij andere maatschappelijke groepen het geval is, kan toch worden 
vastgesteld dat het wenselijk zou zijn dat ook aan andere aspecten 
meer aandacht zou worden geschonken. Wanneer men aandeel
houder is, ligt het voor de hand zich bij de beoordeling van tal van 
zich voordoende economische kwesties af te vragen welke de 
consequenties zullen zijn voor de economische prosperiteit in het 
algemeen en met name voor de rentabiliteit van het bedrijfsleven. 
Wanneer een spreiding van het aandelenbezit zou kunnen bewerk
stelligen, dat bij velen een tegenwicht wordt gevormd tegen een 
al te eenzijdig belangenstandpunt, zou dit stellig heilzaam zijn. 
Hiermede wil geenszins zijn gezegd, dat de belangen van bijvoor
beeld de werknemer en de aandeelhouder in een bepaalde onder
neming steeds tegengesteld zouden zijn, doch in bepaalde gevallen 
zal de optimale oplossing slechts kunnen worden bewerkstelligd 
door het doelmatig afwegen van niet geheel parallel lopende 
belangen. 

Welke de uiteindelijke consequenties van een gespreid aandelen
bezit zullen zijn voor de mentaliteit van de bevolking, laat zich 
momenteel nog niet geheel overzien. Vast staat echter wel dat de 
wijze waarop men bij het economische proces is geïnteresseerd, 
van niet te onderschatten betekenis is voor de sociaal economische 
houding welke men zal innemen. Ook zonder in een materialistisch 
determinisme te vervallen, moet immers worden erkend, dat de 
concrete economische verhoudingen van grote betekenis zijn voor 
de standpunten, welke men ten aanzien van het economische 
proces kan innemen. 

Doch ook wanneer men van mening is dat de spreiding van het 
aandelenbezit sociaal-economisch gunstige gevolgen zal hebben, 
moet men er van uitgaan dat een dergelijke spreiding alleen dan 
op verantwoorde wijze zou kunnen worden bevorderd, wanneer 
vaststaat, dat de aandelen ook vanuit beleggingsstandpunt voor 
hun bezitters interessant kunnen worden geacht. Het is om deze 
reden dat in de onderhavige beschouwing veel aandacht aan dit 
punt is besteed. Zulks temeer aangezien in verschillende beschou
wingen het accent naar onze mening wat te eenzijdig op de 
sociaal-economische aspecten wordt gelegd, waardoor de vraag 

267 

I 

I 
1 
", 



naar het individuele eigenbelang van de belegger op de achter
grond dreigt te raken. 

Tot slot nog een enkel woord over de mogelijkheden welke 
gelegen zijn in de collectieve belegging. Wanneer de besparingen 
van een groot aantal beleggers worden verenigd in een fonds, kan 
op de eerste plaats een grote risicospreiding worden tot stand 
gebracht. In vergelijking met hetgeen op dit gebied door een 
kleine effectenbezitter kan worden bereikt, biedt de gemeen
schappelijke belegging in dit opzicht ongetwijfeld grote voordelen. 
Eenzijdige risico's, welke verbonden zijn aan een sterke concen
tratie van het effectenbezit in een of meer ondernemingen of in 
een of enkele bedrijfstakken, kunnen aldus volkomen worden 
vermeden. 

Daarnaast kan bij een gemeenschappelijke belegging meer aan
dacht worden besteed aan de selectie dan zulks het geval is bij 
een individuele belegging in een kleine portefeuille. Het is daarbij 
immers mogelijk gebruik te maken van diensten van deskundigen, 
waardoor het beleggingsbeleid de resultaten kan benutten 
van een wetenschappelijke research op beleggingsgebied. 
Ten volle erkennende dat het oordeel over de wenselijkheid van 
bepaalde beleggingsdaden steeds rekening zal moeten houden 
met vrij veel inponderabele factoren, moet het voordeel van een 
systematische benadering van het beleggingsvraagstuk toch niet 
worden onderschat. 

Een nadeel van de collectieve vorm van belegging is naar onze 
mening, dat een deel van de sociaal-paedagogische betekenis van 
de belegging in aandelen te loor gaat. Het is dan imers niet meer 
nodig dat de individuele spaarder tracht zich een oordeel te vor
men over de gang van zaken in het bedrijfsleven in zijn verschil
lende schakeringen. Men laat de beslissingen te dezer zake geheel 
over aan degene die met de behartiging van het gezamenlijk 
belang van de spaarders is belast. Hierdoor krijgt het aandelen
bezit iets zeer onpersoonlijks. Weliswaar neemt men aan het 
bedrijfsleven deel op een andere wijze dan uit hoofde van beschik
baar gestelde arbeidskracht, doch de eis van verantwoordelijkheid 
voor eigen bezit wordt er niet door bevredigd. 

Toch zouden wij dit bezwaar niet zo hoog willen aanslaan, dat 
daardoor collectieve vormen van aandelenbelegging nauwelijks 
gewenst zouden kunnen worden geacht. In feite immers zal de 
collectieve belegging in vele gevallen de enige reële mogelijkheid 
zijn om het aandelenbezit in brede kring te verspreiden. Immers 
voorzover het voor het individuele aandelenbezit vereiste finan
cieel economische inzicht ontbreekt, zou het collectieve aandelen
bezit een oplossing kunnen bieden. 

Bovendien zou ernaar kunnen worden gestreefd dat ook bij de 
collectieve belegging de participanten zo veel mogelijk op de 
hoogte worden gehouden van de achtergronden van het beleg
gingsbeleid en van de resultaten welke hiermede worden bereikt. 
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Men zou er zelfs naar kunnen streven de deelnemers zo veel 
mogelijk actief in het beheer te betrekken, zodat iedere partici
pant de gelegenheid krijgt zich naar vermogen de inzichten te 
verwerven welke bij een individuele belegging van nut zouden 
kunnen zijn. Aldus zou het onpersoonlijke karakter van de col
lectieve belegging enigszins afbreuk worden gedaan, terwijl teven 
de weg zou worden gebaand voor een succesvolle individuele 
belegging. 

Er is nog een aspect dat zowel vanuit het strikte beleggings
standpunt, als vanuit sociale overwegingen aandacht verdient. 
Vermeden moet n.l. worden dat beleggingsfondsen ontstaan van 
een zeer grote omvang. Dergelijke fondsen immers komen in de 
positie te verkeren dat nauwelijks meer wijzigingen in de samen
stelling van de beleggingsportefeuille kunnen worden aange
bracht. De meeste ter beurze van Amsterdam genoteerde aan
delen zijn n1. niet zodanig courant, dat posten van grote omvang 
in een kort tijdsbestek zonder een aanmerkelijk nadelige beïnvloe
ding van de koers kunnen worden gekocht of verkocht. Daarom 
verdient het aanbeveling dat er wordt gestreefd naar een vrij groot 
aantal beleggingsfondsen. Aangenomen mag immers worden dat 
het beleggingsbeleid hierbij onderling zal uiteenlopen, zodat wordt 
voorkomen dat de aandelentransacties een te massaal en daardoor 
ongewenst karakter zouden krijgen. 

Bovendien leent zich een beleggingsfonds van beperkte omvang 
veel beter voor een contact tussen de participanten en degenen 
die met de dagelijkse leiding zijn belast. Alleen op die wijze is het 
mogelijk dat er een regelmatig onderling overleg kan plaatsvin
den. Het zou te overwegen zijn of het geen aanbeveling verdient 
de beleggingsfondsen qua participanten een regionaal karakter te 
verschaffen. 

Ten slotte verdient het ook daarom nog aanbeveling een veel
heid van fondsen te creëren, omdat men aldus aan de uiteen
lopende doeleinden van de onderscheiden spaarders zo goed moge
lijk tegemoet kan komen. Bij bepaalde fondsen zou bijvoorbeeld 
het accent op een regelmatig inkomen kunnen worden gelegd, 
terwijl bij andere fondsen meer zou kunnen worden gestreefd naar 
koersappreciatie op langere termijn. Door gelijk gerichte belangen 
in een fonds te verenigen kan bovendien nog beter recht worden 
gedaan aan het verlangen dat de participanten zo veel en zo 
rechtstreeks mogelijk betrokken worden bij het beheer van hun 
geld. 

Het geheel samenvattend menen wij te mogen concluderen, dat 
bij het streven naar bezitsvorming, aan aandelen een grote be
tekenis mag worden toegekend. Daarbij zal echter terdege reke
ning moeten worden gehouden met de eisen welke dit bezit aan 
de eigenaars stelt zodat met de nodige deskundigheid en voor
zichtigheid te werk kan worden gegaan. 

Observator 
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Middenstand en bezitsvorming 
door Dr. K. A. J. M. Samson 

]D 
e middenstander oefent als regel met behulp van een 
bescheiden kapitaal, gecombineerd met zijn kunde en 
arbeid, voor eigen rekening en risico een bedrijf uit op 
het terrein van handel, ambacht of dienstverlening. 

Voor wat betreft de bescheiden omvang van het kapitaal kan een 
bevestiging gevonden worden in de resultaten van een door het 
E.LM. in 1953 bij 6000 middenstanders ingestelde enquête 1) . 
De gemiddelde waarde van de inventaris bedroeg in het ambacht 
f 10.000,- en in de detailhandel f 6.800,-. In detailhandel en 
ambacht is 4770 van de panden waarin een bedrijf wordt uitge
oefend eigendom van de ondernemer. Bij ongeveer de helft is het 
pand onbezwaard eigendom. 

De Commissie bezitsspreiding heeft in haar rapport "Bevor
dering van Bezitsvorming door Sparen" vermeld dat ca. 2 miljoen 
gezinnen, afgezien van rechten voortvloeiende uit wettelijke en 
collectieve pensioenen, niet meer bezitten dan een bescheiden in
boedel, weinig of geen kas- of spaargelden, in enkele gevallen 
aanvullende pensioenrechten en in een groter aantal gevallen 
begrafenispolissen. 

Nu zou men de opmerking kunnen maken, dat waar zo velen 
nog zo weinig bezitten, waar zo duidelijk nog een allereerste begin 
gemaakt moet worden met bezitsvorming bij de massa, in dit 
stadium niet gesproken hoeft te worden over een groep, die reeds 
voordelen geniet, verbonden aan het persoonlijke bezit. 

Allereerst moet er dan op worden gewezen, dat het bezit van de 
middenstander geheel of grotendeels een instrument is, een hulp
middel om zijn zaak te drijven. Het is dus geen consumabel bezit. 
Dit bedrijfskapitaal kan de eigenaar niet vrijwaren tegen de vaak 
ernstige financiële gevolgen van ziekte, ongeval, invaliditeit of 
overlijden. Heeft de grote massa van ons volk geen privaat bezit 
doch wel redelijke collectieve sociale voorzieningen, bij de midden
stand is dit veelal net omgekeerd. 

Een ander en belangrijker motief om belangstelling te vragen 
voor alle kleine vermogensbezitters en dus ook voor de midden
stand is gelegen in de bedenkelijke ontwikkeling van de vermo
gensverdeling in Nederland. 

1 ) Sociaal economische gegevens over het Midden en Kleinbedrijf 
Bundel van 8 rapporten gepubliceerd door het KLM. 
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Uit de vermogensverdeling van natuurlijke personen 1947 1) en 
de cijfers uit de jaren 1951, 1953 en 1954 2

) blijkt overduidelijk, 
dat het met de bezitsverhoudingen in Nederland de verkeerde 
kant uitgaat. 

In de periode van 1947 tot 1954 heeft het totale vermogen in 
handen van natuurlijke personen zich, de prijsstijging in aanmer
king genomen, niet op eenzelfde niveau kunnen handhaven. Dit 
ondanks de in die periode toegenomen welvaart. 

Is dit reeds een bedenkelijk verschijnsel, nog erger is het 
gesteld met de wijze waarop de vermogensverdeling zich ont
wikkeld heeft. 

In 1947 telde Nederland 125.000 bezitters van een vermogen 
kleiner dan f 20.000,-. In 1954 was dit aantal gedaald tot 
115.000, en dat spijt de bevolkingsgroei en de grote toename van 
het nationaal inkomen. 

Uit het aanwezige statistische materiaal valt niet op te maken 
of deze daling van het aantal vermogensbezitters zich heeft uit
gestrekt over alle beroepsgroepen of over slechts enkele groepen. 
Voor een te voeren beleid zou het in ieder geval bijzonder nuttig 
zijn de oorzaken van deze achteruitgang te kennen. 

Liep het aantal kleinere vermogensbezitters én de waarde van 
het door hen bezeten vermogen sterk terug, het aantal bezitters 
van grotere vermogens nam toe. Was ons land in 1947 nog slechts 
726 miljonairs rijk, in 1954 waren er 1211. Het door hen bezeten 
vermogen steeg in dezelfde periode van 1267 tot 2440 miljoen. 
Deze ontwikkeling onderstreept nog eens nadrukkelijk de juist
heid en de betekenis van de woorden, waarmede de minister voor 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie de Commissie Bezitsvor
ming op 26 februari 1953 herinstalleerde. De minister zeide bij die 
gelegenheid: "Het even gecompliceerde als belangrijke vraagstuk 
van de bezitsvorming is niet alleen voor de werknemers, maar 
eveneens voor andere maatschappelijke groepen van grote be
tekenis." 

Het valt daarom toe te juichen, dat van de stimulans ter be
vordering van het sparen door jeugdige personen alle gegadigden 
kunnen profiteren. Als weinig andere groepen wordt door de 
middenstand vastgehouden aan tradities. Uit dien hoofde en wel
licht ook, omdat de zakenman weet, dat opzij leggen, reserveren, 
een levensnoodzaak voor zijn bedrijf is, zal aan de jeugdigen uit 
dit milieu zeker het sparen zijn aangeprezen. Dat neemt niet weg, 
dat velen van hen hun voordeel zullen kunnen doen met het 
"opvoedkundige doel dat een van de hoofddoeleinden van een 
gepremieerde jeugdspaarregeling vormt, namelijk om aldus de 
jeugd de gewoonte van het sparen bij te brengen". (Mem. van 

1) Statistisch Zakboek 1953. 
2) Maandstatistiek van het financiënwezen november 1956, publi

catie van het tC.B.S. 
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Toelichting van het ingediende wetsontwerp betreffende het spa
ren van jeugdige personen.) 

Bij de opsomming van de gebruiksmogelijkheden van de spaar
gelden worden genoemd: bij gelegenheid van een huwelijk, voor de 
aanschaffing van woninginrichting, huisraad en intrek. Boven
dien zal hetgeen bespaard wordt een bijdrage kunnen vormen voor 
de oprichting of inrichting van een zaak. 

Het is hier, dat de jeugdige middenstanders zich zullen afvra
gen of de ondertekenaars van het wetsontwerp niet wat al te 
optimistisch zijn. Toekomstige middenstanders immers zullen als 
regel ook willen trouwen en daarom moeten sparen, net als ieder 
ander, doch bovendien moeten ze over eigen vermogen beschikken 
om een zaak te kunnen beginnen of over te nemen. Hiermede zijn 
tegenwoordig bedragen gemoeid die zelfs voor kleinere zaken in 
de tienduizenden lopen. Indien 9 jaar lang f 200,- per jaar wordt 
gespaard, bedraagt de totale (belastingvrije?) premie f 200.60. 
Voorwaar "niet adembenemend" zoals een commentator in De 
Tijd schreef. 

Met de invoering van de door het Rijk gegarandeerde bijzondere 
middenstandscredieten is door de regering op een gelukkige wijze 
bijgedragen tot de bezitsvorming in de middenstand. Door de 
omvang van het bedrijf, het veelal ontbreken van bankabele dek
king en vanwege de specifieke apparatuur die nodig is om de 
credietverlening in deze sector van het bedrijfsleven, was het in 
vele gevallen voor de middenstand niet mogelijk bij de normale 
banken crediet op te nemen. Door een gelukkig samenspel tussen 
overheid en bedrijfsleven is een uitgebreid stelsel van bijzondere 
credietregelingen tot stand gekomen. Voor zover deze credieten 
gebruikt worden voor de aanschaf van duurzame activa, de aan
koop of overname van een bedrijf, dragen zij wezenlijk bij tot 
behoud en uitbreiding van het bezit in deze sector. 

Het verliespercentage op deze vanuit banktechnisch oogpunt 
bekeken vaak riskante credieten is uitermate miniem. Men kan 
dit toeschrijven - zoals ook gebeurt - aan de hoogconjunctuur 
en aan de bonafiditeit van de middenstand. Men kan zich echter 
ook afvragen of de richtlijnen wellicht niet ietwat soepeler op
gesteld, dan wel met meer souplesse gehanteerd zouden kunnen 
worden. 

Indien een ondernemer erin geslaagd is tijdens zijn leven een 
goed renderende zaak op te bouwen zal hij bij zijn overlijden als 
regel een vermogen nalaten, dat voor het overgrote deel is vast
gelegd in zijn bedrijf. De weduwe en/of kinderen zijn voor hun 
verder bestaan dan ook zeer vaak aangewezen op voortzetting, 
verhuur of verkoop van de onderneming. De betaling van suc
cessierechten is in deze gevallen veelal zo bezwaarlijk, dat het 
voortbestaan van het bedrijf en het bezitsbehoud daardoor in 
gevaar komt. De regering heeft, deze moeilijkheid onderkennend, 
zelfs een speciale credietvorm ingesteld, het zogenaamde succes-
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siecrediet. Beter ware het, indien de belastingheffing achterwege 
zou blijven, wanneer de zaak wordt voortgezet door de weduwe en 
of de kinderen van de eigenaar. 

Ook een vergelijking van de positie, met betrekking tot het 
successierecht, van een ambtenaarsweduwe of de weduwe van een 
andere pensioengerechtigde werknemer met de situatie waarin 
de weduwe van een zelfstandige ondernemer verkeert, valt uitge
sproken ten nadele van laatstgenoemde uit. Een ambtenaars
weduwe is immers van het haar toekomende pensioen in het ge
heel geen successierecht verschuldigd en de weduwe van een 
andere werknemer behoeft tot een bedrag van f 3.000,- per jaar 
geen successierecht te betalen. De weduwe van een zelfstandige 
middenstander kan daarentegen slechts éénmaal f 13.000,- vrij 
van successierecht verkrijgen. Dit bedrag zal vaak slechts een 
gering deel zijn van de gekapitaliseerde waarde van vorenbedoelde 
pensioenen. Bovendien is dit bedrag vaak in bedrijfsactiva belegd 
of is op andere wijze aan de onderneming gebonden, terwijl de 
pensioenen voor aanwending in de consumptieve sfeer beschik
baar zijn. Ook in dit opzicht verkeert dus de weduwe van een zelf
standige ondernemer in een nadelige positie. Een ingrijpende ver
ruiming van de vrijstelling van successierecht kan voor de zelf
standigen alleen reeds uit deze overwegingen bepleit worden. 

Uit de hierboven vermelde punten blijkt, dat de middenstand 
met betrekking tot het wijd verbreid bezit zijn eigen problemen 
heeft. Ditzelfde geldt voor de gehele groep van zelfstandigen, of 
zij nu bedrijfshoofd zijn dan wel een vrij beroep uitoefenen. 

Het is allereerst noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de 
situatie van deze groep en de specifieke problemen, alvorens doel
treffende maatregelen genomen kunnen worden. 

Het zal anderzijds de plicht zijn van de ondernemers na te gaan 
"hoe de midden- en kleinbedrijven er toe kunnen bijdragen de 
sociale positie van hun personeel te versterken om hen te helpen 
meer deel te hebben aan de weldaden van het eigen bezit en aan 
de zelfstandigheid die dit meebrengt" 1). Door samenwerking is 
in de middenstand reeds veel goeds tot stand gebracht. 

Mogelijk dat ook hier op dit terrein door samenwerking moge
lijkheden kunnen worden geschapen die voor de ondernemers in
dividueel onbereikbaar zijn. 

,) Toespraak van de H. Vader tot de LK.M.B., Rome, oktober 1956. 
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stand van zaken t.a.v. 
bezitsvorming in Nederland 

door Drs. L. A Ph. van der Leij 

JB ezitsvorming, verstaan in de zin van vorming persoonlijk 
bezit in alle lagen van de maatschappij, is als idee niet 
nieuw meer. Reeds hebben bijvoorbeeld de sociale encyclie
ken hierover duidelijk gesproken. Toch heeft het nog vrij 

lang geduurd eer de gedachte van wat wij thans gewoon zijn met 
de term bezitsvorming aan te duiden, ook bij de katholieken, als 
actueel vraagstuk en urgent sociaal programmapunt werd begre
pen en beleefd. Voor het trage tempo, waarin de idee van bezits
vorming tot de publieke opinie is doorgedrongen, zijn mede de 
tijdsomstandigheden verantwoordelijk geweest. De economische 
crisis van de jaren dertig, die tot een voordien ongekend grote 
werkloosheid leidde, deed het na de verschijning van Quadrage
simo Anno welhaast een hersenschim lijken om aan de vorming 
van een eigen bezit onder de verarmende massa's te denken. 
Dringender scheen de taak de werklozen een inkomen en, zo mo
gelijk, een plaats in het produktieproces te verschaffen. Daarna 
verhinderden eerst de naderende dreiging van de oorlog en ver
volgens de oorlogsjaren zelf, dat de gedachte van de bezitsvor
ming zich een meer vooraanstaande plaats in de algemene belang
stelling veroverde. Eerst na de oorlog vond dit denkbeeld op 
ruimere schaal weerklank en dit wel in verschillende landen tege
lijkertijd. Men mag dan ook verwachten dat, nu het denkbeeld van 
de verbreiding van persoonlijk bezit - vooral ook onder die lagen 
van de bevolking welke dit totnutoe geheel of althans grotendeels 
hebben ontbeerd - tot het besef van het publiek en tot de pro
gramma's van politieke partijen en zelfs regeringen is doorge
drongen, dit ook niet gemakkelijk meer uit de geesten zal kunnen 
worden gebannen. Integendeel, als een antwoord op de vragen van 
de huidige tijd moet de idee van bezitsvorming in onze maat
schappij en in ons denken worden geïntegreerd. 

Prof. Romme gangmaker 

Ook in ons land is de bezitsvorming na de oorlog aan de orde 
gekomen. Vooral Prof. Romme heeft tot de gangmakers van de 
bezitsvorming als actueel vraagstuk behoord. Met de brochure 
"Nieuwe Grondwetsartikelen" van 1945, alsmede in het bijzonder 
met de publicatie "Verbreiding van privaat-eigendom", die hij in 
datzelfde jaar tezamen met Prof. Van den Brink in het licht gaf, 
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bracht hij het vraagstuk in openbare discussie. Voorts eiste hij 
hiervoor de aandacht bij de algemene beraadslaging over de rijks
begroting voor de jaren 1946 en 1947. Tezelfdertijd nam ook 
elders de belangstelling voor de bezitsvorming toe. Een en ander 
is mede aanleiding geweest, dat in 1948 door de toenmalige Minis
ter van Sociale Zaken de zgn. Commissie Bezitsspreiding werd 
ingesteld, welke aan de hand van een viertal vraagpunten over de 
hier gelegen problematiek advies zou moeten uitbrengen. 

Zoals bekend, is in de loop van de jaren, waarin de Commissie 
met de vier aan haar gestelde vraagpunten doende bleef, de pu
blieke belangstelling aanhoudend gegroeid. Vanuit principieel 
dan wel technisch oogpunt wijdden vakverenigingen en werk
geversorganisaties er bijeenkomsten aan en hielden de pers, en 
niet het minst de politieke partijen, zich intensief met deze zaak 
bezig. Een voorlopig hoogtepunt in deze ontwikkeling werd be
reikt, toen na de verkiezingen van het afgelopen jaar de contro
verse over de bezitsvorming een van de voornaamste struikel
blokken bleek op te leveren bij de vorming van een nieuw kabinet. 

Gelukkig is het in de afgelopen jaren echter niet bij moeilijk
heden gebleven. In het bedrijfsleven is hier en daar ook reëel wat 
gebeurd, dat, vooral als pionierswerk, een belangrijke aanzet voor 
een op bezitsvorming gerichte ontwikkeling vormt. Reeds de een
voudige bedrijfsspaarregelingen, die slechts beogen het de werk
nemers gemakkelijker te maken om door middel van een regel
matige inhouding op hun loon tot sparen te komen, zijn uit bezits
vormingsoogpunt verdienstelijk. Nog verdienstelijker zijn de rege
lingen, die in een aantal ondernemingen - waaronder de Staats
mijnen - werden ingevoerd om door middel van premiëring de 
spaaractiviteit der werknemers een krachtige prikkel te geven. 
Naast gepremieerde spaarregelingen voor het jeugdige personeel 
komen in een aantal ondernemingen algemenere spaarregelingen 
voor, die zich tot bredere categorieën dan alleen de jeugd richten. 
De bestaande regelingen wijken onderling af wat betreft de 
grootte van de besparingen, waarover premie wordt verleend, de 
premiehoogte zelf, de doeleinden, waarvoor kan worden ge
spaard enz. 

Wat dit laatste aangaat maakt het vanuit een oogpunt van 
verwerving van bezit van meer duurzaam karakter uiteraard wel 
enig verschil, of men onder de objecten van de spaarregeling, 
waarvoor met recht op premie kan worden gespaard, een duur
zaam consumptiegoed als bijvoorbeeld een wasmachine, dan wel 
een huisje opneemt. Behalve dat het bezit van een huis in het 
algemeen van duurzamer aard zal zijn, zal de aanschaffing van 
zulk een relatief duur object gemakkelijker tot extra sparen aan
leiding geven. Sommige spaarregelingen beperken zich er uitslui
tend of nagenoeg uitsluitend toe om het sparen voor een eigen 
huis te premiëren, andere stellen alleen maar als voorwaarde voor 
premiëring, dat de gelden gedurende een bepaald aantal jaren 
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blijven " geblokkeerd" . Op alle vormen van de maatregelen met 
bezitsvormend karakter die mogelijk zijn wordt hier niet nader 
ingegaan. Slechts zij nog op de aanwezigheid van winstdelings
regelingen in een aantal ondernemingen gewezen. Winstdelings
regelingen, die in verschillende vormen voorkomen, hebben min
stens in zoverre een bezitsvormende strekking, dat zij de ruimte 
om te sparen vergroten. Het is echter duidelijk, dat, wanneer zij 
zonder meer in geld worden uitgekeerd, zij vrij gemakkelijk enkel 
maar tot een vergroting van de consumptie leiden. 

Ondernemingsbelangen 

Natuurlijk mogen wij al deze maatregelen van het bedrijfsleven 
niet alléén maar met een idealistisch oog bezien, als zou dit alles 
puur uit altruïsme voortvloeien. De ondernemers, die tot de in
voering van regelingen, als hierboven bedoeld, overgaan, zullen 
dit vaak mede doen, omdat zij van oordeel zijn dat aldus ook de 
ondernemingsbelangen zijn gebaat. Maar wie zou willen beweren, 
dat deze regelingen daarmede veroordeeld zijn? Men zal bijvoor
beeld van de invoering van een spaar- of winstdelingsregeling een 
verbeterde stemming onder zijn personeel verwachten, hetgeen tot 
een hogere produktiviteit en betere bedrijfsresultaten kan voeren. 
Voorts zal - vooral bij bouwspaarfondsen kan dit het geval zijn 
- de binding aan het bedrijf worden vergroot, hetgeen in tijden 
van arbeidsschaarste zoals wij die na de oorlog welhaast aanhou
dend hebben meegemaakt, een zeer gewaardeerde zaak is. Ook 
valt niet te ontkennen, dat de geleide loonpolitiek vaak niet 
vreemd zal zijn geweest aan verschillende gunstige maatregelen 
en regelingen, die ten behoeve van het personeel werden getroffen. 
Toch vindt dit alles óók zijn oorsprong in een gewijzigde instel
ling, waarmede men tegenover zijn personeel is komen te staan. 
Inplaats van de werknemer te beschouwen als een arbeidskracht, 
waarvan men na betaling van het overeengekomen loon eigenlijk 
af is, wint de opvatting steeds meer veld, dat men als werkgever 
in de werknemer zijn medemens moet zien. Behalve andere conse
quenties brengt deze benaderingswijze mede, dat het looncontract 
voortdurend meer wordt uitgebouwd met elementen, van elders 
verkregen. 

Intussen mag de omvang van hetgeen in het bedrijfsleven aan 
bezitsvormende regelingen is tot stand gekomen ook weer niet 
worden overschat. Dat is juist een van de redenen, waarom even
eens voor de overheid op het gebied van de particuliere bezits
vorming een taak is weggelegd. Wèl biedt hetgeen in het bedrijfs
leven tot stand kwam in het algemeen een gezond uitgangspunt 
voor het optreden van de overheid. De verwerving van persoonlijk 
bezit is in de eerste plaats een aangelegenheid van de betrokken 
individuen zelf. Vooral door eigen spaaractiviteit zal men zich 
een, zij het desnoods bescheiden, bezit moeten zien te verwerven. 
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Daarna en daarnaast is het bedrijfsleven, waar de meeste mensen 
hun werk en hun economische bestaan vinden, het meest direct 
aangewezen om het economische welzijn van zijn employé's te 
behartigen. Vooreerst door een redelijk en menswaardig loon uit 
te keren, maar daarnaast ook in de bredere, hierboven aange
geven zin. De overheid komt, behalve voorzover het haar eigen 
personeel betreft, eerst op de derde plaats. Haar taak is het om 
initiatieven te wekken en te steunen, zomede belemmeringen, die 
aan de ontplooiing van de bezitsvorming in de weg staan, op te 
ruimen en in het algemeen het streven naar persoonlijk bezit bij 
de grote massa te begunstigen. 

In de afgelopen jaren heeft de overheid een eerste stap in deze 
richting gedaan, toen in het vorige kabinet een aparte Minister 
voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie werd opgenomen, 
die mede met de zorg voor de bezitsvorming werd belast. O.a. naar 
aanleiding van het tweede interim-rapport van de Commissie 
Bezitsspreiding, dat in 1955 verscheen en tot titel droeg "Bevor
dering van Bezitsvorming door sparen" - het eerste interim
rapport, getiteld "Het vraagstuk der winstdeling" kwam in 1952 
uit - is onder deze bewindsman vooral aan een drietal projecten 
van bezitsvormende aard gewerkt, t.w. een gepremieerde jeugd
spaarregeling , een gepremieerde spaarregeling voor het rijks
personeel en een vrijstellingsregeling van fiscale en sociale lasten 
voor werkgevers-bijdragen in bouwspaarfondsen. 

Met een spaarregeling ten behoeve van de jeugd beoogde men 
bij een groep, die daarvoor wel bijzonder vatbaar moet worden ge
acht, het regelmatig sparen aan te leren. Tevens werd van een 
dergelijke regeling verwacht, dat zij ertoe zou kunnen bijdragen, 
dat het aantal dergenen, die thans vaak materieel onvoldoende 
uitgerust tot een huwelijk overgaan, zou worden beperkt. Tot een 
wetsontwerp inzake deze materie is het onder Minister De Bruyn 
niet meer gekomen. 

Met een ambtenaren-spaarregeling werd bedoeld de overheid 
als werkgeefster de consequenties te laten trekken, die uit een 
op bezitsvorming gericht beleid voor het eigen personeel voort
vloeien. Voorts nam men aan, dat het voorgaan van de overheid 
tot de invoering van overeenkomstige regelingen in het bedrijfs
leven zou leiden. Aan de Centrale Commissie voor georganiseerd 
overleg in ambtenarenzaken werden een aantal richtlijnen om 
advies voorgelegd. Omdat echter tegen bepaalde punten van het 
regeringsvoorstel van de zijde der ambtenarenorganisaties be
zwaren bestonden, is de totstandkoming van de regeling vertraagd. 

Aanleiding voor een voorstel tot vrijstelling van werkgevers
bijdragen in bouwspaarfondsen van fiscale en sociale lasten 
vormde het feit, dat over deze bijdragen wel sociale lasten worden 
geheven, maar dat hierover geen uitkeringen worden verstrekt, 
hetgeen als een onbillijkheid moet worden beschouwd. Wilde men 
hierin nu wijziging brengen, dan was het in verband met de be-
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kende Coördinatiewet nodig ook vrijstelling van fiscale lasten te 
verlenen. Om deze materie te regelen werd een wetsontwerp inge
diend, dat echter tot bouwspaarfondsen beperkt bleef. Over dit 
wetsontwerp werd tijdens het vorige kabinet nog een Voorlopig 
Verslag uitgebracht. 

De Commissie-Bommer 

Naast deze voorbereidende arbeid aan maatregelen met bezits
vormende strekking kwam in 1953, mede naar aanleiding van een 
advies van de in 1948 ingestelde Commissie-Bommer, een regeling 
tot bevordering van het eigen-woningbezit tot stand, waarbij aan 
degenen, die een nieuwe woning bouwden en daarin gedurende 
tien jaren zouden blijven wonen, onder zekere voorwaarden een 
jaarlijkse bijdrage werd verzekerd ten bedrage van 2V~ OIo van de 
premie, toegekend op grond van het Premie- en bijdragebesluit 
woningbouw. Omdat echter na de beëindiging van de werkzaam
heden der Commissie-Bommer weer geruime tijd was verstreken, 
stelde de toenmalige Minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting in overleg met zijn ambtgenoot van Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie een werkgroep Eigenwoningbezit in, die in 
1955 advies uitbracht. O.a. naar aanleiding hiervan kwam in 1956 
een A.M.v.B. tot stand, die een nieuw Besluit bevordering eigen
woningbezit inhield. Inplaats van de jaarlijkse bijdrage zou in de 
toekomst een bijdrage ineens worden verleend. Voorts zouden o.a. 
op grond van dit besluit ook garanties voor opgenomen credieten 
kunnen worden verstrekt. Voor de uitvoering van het besluit was 
het echter nodig zgn. bemiddelende organen aan te wijzen, welke 
echter voorlopig op zich lieten wachten. 

Zo was de stand van zaken, toen na de verkiezing van 1956 
tijdens de kabinetsformatie ernstige moeilijkheden over de bezits
vorming ontstonden. Zoals bekend werden deze tenslotte over
wonnen. De regeringsverklaring, die de Minister-President in de 
Tweede Kamer aflegde, behelsde blijkens de Handelingen van de 
Tweede Kamer, zitting 1956-1957, blz. 24, ten aanzien van de 
bezitsvorming het volgende: 

"Ter bevordering van de bezitsvorming wordt gedacht o.a. aan reeds 
ingediende of voorbereide voorstellen inzake eigen woning, toekennen van 
premies aan jeugdige spaarders en de spaarregeling ten behoeve van het 
overheidspersoneel, bevordering van het bouwsparen overeenkomstig wets
ontwerp 4273, met uitbreiding van de daarin voorziene maatregelen tot 
werkgeversbijdragen in andere nader aan te wijzen op duurzaam bezit ge
richte werknemersspaarfondsen. 

Voorts zal naar gelang van de ervaringen, met deze voorzieningen in de 
praktijk opgedaan, onderzocht worden of die gevolgd zullen worden door 
andere maatregelen van soortgelijke strekking ook voor andere groepen. 

Bevordering van winstdeling met spaarregeling zowel voor de bezitsvor
ming als ter vermijding van inflatoire spanningen zullen worden overwogen." 

Deze verklaring verzekerde vooreerst, dat het onderhanden 
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zijnde werkprogramma in de komende regeringsperiode zou wor
den voortgezet. Nieuw was daarbij, dat het vrijstellingswetsont
werp met betrekking tot bouwspaarfondsen zou worden uitgebreid 
tot andere spaarfondsen, waarvan mocht worden verwacht, dat 
het een belangrijke stimulans voor de invoering van dergelijke 
fondsen in het bedrijfsleven zou vormen. Nieuw was ook de toe
zegging, dat aan de hand van de opgedane ervaringen zou worden 
nagegaan ook voor anderen tot overeenkomstige maatregelen te 
komen. Dit opende enig verder perspectief, hoewel het geheel aan 
de toekomst werd overgelaten, hoe dit programmapunt verder zou 
worden gehonoreerd. De bij het optreden van de Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie aangekondigde interdepartementale commissie 
voor bezitsvorming kan mogelijk deze alsmede andere bezits
vormen de maatregelen waarvoor de weg vrij is gebleven, nader 
helpen concretiseren. 

Zoals bekend is sinds het optreden van het nieuwe kabinet 
het ontwerp van een jeugdspaarwet bij de Tweede Kamer inge
diend. De invoering van een ambtenarenspaarregeling is mede 
daardoor bijzonder dringend geworden, dat enige gemeenten in 
het zuiden des lands voor hun personeel spaarregelingen met 
bezitsvormend karakter hebben ingevoerd. Hoewel uit een oog
punt van bezitsvormingsbeleid initiatieven in het algemeen ge
waardeerd dienen te worden, zou het uit een oogpunt van perso
neelsbeleid minder gewenst zijn, indien over het land bij de 
overheid sterk divergerende spaarregelingen zouden tot stand 
komen. Dit zou ook tot onderlinge concurrentie, wat het aantrek
ken van personeel betreft, kunnen leiden. Het is dan ook te waar
deren, dat in de gemeenten, waarin reeds een gepremieerde 
spaarregeling tot stand kwam, de uitvoering daarvan werd opge
schort. Zoals de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming 
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in de begroting van zijn 
departement voor het jaar 1958 mededeelt, streeft hij ernaar nog 
vóór het einde van het jaar tot vaststelling van definitieve richt
lijnen voor een ambtenarenspaarregeling te komen. Daarna kun
nen de lagere publiekrechtelijke lichamen en zal de rijksoverheid 
een concrete regeling nader uitwerken. Zoals Staatssecretaris 
Schmelzer bij de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 1957 
in de Tweede Kamer toezegde, kan na de indiening van een 
ontwerp-jeugdspaarwet ook spoedig de uitbreiding van het wets
ontwerp inzake de vrijstelling van werkgeversbijdragen van 
fiscale en sociale lasten in bouwspaarfondsen tot andere spaar
fondsen worden tegemoetgezien. Tenslotte moge in dit verband 
nog worden vermeld, dat middelerwijl door de Minister van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid een eerste aanwijzing van een 
bemiddelend orgaan heeft plaatsgevonden, zodat thans spoedig 
het Besluit bevordering eigen woningbezit reële betekenis zal 
krijgen. 
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De ontwikkeling in de toekomst 

Hoe de ontwikkeling van de bezitsvorming in de toekomst zal 
zijn, valt moeilijk te voorspellen. Het is echter niet uitgesloten, 
dat de grote behoefte aan besparingen - in de komende jaren 
wellicht nog groter dan in de voorbije periode - aan de bezits
vorming een bijzonder accent zal geven. Het is hier niet de plaats 
het vraagstuk van de kapitaalbehoefte en kapitaalschaarste uit
voerig te behandelen. Men kan zich echter afvragen, of de be
staande besparingsbronnen wel voldoende ruim zullen blijken te 
zijn om de financiering van de investeringen mogelijk te maken. 
Hier en daar kunnen dan ook reeds stemmen worden vernomen, 
die ook anderen, en met name de werknemers, bij de financiering 
van de investering willen inschakelen. Deze gedachte verdient 
ernstig overwogen en in haar verschillende aspecten nauwkeurig 
bestudeerd te worden. Daarbij moet men nagaan, op welke wijze 
het economisch belang van een ongestoorde voortzetting van een 
hoog peil der investeringen met de bijzondere, meer op de be
langen van de individuele persoon gerichte doeleinden der bezits
vorming kan worden verbonden. Er doen zich bijvoorbeeld vragen 
voor als deze: of ondernemings- dan wel bedrijfstaksgewijze moet 
worden gestreefd naar een opvoering van het volume der bespa
ringen, of de verhoging van het niveau der besparingen geheel 
vrijwillig dan wel in het kader van een meer algemene regeling 
moet worden getroffen, enz. Elk van deze methodes heeft voor
maar ook nadelen. 

Mogelijk wordt tegen deze gedachte als fundamenteel bezwaar 
aangevoerd, dat het huidige inkomen van de werknemers en van 
de arbeiders in het bijzonder, geen ruimte laat om het niveau der 
besparingen op te voeren. Tegen deze stelling kan echter worden 
ingebracht, dat het antwoord op de vraag, of iemands inkomen 
al dan niet ruimte laat voor besparingen, een relatief karakter 
draagt. Het lijkt moeilijk voor bestrijding vatbaar, dat bijna een 
ieder uitgaven verricht met een min of meer luxe-karakter. Door 
een vermindering van dergelijke uitgaven zou, theoretisch gezien, 
het niveau der besparingen reeds kunnen worden opgevoerd. 
Daarnaast zou men zich echter nog kunnen afvragen, of in de 
toekomst de loonpolitiek geen wijziging zou kunnen ondergaan. 
Algemene loonronden en met name welvaartsloonronden blijken, 
zoals de ervaring van de voorbije periode heeft geleerd, in het 
algemeen tot een, nationaal-economisch bezien, niet aanvaard
bare vergroting van de consumptie te leiden. Wellicht is het 
mogelijk om door koppeling van loonpolitiek en bezitsvormings
beleid tot resultaten te komen, die voor beide onderdelen beter 
aanvaardbaar zijn. 

In dit verband verdient dan óók het vraagstuk bestudering, in 
hoeverre en op welke wijze de oprichting van beleggingsmaat
schappijen te stimuleren. De beleggingsmaatschappij lijkt een 
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verantwoorde vorm om de besparingen van de werknemers aan 
het bedrijfsleven ten goede te doen komen. Dit wil intussen niet 
zeggen, dat men alleen maar de oprichting van beleggingsmaat
schappijen ten behoeve van werknemers zou moeten bevorderen. 
Evenmin is het de bedoeling te ontkennen, dat ook andere moge
lijkheden tot aanwending van besparingen van werknemers - in 
het bedrijfsleven dan wel elders, bijvoorbeeld een eigen huis -
denkbaar zijn. Overigens moge te dezer plaatse ervan worden 
afgezien nader op de problematiek van de oprichting van beleg
gingsmaatschappijen, speciaal voor werknemers in het algemeen 
en arbeiders in het bijzonder, in te gaan. Onlangs nog heeft de 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Pu
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie op verschillende aspecten van 
dit vraagstuk in een voor de Katholieke Arbeidersbeweging in de 
bisdommen Rotterdam en Haarlem gehouden rede, zijn visie 
gegeven. 

Een ernstige moeilijkheid, waarmede thans vooral ook een op 
bezitsvorming gericht beleid te kampen heeft, vormt de voort
durende waardedaling van het geld. Deze waardevermindering 
tast bij velen de spaarzin aan. Hoewel bezitsvorming en sparen 
niet zonder meer aan elkaar gelijk gesteld mogen worden, moet 
sparen in het algemeen toch wel de voorwaarde worden geacht 
om tot bezitsvorming te kunnen komen. Vooral in de laatste jaren 
blijkt bij steeds bredere lagen van de bevolking de inflatievrees 
toe te nemen, waardoor hun neiging om te consumeren wordt 
verhoogd. O.a. kwam dit duidelijk tot uiting bij de zgn. welvaarts
loonronde, die wij hebben gekend; de consumptie nam toen sterker 
toe dan men op grond van de tot dan toe gebruikelijke relatie 
tussen inkomen en verbruik had mogen verwachten. 

Op zichzelf betekenen bezitsvorming en een verhoging der 
particuliere besparingen, dat de inflatoire krachten worden ver
zwakt. Van een poging om door een opvoering der particuliere 
besparingen op doeltreffende wijze deze krachten te stuiten mag 
men echter op korte termijn geen al te hoog gespannen verwach
tingen koesteren. Dit betekent niet, dat men maatregelen, die tot 
vergroting van het volume der besparingen kunnen leiden, zou 
moeten nalaten, maar wel, dat voor een doeltreffende actie op 
korte termijn voornamelijk op een slagvaardige financiële en met 
name budgetaire politiek moet worden gesteund. Ook een doel
treffende prijspolitiek is in deze van belang. Een op bezitsvorming 
gericht beleid hangt ten nauwste samen met het gehele beleid 
zoals dat van overheidswege tot uitvoering wordt gebracht. Ener
zijds ondergaat het bezitsvormingsbeleid de invloed van andere 
onderdelen van het overheidsbeleid, anderzijds werkt het op zijn 
beurt hierop weer in. 

Een sector, waarin zich vooral ook gedurende de laatste jaren 
een bijzonder sterke prijsstijging voordoet, vormt de woningbouw. 
Ten dele is dit verschijnsel toe te schrijven aan moeilijk te be-
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invloeden kostenstijgingen die deze branche bijzonder treffen. Ten 
dele hangt deze prijsstijging echter ook samen met het verschijn
sel, dat het hier om een schaars goed gaat. Schaarste en tekorten 
leiden in het algemeen tot een druk op de prijzen. Vooral ook uit 
een oogpunt van bezitsvorming valt deze prijsontwikkeling te be
treuren, omdat een eigen woning voor velen een aantrekkelijk -
want concreet voor ogen te stellen - bezit is, waarvoor men be
reid is zich offers te getroosten. Naarmate de prijzen van 
woningen sterker stijgen zal de verwerving van een eigen huis 
voor steeds grotere aantallen mensen een onbereikbaar ideaal 
worden. Het verdient dan ook aanbeveling de ontwikkeling die 
in de woningbouw plaats vindt scherp in het oog te houden. 

Zoals wij in bovenstaande beschouwing gezien hebben, staat de 
bezitsvorming zowel wat ideeën als wat de practische ten uitvoer
legging betreft nog midden in de ontwikkeling. Enerzijds houdt 
deze constatering in, dat er op beide gebieden nog veel te doen 
staat, anderzijds moge zij voor velen de aansporing inhouden om 
hun werkkracht in dienst der bezitsvorming te stellen. Het ideaal 
der bezitsvorming is dit ten volle waard. Want uiteindelijk is de 
bezitsvorming niets minder dan een bijdrage er toe om de mens 
de vrijheid te verzekeren die hem als persoon toekomt. 
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Eigendom en Overheid 
door Dr. Kratz, Bonn 

\, 

lHl 
et onderwerp stelt de verhouding tussen eigendom en 

overheid aan de orde, of anders uitgedrukt, de plaats 
van de eigendom binnen de staatsorde. 

. V ooral moeten twee vragen worden beantwoord en moet 
het zich daarbij voordoende vraagstuk worden opgelost. Eerst 
moeten wij duidelijk maken wat we onder eigendom verstaan en 
welke betekenis de aldus gedefinieerde eigendom voor de mens 
heeft. In de tweede plaats moeten we ons afvragen, nadat we op 
de eerste vraag een afdoend antwoord hebben gegeven, welke 
consequenties en taken daaruit noodzakelijkerwijze voor de over
heid, d.W.Z. voor de staat, voortvloeien. 

II et begrip eigendom 

Het wezen van eigendom bestaat daarin, dat het de eigenaar 
de vrije beschikking geeft over een rechtmatig verkregen zaak 
of een rechtmatig verkregen goed. Eigendom wil zeggen: be
schikkingsmacht bezitten over datgene, wat men het zijne noemt, 
wil zeggen, het recht hebben de besteding en het gebruik van dit 
eigene te bepalen. Daarmede trekt de eigendom een duidelijke en 
scherpe grens tussen mijn en dijn en wordt daardoor een orde
ningsfactor in de maatschappij. Hiermede wordt de door ons reeds 
opgeworpen vraag naar de betekenis van de eigendom voor de 
mens als lid van de maatschappij aangesneden. 

Het recht van de mens op eigendom 

Wie zich van de reeds lang verouderde rechtspositivistische 
opvatting van de eigendom heeft losgemaakt, zal gemakkelijk een 
hele reeks argumenten aanvaarden, die helder en duidelijk 00-
wijzen, dat eigendom een aan de mens toegekende rechtsinstelling 
is, evenals de persoonlijke vrijheid, het huwelijk of het erfrecht. 
Om deze bewering waar te maken behoeft men geenszins terug te 
grijpen op specifiek christelijke argumenten of welke geopen
baarde waarheden dan ook. Tot deze kennis van de waarheid 
leiden de rede en het gezonde mensenverstand. 

Wij zien krachtens deze bronnen van kennis in de eigendom een 
onontbeerlijk bestanddeel van de vrije, persoonlijke levensvorm, 
omdat eigendom en het recht daarover te beschikken, aan de 
mens de mogelijkheid geven tot een eigen, persoonlijke levens-
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vorm. Dit recht en daarmede ook de plicht van de mens om aan 
zijn leven een persoonlijke vorm te geven, dit recht en deze plicht 
van het vrije en geestelijke wezens mens om zichzelf te ontwik
kelen, in stand te houden en te bewaren kunnen zonder het middel 
van de eigendom slechts onvolkomen worden bereikt. 

De eigendom schept aldus de voorwaarde voor de ontplooiing 
van de mens en dient daarmee de zedelijke vervolmaking en vol
tooiing van de persoon. Het is de natuurrechtelijke beveiliging 
van het volledig mens zijn. De beschikking over eigendom geeft 
verder de mens innerlijke bevrediging en het bewustzijn van 
materiële veiligheid. Eigendom overwint de angst van de mens 
voor het leven en wordt zodoende het middel om ook morgen en 
overmorgen zonder zorg te kunnen leven. 

Wij eisen daarom eigendom voor alle mensen, omdat het de 
mens onafhankelijk en vrij maakt. Onafhankelijkheid, vrijheid en 
de mogelijkheid het leven van de persoon tot ontplooiing te bren
gen, zijn echter de voorwaarden voor iedere duurzame orde in de 
maatschappij. Hoe meer derhalve de eigendom is gespreid, des te 
meer wordt de maatschappij vrij van schadelijke sociale span
ningen en geordend. De persoonlijke en vrij ter beschikking zijnde 
eigendom vormt zo het fundament van iedere gezonde maatschap
pelijke orde. Een gemeenschap, die dit recht van de mens op 
eigendom zou ontkennen, zou ophouden een zinvolle orde van 
mensen te zijn. Als eigendom echter een voorwaarde voor de 
zedelijke vorming van de mens is en tegelijk het fundament van 
een gezonde maatschappelijke orde, dan is het een gebod van 
recht en gerechtigheid om aan alle mensen eigendom te geven. 
Er is dan geen rechtvaardiging voor een situatie in de moderne 
industriële maatschappij, waarbij het steeds groeiend economisch 
kapitaal voor het overgrote deel als eigendom toevloeit aan een 
heel kleine groep mensen, terwijl de grote massa van de burgers 
en in het bijzonder de werknemers met lege handen blijven staan. 

Eigendom voor alle mensen eisen wij echter ook, omdat wij in 
de concentratie van eigendom, in het bijzonder van productiemid
delen bij een kleine groep personen, een gevaar voor de vrijheid 
en de waardigheid van de mens zien. De aan eigendom verbonden 
macht, die tegelijkertijd macht over mensen inhoudt, kan, indien 
zij slechts door een kleine groep uitgeoefend wordt, misbruikt 
worden ten nadele van de mensen en de maatschappij en voor 
velen tot onvrijheid leiden. Dit gevaar is kleiner, indien de uit 
bezit en eigendom voortspruitende macht gedecentraliseerd 
wordt, d.W.Z. indien zoveel mogelijk of alle staatsburgers over 
eigendom beschikken. 

Indien tenslotte eigendom de vrijheid van de mens verzekert, 
dan moet men ook voor allen bezitsvorming eisen, omdat eigen
dom bescherming tegen persoonlijke onvrijheid en daarmee tegen 
iedere vorm van collectivisme biedt. Alleen de bezitloze is vatbaar 
voor maatschappelijke en economische ideologieën, welke onont-
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koombaar in onvrijheid, rechteloosheid, tyrannie en daarmee in 
onmenselijkheid uitmonden. 

Wij kunnen dus vaststellen: de enkeling heeft voor zijn per
soonlijke vervolmaking eigendom nodig en de maatschappij be
vindt zich alleen dan in de toestand van duurzame orde, wanneer 
zij het recht van de burger op eigendom niet alleen erkent, maar 
ook in feite toekent. 

Wij mogen echter deze principiële beschouwingen over het 
vraagstuk van de eigendom niet afsluiten, zonder tegelijk te 
wijzen op de begrenzing van de eigendom. Het onomstotelijke feit, 
dat de mens niet als geïsoleerde eenling in de maatschappij leeft, 
maar op samenleving is aangewezen, sluit noodzakelijkerwijze in, 
dat ook de eigendom die begrenzing in de medemens - dus in de 
maatschappij - vindt. 

De staat en de bezitsvorming 

Naar onze opvatting behoort alle handelen van de staat en de 
maatschappij van de mens uit te gaan, de mens te dienen en bij 
te dragen tot zijn vervolmaking. Indien echter de eigendom nood
zakelijk is voor de ontplooiing en vervolmaking van de mens, dan 
volgt daaruit, dat het een dringende taak van de staat moet zijn 
aan de staatsburgers alle middelen ter beschikking te stellen en 
alle wegen te openen, die tot bezitsvorming leiden. De staat die 
deze taak, welke zijn voornaamste is, niet uitvoert, mist het hem 
gestelde objectieve doel. Anderzijds moet het de staatsburger van 
1957 duidelijk zijn, dat de staat te maken heeft met een historisch 
bepaalde bezitsvorming. Het onteigeningsproces van het kapita
listisch tijdperk schiep vele bezitslozen en enkele grote eigenaars. 
Een verbetering van deze als onrechtvaardig te kenmerken ver
deling van de eigendom kan in genen dele door een enkele wet tot 
stand gebracht worden. 

Wat heeft de Duitse Bondsrepubliek voor de bezitsvorming 
gedaan? 

Artikel 2 van de Grondwet van Bonn verzekert de vrijheid van 
de persoon. Daarmee wordt reeds in de wet het recht van de 
enkeling op vrije ontplooiing stevig verankerd. Tot deze vrije 
ontplooiing van de persoon behoort volgens de grondwet, evenals 
naar onze opvatting, ook het recht op eigendom. Helder en duide
lijk komt dit objectieve en subjectieve recht op eigendom tot uit
drukking in de artikelen 14 en 19 van de grondwet van Bonn. 
Aangezien daarin verklaard wordt: "Eigendom verplicht ertoe 
dat het gebruik ervan tegelijk het algemeen welzijn dient" (Arti
keI 14 II van de grondwet van Bonn), kunnen wij vaststellen, dat 
ook de wetgeving van de Bondsrepubliek de sociale gebondenheid 
van de eigendom en daarmee de grens van de eigendom en de 
daaraan verbonden beschikkingsmacht duidelijk erkent. Wanneer 
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wij de binnen het kader van de grondwet uitgevaardigde wetten 
op de bezitsvorming beschouwen, dan komen in het bijzonder de 
volgende naar voren: 
1. fiscale faciliteiten, die de spaarzin van de staatsburger prik

kelen en bevorderen, waarmee de grondslag voor de bezits
vorming gelegd moet worden. 

2. bevordering van het woningbezit, vooral van het bezit van de 
eigen woning. 

3. oprichting van investeringsmaatschappij en, via welke ook 
voor de werknemers de weg naar het bezit van productie
middelen geëffend wordt. 

4. denationalisatie van staatsondernemingen door middel van 
volksaandelen. 

5. eigendom in de vorm van mede-eigendom, waarvoor echter de 
wettelijke basis nog ontbreekt. 

Bezitsvorming door bevordering van het sparen 

Eigendom wordt gevormd door het nalaten van consumptie. 
Dit achterwege laten van consumptie ten gunste van bezitsvor
ming moest voor de grote massa van de mensheid, die onverschil
lig stond tegenover eigendom en de voordelen van eigendom niet 
kende en niet kan kennen, zinvol worden gemaakt, opdat zulk een 
nalaten van consumptie bereikt kan worden. Dat kon in eerste 
instantie slechts geschieden, door de op zichzelf reeds aanwezige 
neiging tot sparen door fiscale faciliteiten verder te ontwikkelen. 
Een dergelijke maatregel moest in de eerste plaats door de staat 
genomen worden, omdat deze alleen via zijn belastingpolitiek 
invloed op het inkomen kan uitoefenen. Belastingvrij sparen of 
sparen met belastingfaciliteiten waren daarom de eerste maat
regelen, welke de bezitsvorming dienden. In 1948 heeft de bonds
regering het sparen met belastingfaciliteiten ingevoerd. De 
inlagen, waarvoor belastingaftrek werd toegestaan, moesten als 
regel voor meerdere jaren (tussen drie en tien jaar) worden vast
gelegd. Volgens de jongste wijzigingen van de wet op de inkom
stenbelasting wordt de termijn uniform op 3 jaar gesteld. 

Deze door fiscale bepalingen begunstigde spaarovereenkomsten 
behoren tot de categorie van de bijzondere uitgaven. In de loon
belastingtabel is naast de z.g. aftrek voor verwervingskosten ook 
een aftrek voor bijzondere uitgaven verwerkt. Hij bedraagt 
DM 52.- per maand. Aangezien nu, zoals reeds werd vermeld, de 
spaargelden, waarvoor fiscale tegemoetkomingen gelden, volgens 
de wet tot de categorie bijzondere uitgaven behoren, moet aller
eerst vastgesteld worden, in hoeverre de aftrek reeds door andere 
bijzondere uitgaven bereikt is. Wanneer men in aanmerking 
neemt, dat tot deze bijzondere uitgaven behalve de kerkbelasting 
vooral de bijdragen voor de ziekteverzekering en de uitgaven voor 
ongevallen-, pensioen-, invaliditeits- en werkloosheidsverzeke
ring, alsmede premies voor levensverzekering worden gerekend, 
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dan zal in de meeste gevallen geconcludeerd kunnen worden, dat 
de aftrek van DM 52.- per maand bereikt wordt. Dit betekent, 
dat ieder gespaard bedrag volledig belastingvrij is. Indien dus 
b.v. DM 75.- per maand gespaard wordt, noteert het ministerie 
van financiën het gehele bedrag als belastingvrij op de loon
belastingkaart. 

Laten we een voorbeeld nemen: Een belastingplichtige van de 
klasse III/I (d.w.z. gehuwd, 1 kind) van 35 jaar met een maand
inkomen van DM 690.- en een volledig door andere bijzondere 
uitgaven benutte aftrek, spaart per maand DM 75.-. Zijn be
sparing van belasting bedraagt per maand ongeveer DM 12.-. 
Van de DM 75.- behoeft de belastingplichtige dus slechts 
DM 58.- op te brengen. Houdt men er bovendien rekening mee, 
dat belastingvrije spaarinleggingen momenteel 5% OIo rente op
leveren, dan zou bovendien nog een rendement berekend moeten 
worden. 

Bezitsvorming door woningbezit 

Het woningbezit, het eigen huis, is een vorm van eigendom, die 
ook de grote massa aanspreekt. Deze traditionele vorm van eigen
dom ligt het mens het naast aan het hart. De bondsregering heeft 
daarom in de jaren na 1948 naast het sparen met fiscale facili
teiten, de woningbouwpolitiek juist tot het zwaartepunt van de 
bezitsvorming gemaakt. Haar politiek werd met succes bekroond. 
De eengezinswoning en de kleine woning in buurtvorm gebouwd, 
vinden steeds meer verbreiding. Zo bestonden in het jaar 1956 niet 
minder dan 43 OIo van alle woningen uit eigen huizen en kleine 
woningen in buurtvorm. Het overeenkomstige percentage voor 
1952 bedroeg 28 OIo. Het aantal bouwspaarcontracten bij de talloze 
bouwspaarkassen in de Bondsrepubliek stijgt jaarlijks. Het stre
ven van de Duitser naar een eigen huis heeft de bondsregering 
in sterke mate door de wet op de bouwspaarpremies (wet op de 
woningbouwpremies) beïnvloed. De staat verplicht zich aan een 
ieder, die wil bouwen, boven zijn eigen bijdrage een bepaalde toe
slag uit te keren. Deze premie, die de staat toekent aan een ieder, 
die een bouwspaarovereenkomst sluit, kan maximaal DM 400.
per jaar bedragen en wel dan, indien in het desbetreffende tijdvak 
de eigen bijdrage DM 1200.- bedraagt. Alleen door deze wet nam 
het aantal van degenen, die interesse hadden voor eigen bezit, 
aanzienlijk toe. 

De bondsregering heeft echter met de tweede wet op de woning
bouw verdere faciliteiten verleend. De wet biedt bij de bouw van 
een voor gezinsbewoning geschikt huis niet slechts een reeks van 
aanzienlijke belastingfaciliteiten, die het mogelijk maken een deel 
van de bouwkosten af te wentelen op het ministerie van finan
ciën, maar zij stelt ook op zeer gunstige voorwaarden bouwvoor
schotten ter beschikking, d.W.Z. er wordt slechts een geringe rente 
en onder bepaalde voorwaarden zelfs geen rente in rekening ge-
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bracht. Iedere werknemer, die wil bouwen en ten hoogste 
DM 9000.- per jaar verdient, kan een bouwvoorschot van de 
overheid krijgen. De grens van DM 9000.- wordt voor de echt
genote en het eerste en tweede kind telkens met DM 840.- en 
voor ieder verder kind met DM 1200.- verhoogd. Naast de voor
schotten van de overheid kunnen aanvullende gezinsleningen aan
gevraagd worden. De gezinslening, die steeds renteloos is en 
slechts met 2 % moet worden afgelost, bedraagt voor het derde 
en ieder volgend kind DM 1500.-. Een gezin met drie kinderen, 
welks maandelijks inkomen ongeveer DM 625.- is, moet volgens 
de bepalingen van de wet zelf slechts 10 OIo van de bouwkosten 
opbrengen. In de vorm van voorschot van de overheid en van aan
vullende gezinslening wordt 90 OIo ter beschikking gesteld. Bij 
een maandelijks inkomen van DM 750.- moet het gezin onge
veer 15, % eigen kapitaal voor de bouw van een eigen woning 
bijdragen. Definitieve cijfers over de in de bondsstaten ingediende 
aanvragen tot het verlenen van leningen door de overheid voor 
de bouw van gezinswoningen, welke volgens de wet bij voorrang 
moeten worden behandeld, zijn nog niet beschikbaar. Uit losse 
mededelingen blijkt echter, dat het aantal voor inwilliging vat
bare aanvragen de aanvankelijke verwachtingen sterk overtreft. 
Zo zijn b.v. in Beieren veel meer voor inwilliging vatbare aan
vragen voor gezinswoningen ingediend dan met de in totaal ter 
beschikking staande openbare middelen zouden kunnen worden 
afgedaan. 

Deze ontwikkeling laat zien, dat de bondsregering met de eigen
domspolitiek, die aan het woningbezit voorrang verleent, op de 
goede weg is. In toenemende mate streven de mensen naar de 
bouw van eigen huizen en zij zijn meer en meer bereid om, daar 
afstand te doen van andere consumptiegoederen en door uiterste 
spaarzaamheid, het daarvoor benodigde eigen kapitaal bijeen te 
brengen. 

Eigendom door het sparen voor investering 

De eigendomspolitiek van de staat zou niet af zijn, indien zij 
niet ook voor de brede massa de toegang zou openen tot die vor
men van eigendom, welke voor deze categorie tot nu toe niet 
toegankelijk waren. We bedoelen hiermee de eigendom van pro
ductiemiddelen, anders gezegd van kapitaal, dat tot nu toe slechts 
aan een kleine groep was voorbehouden. Zeker was het tot nu toe 
ook voor de werknemer mogelijk, aandelen te verwerven. Men 
heeft er echter geen lange uiteenzettingen voor nodig om aan te 
tonen, dat de werknemer met zijn loon het aan een aandeel ver
bonden risico niet kan dragen, en anderzijds met de eigenaardig
heden van de kapitaalmarkt geenszins vertrouwd is, zodat reeds 
alleen daarom de kapitaalmarkt voor hem niet interessant was. 

Het ging er dus om een weg te vinden, die de werknemer naar 
de kapitaalmarkt zou voeren, het tot nu toe aanwezige risico zou 

288 



verkleinen en hem er tegelijk toe zou aanzetten, zich met de 
technische kant van het sparen ter verkrijging van waardepapie
ren intensiever bezig te houden. Aan al deze eisen is met de 
investeringscertificaten, die door de verschillende investerings
maatschappijen worden uitgegeven, voldaan. De grondslag vormt 
de wet op de oprichting van beleggingsmaatschappijen van 18 
april 1957. Weliswaar waren in Duitsland reeds vóór het uit
vaardigen van de wet investeringsmaatschappijen opgericht, doch 
een wet was nodig om misbruiken ten nadele van de investerings
spaarder, zoals dat in andere landen wel eens was voorgekomen, 
te voorkomen en om belastingnadelen, waaraan deze spaarders 
door het tussenvoegen van de beleggingsmaatschappijen waren 
blootgesteld, te ondervangen. 

Het doel van de wet is derhalve de bescherming van de investe
ringsspaarder en zijn gelijkstelling wat betreft belasting met de 
directe verkrijger van waardepapieren. Volgens de wet (par. 1) 
zijn beleggingsmaatschappijen ondernemingen, wier bedrijf erop 
gericht is, bij hen gedeponeerd geld op eigen naam voor gezamen
lijke rekening van de inleggers volgens het beginsel van risico
spreiding te beleggen in waardepapieren, afgescheiden van het 
eigen vermogen en voor de daaruit voortvloeiende rechten van de 
inleggers (aandeelhouders) certificaten (depotfractiebewijzen) 
uit te reiken. Beleggingsmaatschappen mogen alleen in de vorm 
van naamloze vennootschappen en vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid worden gedreven. Het door de aandeelhouders 
ingebrachte geld en de verworven waardepapieren vormen een 
af~onderlijk vermogen. Dit vermogen kan naargelang de contrac
tuele bepalingen ofwel eigendom van de inleggers zijn, ofwel 
eigendom van de beleggingsmaatschapij. Voor alle tot nu toe 
gevormde afzonderlijke vermogens werd de vorm van mede-eigen
dom gekozen. De beleggingsmaatschappijen mogen slechts de in 
Par. 1 lid 1 genoemde transacties tot belegging van het aan hen 
toevertrouwde spaarkapitaal uitvoeren, tenzij het gaat om de 
belegging van hun eigen vermogen. Het kapitaal van een beleg
gingsmaatschappij moet ten minste 500.000 DM bedragen en moet 
volgestort zijn. Ook voor de in de vorm van een vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid gedreven beleggingsmaatschappij is 
het instellen van een raad van toezicht voorgeschreven. De leden 
van die raad moeten met hun persoon en hun deskundigheid de 
belangen van de inleggers waarborgen. Een der belangrijkste 
bepalingen van de wet is Par. 7. Deze verklaart allereerst, welke 
waardepapieren voor het afgescheiden vermogen verworven mo
gen worden. In feite zijn het die waardepapieren, welke aan een 
Duitse beurs tot de officiële handel zijn toegelaten of in het regel
matige vrije verkeer zijn betrokken, alsmede, indien een desbe
treffende bepaling in de overeenkomst is opgenomen, die waarde
papieren, welke op buitenlandse beurzen zijn toegelaten, of wor
den verhandeld. Door de in Par. 7 lid 3 vermelde 5 OIo-clausule 
wordt verzekerd, dat waardepapieren, uitgegeven door dezelfde 
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onderneming, in principe slechts tot ten hoogste 5 OIo van de 
waarde van ieder afgescheiden vermogen verworven mogen wor
den. De 5 OIo-clausule van lid 4 heeft ten doel de beheersing van 
bepaalde ondernemingen door de beleggingsmaatschappijen te 
verhinderen. De beleggingsmaatschappij mag derhalve voor alle 
door haar beheerde afgescheiden vermogens tezamen niet meer 
dan 5 oio van de stemgerechtigde aandelen van een onderneming 
verwerven. 

Terwijl de eigenlijke taak van de beleggingsmaatschappij is het 
verwerven resp. de voortdurende controle van de waarde van het 
afgescheiden vermogen, moet haar de zorg voor de bewaring van 
de waardepapieren en voor de technische afwikkeling van de 
aan- en verkopen ontnomen worden. Daarom dient zij de bewaring 
van het afgescheiden vermogen op te dragen aan een andere 
credietinstelling (depositobank) (Par. 11). De Depositobank 
voert de transacties volgens de aanwijzingen van de beleggings
maatschappij uit, geeft de depotfractiebewijzen af en neemt ze 
eventueel terug. Zij heeft echter geen recht tot medebeslissen bij 
de transacties van de beleggingsmaatschappij. Van bijzonder be
lang voor de gunstige ontwikkeling van het investeringssparen 
zijn de belastingvoorschriften. Weliswaar zijn de winsten van de 
beleggingsmaatschappij zelf normaal belastbaar, doch de afge
scheiden vermogens zijn zowel wat betreft de opbrengsten als wat 
betreft de gemaakte koerswinst vrij van belasting. 

De op de winst van de waarde van het afgescheiden vermogen 
ingehouden belasting moet aan het afgescheiden vermogen ge
restitueerd worden. De uitkeringen aan de inleggers zijn niet aan 
de belasting op kapitaalwinst onderworpen voorzover het niet 
betreft uitkeringen aan beperkt belastingplichtigen. Voor binnen
landse loonbelastingplichtigen, wier neveninkomsten DM 600.
per jaar niet te boven gaan, zijn de uitkeringen op de depot
fractiebewijzen daardoor belastingvrij. In ieder geval zijn de uit
keringen belastingvrij voorzover zij bestaan uit gerealiseerde 
koerswinsten, mits de depotfractiebewijzen niet tot een binnen
lands bedrijfsvermogen behoren. Verder zijn uitgifte en inkoop 
van depotfractiebewijzen door de beleggingsmaatschappij vrij
gesteld van de belasting op kapitaalverkeer. 

Bezitsvorming door volksaandelen 

Een staat, die de persoonlijke eigendom van zijn burgers wil 
behartigen, zal aan zijn streven de nodige geloofwaardigheid ver
schaffen door er zelf een begin mee te maken, d.w.z. door de zich 
in zijn bezit bevindende ondernemingen naar particulieren af te 
stooten, voorzover de voorwaarden daartoe vervuld zijn. De 
bondsregering heeft daarom enige maanden geleden haar plan 
tot denationalisatie van de Volkswagenfabrieken bekend ge
maakt. Het ontwerp, dat door de bondskanselier als eerste is 
ondertekend, beoogt, dat de Volkswagen G.m.b.H. in een A.G. 
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omgezet wordt en dat minstens een kwart van het maatschappe
lijk kapitaal in aandelen op naam van DM 50.- nominaal gesplitst 
wordt. In haar voortdurende pogingen om zo mogelijk alle burgers 
aan eigendom te helpen, betreedt de bondsregering met dit ont
werp een nieuwe weg tot bezitsvorming, de weg van het volks
aandeel. Zij wordt een middel tot een omvangrijke denationalisatie 
van de in staatseigendom zijnde ondernemingen. Met de denatio
nalisatie van de Volkswagenfabrieken is een begin gemaakt met 
de verwerkelijking van het grote plan van het volksaandeel. 

Wat beoogt het ontwerp in het bijzonder? 
Het wetsontwerp inzake de denationalisatie van de Volks

wagenfabrieken wil, zoals reeds werd vermeld, de V olks
wagenfabrieken uit het bezit van de bondsstaat overbrengen in 
het bezit van een zo groot mogelijke groep van particulieren. 
Hierdoor wordt zowel naar ontsluiting van de kapitaalmarkt voor 
een nieuwe categorie spaarders als ook naar bezitsvorming in 
wijder kring, die bijdraagt tot sociale nivellering, gestreefd. 

Allereerst worden in het wetsontwerp de eigendomsverhoudin
gen geregeld. Par. 1 van het wetsontwerp voorziet in de over
dracht van de aandelen, die aan de beide maatschappijen van het 
"Duitse Arbeidsfront" (DAF), n.l. het voormalig trustkantoor 
voor economische ondernemingen van de DAF, en het voormalig 
vermogensbeheer van de DAF, toebehoorden, in de Volkswagen
fabrieken G.m.b.H. met ingang van 24 mei 1949 in eigendom van 
de bondsrepubliek. Volgens Par. 2 zullen de Volkswagenfabrieken 
G.m.b.H. onverwijld in een A.G. worden omgezet. Het kapitaal zal 
door de "Deutsche Revisions- und Treuhand A.G." opnieuw ge
waardeerd worden. Daarbij zal de waardering binnen het raam 
van het objectief mogelijke moeten blijven. Verder bepaald Par. 2, 
dat het kapitaal van de opnieuw gevormde onderneming met ge
bruikmaking van de geaccumuleerde winsten alsmede onder aan
wending van een deel van de gevormde reserves zodanig moet 
worden vastgesteld, dat de resterende reserves tenminste een 
kwart en ten hoogste twee/vijfde van het kapitaal bedragen. De 
stille reserves wil men n.l. niet te groot laten om speculatie te 
voorkomen en niet te klein maken, om de onderneming niet al te 
zeer in haar bewegingsvrijheid te beperken. (Het tegenwoordige 
kapitaal van de Volkswagenfabrieken G.m.b.H. bedraagt 
DM 60 millioen; de totale reserves, inclusief de LAG-reserve rond 
DM 170 millioen; de geaccumuleerde winst van 1951 tot 1955 
DM 19 millioen; de omzet in het boekjaar 1955 DM 1,5 milliard en 
in 1956 waarschijnlijk DM 2 milliard). 

De wet schrijft de uitgifte van onoverdraagbare aandelen op 
naam voor. Het aandeel kan slechts onder bepaalde, in de wet 
vastgelegde voorwaarden, met goedkeuring van de raad van toe
zicht verkocht of overgedragen worden. De nominale waarde zal 
tenminste DM 50.- bedragen. Tenminste een kwart van het 
kapitaal zal bestaan uit deze aandelen van DM 50.-. 
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Geen natuurlijke persoon mag in totaal aandelen met een hogere 
nominale waarde als het 20.000ste deel van het maatschappelijk 
kapitaal verkrijgen. Een voorgenomen overdracht van Volks
wagenaandelen, die ertoe zou leiden dat dit maximum zou worden 
overschreden, mag door de raad van toezicht niet goedgekeurd 
worden. De raad van toezicht moet zijn goedkeuring verder wei
geren, wanneer aandelen zouden worden overgedragen aan een 
rechtspersoon van het publiek- of privaatrecht of aan een meer
voudig persoon. Overeenkomstig de beperkte mogelijkheid tot 
verkrijging van aandelen in de volkswagenfabrieken is ook het 
stemrecht aan beperkingen onderhevig. Behalve het beperkte 
stemrecht, dat de credietinstellingen voor kleine aandeelbezitters 
mogen uitoefenen, moeten de credietinstellingen zich voor de 
duur van de overdracht van volkswagenaandelen tegenover de 
overdragende aandeelhouder verplichten, diens schriftelijke aan
wijzingen voor de uitoefening van zijn stemrecht met betrekking 
tot de agendapunten van iedere algemene vergadering te vragen 
en indien geen aanwijzingen worden gegeven, zich van stemming 
te onthouden. Als vertegenwoordigers van de aandeelhouders 
kunnen ook accountants, advocaten, belastingconsulenten, be
edigde controleurs of adviseurs in belastingzaken als gevolmach
tigde in de algemene vergadering optreden. Een gevolmachtigde 
mag het stemrecht slechts voor een beleggingsmaatschappij of 
een credietinstelling of tot maximaal een 500ste deel van het 
kapitaal voor andere aandeelhouders uitoefenen. Het stemrecht 
van een beleggingsmaatschappij is beperkt tot een honderdste 
deel van het kapitaal. Het stemrecht van de individuele aandeel
houder wordt te beginnen met het derde jaar na de inschrijving 
van het besluit tot omvorming in het handelsregister beperkt tot 
ten hoogste het stemmental, dat aan het 20.000ste deel van het 
kapitaal toekomt, ook indien zijn bezit aan volkswagenaandelen 
groter zou zijn. 

De aandelen van de hervormde onderneming moeten onmiddel
lijk aan de beurs genoteerd worden. De bondsminister van finan
ciën moet de introductiekoers op grond van een advies van de 
Deutsche Revisions- und Treuhandgesellschaft vaststellen. Een 
termijn, binnen welke de verkoop van de aandelen moet zijn afge
sloten, is niet vastgesteld, omdat een nadelige beïnvloeding van 
het koersverloop vermeden moet worden. Om dezelfde reden mag 
de bondsregering de aandelen, voordat 6 maanden na de introduc
tie ter beurze zijn verstreken, niet tegen een lagere koers dan de 
introductiekoers afgeven. Daarna geldt iedere in de bondsrepu
bliek en in West-Berlijn vastgestelde beurskoers. 

Burgers van de bondsrepubliek met een belastbaar jaarinkomen 
van ten hoogste DM 15000.- genieten op de aankoop van aan
delen de volgende korting: 
a) 20 OIo, voorzover hun belastbaar inkomen DM 9000.- niet 

overtreft; 
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b) 10 '/0, voorzover hun belastbaar inkomen tussen DM 9000.
en DM 15000.- ligt. 

In het geval dat aandelen, waarop een korting is genoten, bin
nen 3 jaar na de aankoop ervan van de hand worden gedaan, moet 
de eigenaar een nabetaling ten bedrage van de hem verleende 
korting doen. 

Iedere werknemer van de Volkswagenfabrieken krijgt het recht 
om bij voorkeur volkswagenaandelen tot een nominaal bedrag van 
DM 1000.- te verkrijgen tegen de laagste koers aan een Duitse 
beurs vastgesteld op de dag, waarop het door de bondsregering 
gedane aanbod van aandelen wordt aanvaard - dit moet binnen 
9 maanden en op zijn vroegst 6 maanden na de eerste officiële 
koersvaststelling worden gedaan - of tegen de introductiekoers, 
wanneer deze lager zou zijn. De opbrengst van de verkoop van de 
volkswagenaandelen moet aan een bijzonder fonds van de bonds
staat toevloeien, welk fonds door de bondsminister van Econ. 
Zaken wordt beheerd. Tot aan de hereniging zullen de middelen 
van dit fonds als rentedragende of renteloze leningen ter beschik
king worden gesteld voor de aanpassing van de economische ver
houdingen in het Saarland aan die in het overig bondsgebied en 
als crediet ter bevordering van het onderhoud van waterwegen 
en van de middenstand. Na de hereniging moeten de middelen van 
het fonds gebruikt worden voor de ontwikkeling van de door 
Rusland bezette zone van Duitsland. De opbrengsten van het 
vermogen van het fonds moeten jaarlijks gebruikt worden voor 
een door de bondsrepubliek en de bondsstaten op te richten pri
vaatrechtelijke stichting ter bevordering van het researchwerk, 
het aantal academici en niet-academisch gevormde technische 
krachten, alsmede van de vak- en beroepsscholen. De wet, die ook 
voor Berlijn zal gelden, treedt in werking op de dag van haar 
afkondiging. 

Bezitsvorming door mede-eigendom 

De tot nu toe door ons aangeduide middelen tot bezitsvorming 
konden zonder grote moeilijkheden in toepassing worden ge
bracht. Het via de belastingpolitiek - die het exclusieve domein 
van de Staat is - ingevoerde, door belastingfaciliteiten begun
stigde sparen, de overheidsleningen en de aanvullende leningen 
voor het bouwen van eigen woningen tegen verlaagde rente, even
als het investeringssparen en het volksaandeel als financieel
technisch middel om de werknemer te doen delen in het kapitaal, 
hebben de privaat-economische sector niet of slechts aan de 
periferie beroerd. Met de mede-eigendom wordt nu de vraag naar 
het mede deelhebben aan het steeds groeiende bedrijfskapitaal 
van de particuliere onderneming aangesneden. De discussie over 
deze materie begon spoedig na de in 1948 voltooide geldzuivering 
in Duitsland. Alle Duitse staatsburgers beschikten in die tijd over 
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weinig geld. Oorlog en oorlogsverwoestingen, demontage en her
stelbetalingen hadden onze economie volledig te gronde gericht. 
Dat was de situatie waarin 1948 begon. Echter reeds enige jaren 
later hadden enkelen zich grote vermogens verworven, de nieuw 
opgerichte fabrieken en productieplaatsen noemden zij hun eigen
dom. Het loon van de massa der werknemers echter was waarlijk 
nog laag. Zij had geen enkel eigendomsrecht op de met haar 
arbeidskracht opgerichte bedrijven en ondernemingen. Het pro
bleem van een verdeling met terugwerkende kracht trad gedu
rende enige tijd op de voorgrond, doch men liet het daarna als 
onoploshbaar schieten, daar men het vormen van bezit moeilijk 
kon beginnen met een onteigening, welke een dergelijke verdeling 
betekend zou hebben. Des te dringender echter werd de vraag 
naar de verdeling van de toekomstige nieuwe vermogenswaarden, 
de vraag naar het aandeel van de tot dan toe met niets naar huis 
gestuurde werknemers in het maatschappelijk product. 

Een reeks voorstellen met betrekking tot dit vraagstuk werd 
gedaan. We mogen ze hier even vermelden. Het plan van het 
Duitse vakverbond, de voorstellen van de Katholieke arbeiders
beweging, het ontwerp van de christelijk-democratische werk
nemers en tenslotte het door het parlementslid HaussIer inge
diende en naar hem genoemde Haussierplan. In de kringen van 
regering en partij werden vooral de beide laatste voorstellen 
besproken, zodat we onze uiteenzetting daartoe kunnen be
perken. Socialisering en socialistische gemeenschapseigendom 
vormen naar de mening van de christelijk-democratische werk
nemersorganisatie geen oplossing voor de sociale vraagstukken. 
Daarentegen betekent mede-eigendom van het bedrijf waar men 
werkt, een sociale daad die uitgaat boven kapitalisme en socia
lisme en hij dient de sociale vormgeving van de markteconomie. 

Daarmee is het kader getekend, waarbinnen zich de concrete 
voorstellen en eisen van de christelijk-democratische werknemers
organisatie, die zij op 14.4.1953 naar aanleiding van het congres 
van de sociale afdeling van de christelijk-democratische werk
nemersorganisatie in Keulen aan de openbaarheid prijs gaf, be
wegen. "Grondslag van de economische en sociale orde", zo heet 
het daar, "is de eigendom. Eigendom verleent aan de menselijke 
persoonlijkheid economische steun en waartligheid, houdt het 
gezin in stand en bindt de eenling in de gemeenschap. Zij stuit en 
overwint de massificatie. Het is een gebod van de sociale recht
vaardigheid aan zoveel mogelijk mensen eigendom te verschaffen. 
Hoe meer eigenaars, des te evenwichtiger is de sociale structuur 
en des te meer is de sociale vrede verzekerd. Het doel van onze 
maatregelen moet zijn de opeenhoping van grootbezit in de handen 
van enkelen of in handen van de staat door een brede spreiding 
van middel- en klein eigendom te overwinnen. De arbeiders van 
alle categorieën en beroepen moeten in veel sterkere mate dan 
tot nu toe het geval was, deel krijgen, deel kunnen krijgen en deel 
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hebben aan nieuw in de volkshuishouding tot stand komende 
eigendom. Dit is in het bijzonder in de sector van de industriële 
productie en van het woningwezen te realiseren." Alleen lonen 
en salarissen kunnen, zo verluidt het verder "ook wanneer dit 
beoogd wordt niet alle gerechtvaardigde aanspraken van de werk
nemers bevredigen. Zij dragen niet alleen bij tot de waardever
nieuwing, maar ook tot het scheppen van nieuwe waarden in de 
onderneming. Daardoor hebben zij ook een werkdadig aandeel in 
het tot stand komen van een deel van de winst in de onderneming, 
dat in allerlei investeringen, die tot waardevermeerdering van het 
bedrijfsvermogen voeren, zijn neerslag vindt. Opdat een wijziging 
in de toestand, die een naar verhouding sterke differentiatie in 
de vermogensvorming toelaat, ja zelfs eist, kan optreden, moet 
door een alomvattende, voor het bondsgebied uniforme raamwet
geving een nieuwe mogelijkheid worden geschapen." 

De christelijk-democratische werknemersorganisatie eist daar
om ook overeenkomstige wijzigingen in het economische, handels
en vennootschapsrecht, "opdat eenvoudige en duidelijk te begrij
pen regelingen inzake mede-eigendom, tot stand kunnen komen, 
welke tevens voorzien in de oprichting van een bijzonder werk
genootschap. De via het werkgenootschap - dat nog nader ge
definieerd moet worden - tot stand te brengen mede-eigendom 
moet aan de werknemersstand de plaats verschaffen van een niet 
alleen aan de opbrengst deelhebbende eigenaar, doch hem ook de 
beschikkingsrechten van de eigenaar toekennen. De gezamenlijke 
eigendom van het bedrijfsvermogen moet de geest van verant
woordelijkheid en van gemeenschappelijkheid van veel belangen 
tussen de sociale partners verdiepen. 

Het organisme van de werkgenootschap is nodig "om een ge
meenschappelijke drager van het recht der werknemers op de 
geïnvesteerde winstaandelen te hebben, welke deze door hen in 
ontvangst neemt en daardoor deel heeft in het kapitaal van de 
onderneming en welke individuele eigendom daarvan in de vorm 
van aandelen in de genootschap toekent." 

Wat er van de Staat moet uitgaan 

Om uit deze nieuwe benadering tot concrete vormen te komen, 
is nu ongetwijfeld de vraag gerechtvaardigd, wat er van de staat 
uitgaand moet gebeuren. Naar de mening van de christelijk demo
cratische werknemersorganisatie is het noodzakelijk: 
a) een raamwet te scheppen; 
b) het recht van de werkgenootschappen individueel in aanslui

ting aan de bepalingen van de wet op de werkgenootschappen 
te regelen; 

c) het vennootschaps- en handelsrecht dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

ad a: Deze raamwet moet de juridische voorwaarden scheppen, 
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waaronder afspraken ter vorming van mede-eigendom geliJKend 
op tariefovereenkomsten tussen de sociale partners gemaakt 
kunnen worden. 

ad b: De werkgenootschappen zijn, bij overeenkomstige vor
ming van aandelen voor haar leden, bestemd voor het beheer van 
aandelen in de onderneming resp. van vorderingen op onderpand 
van goederen op de onderneming, waartoe zij behoren. Hun eigen
dom moet beperkt blijven tot geld, bank- en spaarsaldi, vorde
ringen uit hoofde van leningen aan leden, alsook natuurlijke be
wijzen van deelname in de onderneming waartoe zij behoren." 

Om zich tegen invloeden van buiten te beschermen, wordt be
paald "bestuursleden en hun plaatsvervangers moeten volledig, 
de leden van de raad van toezicht in meerderheid tot het bedrijf 
behoren. Lid van de werkgenootschap kunnen worden alle werk
nemers, die ten minste twee jaar tot de onderneming behoren. 
Het lidmaatschap eindigt met de arbeidsverhouding. Het kan 
door een in het bedrijf werkzame werknemer overgeërfd worden. 
Ten aanzien van het lidmaatschap wordt een bijzonder mede
eigendomscertificaat opgemaakt, dat de grootte van de lopende 
deelname aangeeft. Bij uittreding wordt het aandeel van de genoot 
in een rentedragende vordering op de genootschap omgezet." 

Om de vrije beschikkingsmacht van de werknemer-mede-eige
naar in volle omvang te verzekeren, verdient het volgens de 
christelijk-democratische werknemersorganisatie aanbeveling, 
een centraal bureau voor werkgenootschappen op te richten, 
welks taak het is op wens van uittredende genoten hun vorde
ringen op hun oude genootschap over te nemen en in de pla~ts 
daarvan eigen schuldbekentenissen af te geven. 

ad c: Om de voorstellen te kunnen verwezenlijken, dienen ven
nootschaps-, genootschaps- en handelsrecht evenals de fiscale wet
geving aangepast te worden aan het vormen van mede-eigendom. 
De hier gedane voorstellen tot het instellen van een ondernemings
gewijze mede-eigendom zullen bij toepassing in een A.G. nauwe
lijks, bij een G.m.b.H. geen onoverkomelijke juridische moeilijk
heden opleveren. 

Om nu zoveel mogelijk werknemers in het genot van bezit van 
productiemiddelen te stellen, grijpt de christelijk-democratische 
werknemersorganisatie ook de vraag van de middellijke eigendom 
aan en eist "naast de mede-eigendom met betrekking tot het 
bedrijf. . . . .. een systeem voor de middellijke mede-eigendom". 
Men denkt hierbij aan investeringsmaatschappijen, waarbij de 
gelden voor de door de werknemers te verkrijgen certificaten wor
den bijeengebracht door een vrijwillige loontoeslag van de werk
gevers en een vrijwillige spaarprestatie door de werknemer. 

De hier naar voren gebrachte stellingen werden inmiddels als 
wetsontwerp aan de bondsdagfracties van de C.D.U.fC.S.U. voor
gelegd. Deze hebben ten aanzien hiervan hun standpunt nog niet 
bepaald. Mogelijk echter zullen zich reeds bij het overleg over 
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Par. 1 van dit ontwerp grote moeilijkheden voordoen. Hij luidt 
stelden dienen de werknemers deel te hebben aan de opbrengst 
immers: "In industriële bedrijven met meer dan 100 tewerkge
gestelden dienen de werknemers deel te hebben aan de opbrengst 
van de onderneming." Het is derhalve niet aannemelijk, dat de 
wetgever, die in principe voorstander is van een vrije economie, 
met deze passage zijn grondvesten ondermijnt en naar maatrege
len grijpt, die vooral bij personalisme het uiterlijk van dwang
maatregelen hebben. 

Het H aussler plan 

Wij vestigen de aandacht op dit plan, omdat over de daarin 
vervatte gedachten en voorstellen overal, zowel in de kringen van 
regering als van bedrijfsleven, met sympathie gediscussieerd 
wordt. 

Ook HaussIer kent de mede-eigendom van het werkgevend 
bedrijf en leidt dit deel van zijn ontwerp in met de passage: "mede
eigendom van de onderneming moet gevormd worden in onder
nemingen, die regelmatig aan meer dan 100 werknemers arbeid 
verschaffen". In de andere paragrafen betreffende mede-eigen
dom sluit HaussIer zich aan bij het ontwerp van de christelijk
democratische werknemersorganisatie. Veel meer gewicht hecht 
HaussIer echter aan de mede-eigendom van meerdere onderne
mingen. Daar, zo stelt HaussIer voor, waar geen deelname in 
het eigen bedrijf kan plaats vinden (kleinbedrijf, handwerkslie
den) of daar, waar de werkgever of de bedrijfseigenaar een zo
danige deelname afwijst, of daar waar de meerderheid der 
bedrijfsgenoten geen deelname wenst, vindt de deelname van de 
werknemer, die voor mede-eigendom voelt, plaats in vreemde 
bedrijven of ondernemingen door beleggingsmaatschappijen. Het 
vergaren van mede-eigendom buiten het bedrijf om geschiedt via 
kapitaalspaarovereenkomsten. Daaruit moet blijken, dat alle op 
deze kapitaalspaarovereenkomst ingelegde bedragen persoonlijk 
eigendom van de individuele werknemer zijn, dat het kapitaal en 
de totale kapitaalopbrengsten gedurende de eerste 5 jaar niet 
terugbetaald kunnen worden, dat de kapitaalopbrengsten bij het 
kapitaal moeten worden gevoegd en door de beleggingsmaat
schappij weer voor het verkrijgen van kapitaalaandelen voor de 
betreffende werknemer moeten worden gebruikt. Dergelijke 
kapitaalspaarovereenkomsten kunnen afgesloten worden, 

1) tussen een beleggingsmaatschappij en de werknemers, 
2) tussen een beleggingsmaatschappij en de leiding van een on

derneming ten behoeve van de werknemers van die onderne
ming, indien deze werknemers daarmee accoord gaan, 

3) tussen een beleggingsmaatschappij en de tariefpartners, 
4) tussen een beleggingsmaatschappij enerzijds en een werkge

nootschap en de leiding van de onderneming anderzijds. 
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Als eerste bron waaruit de middelen voor dergelijke kapitaal
spaarovereenkomsten vloeien, noemde HaussIer het loon resp. 
salaris van de werknemer, in het bijzonder toekomstige loonsver
hogingen, die volgens HaussIer in een consumptief- en een in
vesterings-Ioonaandeel zijn te verdelen. 

Een tweede bron is volgens het ontwerp van HaussIer de bij
drage voor de werkloosheidsverzekering. Wie ten minste 6 jaar 
voor de werkloosheidsverzekering heeft betaald, kan het opschor
ten van de plicht tot verzekering aanvragen, indien hij 

1) een kapitaalspaarovereenkomst heeft gesloten, 
2) deze overeenkomst tenminste DM 2000.- beslaat, 
3) regelmatige, verplichte spaarprestaties in de overeenkomst 

zijn vastgelegd tot een hoogte, die tenminste het dubbele van 
de premie voor de werkloosheidsverzekering is, waarbij als 
premie geldt de gemiddelde prestatie van de laatste 3 jaren. 

Als derde bron noemt HaussIer vrijwillige prestaties van de 
ondernemer. Om hiertoe een prikkel te geven, moeten werknemers, 
die uit hun winst vrijwillige mede-eigendomsbetalingen aan hun 
werkgever verrichten, 20 % van deze betalingen van de winst 
kunnen aftrekken. Zij hebben verder bij voorkeur aanspraken op 
credietverlening. 

Deze mede-eigendomsbetalingen van de werknemer aan zijn 
werkgever zijn voor de werknemer belastingvrij tot een bedrag 
van 80 Ofo van zijn loon. Eigen prestaties van de werknemer voor 
de kapitaalspaarovereenkomsten kan de werknemer wat betreft 
de belasting, als bijzondere uitgaven aftrekken, dan wel hij kan 
een jaarlijkse geldpremie ter grootte van 25 Ofo van zijn spaar
prestatie verlangen. Behoren er kinderen tot zijn gezin, dan wordt 
dit percentage bij 1-2 kinderen verhoogd tot 27 %, bij 3-5 kin
deren tot 30 OIo. De maximale jaarpremie bedraagt, evenals bij 
het sparen voor woningbouw DM 400.-. Wordt de kapitaalspaar
overeenkomst om enige reden binnen 5 jaar opgezegd, dan moet 
de belasting alsnog betaald worden. De vermindering ten behoeve 
van degene, die spaart voor kapitaalvorming, vervalt dan als een 
premie van DM 10.000.- bijeengespaard is (om de openbare 
financiën niet te sterk te belasten). 

Om voor alle werknemers mede-eigendom mogelijk te maken, 
voorziet het ontwerp-HaussIer erin, dat ambtenaren en anderen, 
die in openbare dienst zijn, eveneens gelegenheid tot het verwer
ven van mede-eigendom geboden wordt. De groote van de mede
eigendomsbetalingen, die deze kring van personen door hun werk
gevers dient te worden toegestaan, richt zich naar de hoogte van 
de in doorsnee in de industriële productie toegelaten betalingen. 

Het mede-eigendomsbedrijf moet in het handelsregister wor
den ingeschreven omdat het hier om een nieuwe vorm van een 
kapitaalwetgeving gaat, die vóór alles voor de buitenstaander 
van belang is. 
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Slotopmerkingen 

In zeer summiere vorm konden wij de in de Duitse bondsrepu
bliek tot stand gekomen of in voorbereiding zijnde wetten behan
delen. Wie zich de moeite getroost om te trachten de verschillende 
wetten als een geheel te zien, zal constateren, dat de bondsrege
ring inzake de bezitsvorming in 8 jaar reeds een heel eind op de 
weg naar het doel is gevorderd. Zeer veel blijft nog te doen. 

Over veel vragen zijn de meningen nog geenszins duidelijk. Over 
de principes echter bestaat nergens twijfel. Een staat, die zijn 
werkzaamheden opvat als dienstverlening aan zijn burgers, kan 
op het gebied van de bezitsvorming niet werkloos blijven. Eigen
dom voor iedereen is de door de regering ingenomen en aanvaarde 
stelling. De weg naar dit doel is nog ver, maar het duidelijk onder
kennen van dit doel, de vastbesloten houding van de staat om alles 
te doen, wat maar mogelijk is, moge er de beste garantie voor 
zijn, dat de ondernomen arbeid met succes tot een eind gebracht 
zal worden. 
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" Slotwoord 

Aan het slot van de in dit dubbelnummer samengebrachte 
artikelenreeks over de bezitsvorming dankt de redactie van het 
Katholiek Staatkundig Maandschrift de schrijvers, die zij bereid 
mocht vinden tot medewerking aan deze uitgave. Haar dank gaat 
in de eerste plaats uit naar Prof. Romme, die zo vriendelijk is 
geweest het nummer een "Ten Geleide" mee te geven. De mede
werking, die zij van Duitse zijde, in de persoon van Dr. Kratz, 
mocht ontvangen, stelt zij ook op hoge prijs. 

De artikelen die in dit dubbelnummer zijn opgenomen hebben 
betrekking zowel op de principiële grondslagen der bezitsvorming 
als op de met de uitwerking daarvan verband houdende practische 
vraagstukken. Eveneens is ingegaan op de stand van zaken bij 
de verwezenlijking van de bezitsvorming, met name in Duitsland 
en Nederland. 

Het was niet mogelijk, een zo uitgebreid onderwerp als dat der 
bezitsvorming in één aflevering, zelfs niet in een dubbele, uit te 
putten. De redactie was dus gedwongen een keuze te doen. Zij stelt 
zich voor in volgende nummers aandacht te doen schenken aan 
die facetten van het bezitsvormingsvraagstuk, die in dit nummer 
misschien minder tot hun recht zijn gekomen. 

Het verheugt de redactie bijzonder, dat het jongeren-element 
in de kring van de medewerkers aan dit nummer sterk vertegen
woordigd is. De realisering van de bezitsvormingsgedachte 
immers zal in zeer belangrijke mate ervan afhangen, of zij door 
de jeugd, die de toekomst heeft, zal worden opgevangen. 

De redactie richt zich daarom met dit nummer speciaal tot de 
jeugd, overtuigd als zij is, dat een zo wijd verbreid mogelijk bezit 
een essentiële voorwaarde vormt voor de toekomst van ons volks
bestaan en voor de verwezenlijking van een gemeenschap van 
vrije en hun verantwoordelijkheid bewuste personen. 

DE REDACTIE 
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JAARGANG .Yf"jf NOVEMBER NUMMER 9 

Sociaal-Economische aspecten 

van ~et Delta-plan 

1. Het b:arakter van het Delta-pllllll 

S 
inds de indiening van het ontwerp-Delta-wet wordt met de 
naam "Delta-plan" aangeduid het geheel van voorstellen, 
dat door de Regering op 16 november 1955 bij de Tweede 

"" Kamer der Staten-Generaal aanhangig werd gemaakt in 
de vorm van een Ontwerp van "Wet op de afsluiting van de zee
armen tussen de Westersehelde en de Rotterdamse Waterweg en 
de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het 
land tegen stormvloeden" ~). Het primaire doel van de voorge
stelde voorziening is, zoals de geciteerde omschrijving aangeeft, 
bescherming van het land tegen stormvloeden. 

Toch zou het onjuist zijn, wanneer men, sprekend van de 
"sociaal-economische aspecten" van het Delta-plan, deze uitslui
tend zou opvatten als consequenties of repercussies in het sociaal
economische vlak van de tenuitvoerlegging der Delta-werken. 

Reeds bij de aanvaarding van het Delta-project door de Rege
ring hebben economische overwegingen een beslissende rol ge
speeld. Dit blijkt uit het feit, dat het plan tot afsluiting van de 
zeearmen- de hoofdmoot van het Delta-plan- doelbewust is 
verkozen boven de alternatieve mogelijkheid van versterldng van 
de bestaande 700 K.M. lange dijken der Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
eilanden. Zulks geschiedde omdat bij afsluiting én een betere be
veiliging zou kunnen worden verkregen én aanzienlijke "bijko
mende voordelen" zouden kunnen worden behaald, allebei kredit-

~) Vgl. de parlementaire stukken Zitting 1955-1956, Nr. 4167. In mei 1956 
verscheen het Voorlopig Verslag, in mei 1957 de Memorie van Antwoord. 
Voor onze bespreking van het Delta-plan moge naar deze stukken worden 
verwezen. 

301 



posten, die de economische balans van baten en lasten ten gunste 
van het afsluitingsplan hebben doen doorslaan. Hierin is het 
eerste sociaal-economische aspect van het Delta-plan gelegen. 

De bijkomende voordelen, die men van realisering van het 
Delta-plan verwacht, zijn uitermate belangrijk. Zij hebben betrek
king op het verkeer, zowel te water als te land, de recreatie en, 
zij het meer indirect, ook op de industrie. De landbouwproductie 
zal gunstig worden beïnvloed doordat ingeval van afsluiting de 
verzilting en verdroging van de grond kunnen worden tegenge
gaan alsmede door de mogelijkheid van landaanwinning, die ont
staat. Het scheepvaartverkeer zal tengevolge van het wegvallen 
der getijstormen gelijkmatiger kunnen worden afgewikkeld en 
zal tevens (door kleine aanvullende voorzieningen) betere havens 
ter beschikking krijgen. Het verkeer te land zal eerst recht in 
behoorlijke mate mogelijk worden door de aanleg van een wegen
net over de dammen. Voor de recreatie liggen diverse nieuwe 
mogelijkheden in het vooruitzicht: sluiting der duinenrij zal het 
strand aanmerkelijk vergroten, terwijl de schepping van een zoet
waterbassin een ruim perspectief biedt voor nieuwe vormen van 
recreatie (in het bijzonder de watersport). Van de verbetering 
van de waterhuishouding zal ook de industrie kunnen profiteren, 
terwijl tenslotte de verkeersontsluiting van het Delta-gebied voor 
de gehele economie van de streek van grote betekenis moet wor
den geacht. De totale waarde van de genoemde en andere voor
delen, voorzover meetbaar, werd destijds geraamd op een bedrag 
van f 1750 mln bruto (na aftrek van de uitgaven: f 925 mln). 

Tegenover de voordelen staat als voornaamste nadeel de 
schade, die in het geval van uitvoering van het afsluitingsplan 
voor de visserij en de schaal- en schelpdierenkwekerij zal ontstaan, 
een nadeel dat niet zou optreden, wanneer de andere oplossing zou 
zijn gekozen 1). Dit nadeel moet echter, aldus de regering op het 
voetspoor der Delta-commissie, tegenover de veel grotere voor
delen op de koop toe worden genomen. 

Het is in de tweede plaats op grond van genoemde, bevV'Ust na
gestreefde "bijkomende voordelen", dat het Delta-project mede 
als een sociaal-economisch project moet worden beschouwd. Be
halve beveiliging van het land tegen het geweld der zee beoogt 
he'.: Delta-plan tevens de totstandbrenging van tal van voor de 
economie van streek en land belangrijke voorzieningen. 

1) Er zijn meer nadelen, zo o.a. de opheffing van een aantal kleine havens, 
die omdat zij alleen bij hoogwater toegankel~ik zijn, bij het wegvallen der 
getij verschillen op grotere diepte zouden moeten worden gebracht. Groot is 
dit nadeel overigens niet, daar reeds thans vele van deze kleine, op geringe 
afstand van elkaar gelegen, havens wegens het gemotoriseerde verkeer hun 
nut verloren hebben. Vgl. voor een gecomprimeerd overzicht van de voor- en 
nr.delen van het Delta-plan: Drs Verburg, Beschouwingen naar aanleiding 
van de Delta-wet, Econ. Statistische Berichten 30 november 1955. 
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2. De betekenis van het Delta-plan voor de economie van land 
en streek 

a. De voordelen 
Dat de vermelde voordelen voor de landbouw, voor het verkeer 

te water en te .land, voor de industrie en voor de recreatie zich 
niet beperken tot de betrokken gebieden, maar van nationale 
betekenis zijn, is bij enig nadenken duidelijk. De verzilting en 
verdroging van de grond strekken zich diep landinwaarts uit, 
zodat bestrijding hiervan ook voor de landbouw in de aangren
zende provincies een gunstige uitwerking zal hebben. Vergroting 
van het areaal aan cultuurgrond verhoogt ons, vooral tengevolge 
van de schaarste aan grond beperkte, agrarische protentieel. De 
voordelen die zullen ontstaan voor het scheepvaartverkeer en het 
verkeer over de weg komen evenmin uitsluitend aan het locaal- of 
streekverkeer ten goede. Een verbetering van de vestigingsfacto
ren in het Delta-gebied kan van belang zijn uit een oogpunt van 
spreiding der industrie over het gehele land. Tenslotte is uitbrei
ding van de schaarse recreatiemogelijkheden in ons dichtbevolkte 
land, bij een sterk stijgende behoefte daaraan, als een nationaal 
belang van de eerste orde te beschouwen. 

Regionaal gezien houdt het Delta-project in de eerste plaats de 
ontsluiting in van het gehele Delta-gebied, hetwelk door zijn afge
slotenheid en verbrokkeldheid - gevolgen van zijn geografische 
gesteltenis - zich tot nu toe niet ten volle heeft kunnen ont
plooien. 

Wat dit laatste zeggen wil, vindt men uitvoerig belicht in het 
Eerste Interim-rapport van de Plancommissie Zuid-West van de 
Rijksdienst van het Nationale Plan 1). Zoals in dit interessante 
document wordt uiteengezet, is het vooral wegens het gebrek aan 
verbindingen, dat het Delta-gebied in zijn ontwikkeling bij andere 
landsdelen is tenachter gebleven. \Veliswaar heeft de spoorweg
verbinding Vlissingen-Roosendaal de eilanden Walcheren en 
Zuid-Beveland enigermate uit hun element verlost en hebben ook 
de eilanden Tholen en St. Philipsland vaste-Iandverbindingen. 
Deze verbindingswegen lopen echter Oost-West, terwijl voor de 
oriëntatie van het gebied de lijn Noord-Zuid wel zo belangrijk is. 
De overige eilanden - Goeree en Overflakkee, Schouwen-Duive
land en Noord Beveland - zijn echter nog in een diep isolement 
gehuld. 

De achterstand van het Delta-gebied komt het duidelijkst tot 
uitdrukking in zijn demografische structuur. Deze kenmerkt zich 
dooreen naar Nederlandse begrippen dunne bevolking (met een 
dichtheid die + de helft bedraagt van het landsgemiddelde) , 
welke bovendien veel langzamer groeit dan die van het gehele 
land, zulks hoofdzakelijk tengevolge van een hoog vertrekover-

1) Staatsdrukkerij-Uitgeverij bedrijf 1954. Aan dit rapport is voor de hier 
volgende beschrijving het een en ander ontleend. 
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schot. Het feit, dat het vooral jonge mensen zijn die wegtrekken, 
drukt het geboortecijfer, waardoor een veroudering van de achter
blijvende bevolking optreedt 1) . 

De bestaansbronnen van het Delta-gebied dragen onmisken
baar het stempel van zijn afgeslotenheid en verbrokkeldheid. 

Het minst is dit nog het geval met het voornaamste middel van 
bestaan, nl. de landbouw, die nu eenmaal meer afhankelijk is van 
de door de natuur gegeven factoren dan van de verkeersverbin
dingen. Gelijk bekend is de grond in het Delta-gebied, met name 
de zeeklei, van zeer goede kwaliteit. Dit neemt niet weg, dat als 
gevolg van de slechte verbindingen de agrarische productie moei
lijkheden bij de afvoer ondervindt en de teelt van kwaliteitspro
ducten wordt belemmerd. Dit laatste geldt speciaal voor de 
tuinbouw. 

Industrie wordt in het Delta-gebied maar betrekkelijk weinig 
aangetroffen. Afgezien van het industriële kleinbedrijf van ver
zorgende aard, dat in het gebied verspreid voorkomt, kenmerkt 
de industrie zich door een vrij eenzijdige oriëntatie. Hierbij doen 
zich duidelijk twee vestigingstendenties voor, nl. àfwel oriëntatie 
op de verwerking van landbouwproducten, Ofwel oriëntatie op een 
goede verkeersligging aan diep vaarwater. De industrie kent 
maar enkele concentratiepunten, die - behalve Vlissingen en 
Middelburg - periferisch gelegen zijn, nl. in de Kanaalstreek en 
het Zuid-Oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Voor het gebied als 
geheel genomen vormen de slechte verbindingen met hun sterk 
kostprijsverhogende werking alsmede het gebrek aan arbeids
krachten - een gevolg van de verspreid wonende bevolking en 
van de voortdurende vertrekstroom - belemmeringen voor de 
industrievestiging. 

De geïsoleerde ligging van de Delta-archipel heeft ook in ander 
opzicht de ontwikkeling van het gebied geremd. Zo vertoont het 
toerisme een achterstand ten opzichte van de mogelijkheden, 
waarover het gebied ten deze beschikt, maar die door de moeilijke 
bereikbaarheid tot nu toe niet konden worden benut. In de gehele 
tertiaire sector - t.W. handel, verkeer en ambacht - treft men 
een relatief grote overbezetting aan, welke eveneens samenhangt 
met de geringe bevolkingsdichtheid en de eilandsgewijze opbouw 
van het gebied. Voor de verspreid wonende bevolking is een mini-

1) Ter illustratie de volgende cijfers. Terwijl de bevolking van Nederland 
van 1880-1950 met 150 % groeide, bedroeg de bevolkingsgroei in genoemde 
periode in de provincie Zeeland 44 % en in het rampgebied van Zuid-Holland 
23 %. De vertrekoverschoUen in het Delta-gebied zijn zeer hoog: rampgebied 
Z.-Holland 8.5 en Zeeland 7 pro mille (Nederland 1.2); de geboorteoverschot
ten behoren tot de laagste in den lande: rampgebied Z.-Holland 9.7 en Zee
land 8.2 pro mille (Nederland 12). Wat de leeftijdsopbouw betreft steekt het 
Deltagebied wederom tegenover de rest van Nederland af door een hoog 
percentage ouderen dan 65 jaar: rampgebied Z.-Holland 9.4 % en Zeeland 
9.5 % (Nederland 6.8 %). Vgl. Eerste Interimrapport van de Plancommissie 
Zuidwest, bijlagen 2 tlm 7). 
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maal verzorgingsapparaat nodig; het debiet per onderneming 
blijkt echter wegens de te geringe bevolkingsconcentratie vaak 
ontoereikend voor een rendabele exploitatie 1). Het vervoer on
dervindt speciaal nadeel van de veerverbindingen. Veren veroor
zaken nl. tijdverlies, waardoor de betrokken ondernemingen ver
plicht worden een groter wagenpark aan te houden dan nodig 
zou zijn 2). 

Het behoeft na het gezegde weinig betoog, dat met de verlos
sing van de Zuid-Westelijke archipel uit zijn isolement en met de 
opheffing van zijn verbrokkeling - waarvoor het Delta-plan de 
mogelijkheden schept - belangrijke belemmeringen zullen wor
den weggenomen, die thans nog aan een verdere ontwikkeling van 
het Delta-gebied - in agrarisch en industrieel opzicht alsook wat 
betreft de toeristische bedrijvigheid - in de weg staan 3). Naar
mate de verhoopte expansie van genoemde welvaartbronnen zich 
z::J voordoen en de ongunstige bevolkingsontwikkeling - waarin 
zich het achterblijven van de bestaansmiddelen bij het natuurlijke 
bevolkingsaccres reflecteert - tot staan kan worden gebracht, 
zal ook het verzorgende bedrijfsleven tot grotere welvaart lmnnen 
komen. Laatstgenoemde sector zal speciaal ook profiteren van 
het toenemend bezoek aan het Delta-gebied en de verhoogde toe
ristische bedrijvigheid in verband daarmede. 

In het bovenstaande is nog slechts één, zij het een dominerend, 
sociaal-economisch aspect van het Delta-plan voor het betrokken 
gebied - nl. de verbetering der verkeersverbindingen - nader 
belicht. De overige in de aanvang onzer beschouwing genoemde 
voordelen van verwezenlijking van dit plan zullen eveneens een 
gunstige invloed uitoefenen op de economie van het onderhavige 
gebied. Zo zal het tegengaan van de verzilting en het beschikbaar 
komen van zoet water, de beperking van de verdroging en de 
mogelijkheid van verkrijging van nieuw land (10.000 à 15.000 
H.A.) een gunstige uitwerking hebben op de productie van land
en tuinbouw (zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht), 
alsook op de agrarische werkgelegenheid. Deze laatste - die een 
duidelijke tendens vertoont tot vermindering (met name wegens de 
reeds intensieve bewerking van de bodem en de voortschrijdende 
landbouwmechanisatie) - zal meer dan evenredig toelemen, 

1) Vgl. Ontwikkelingsplan voor Zeeland met betrekking tot bevolking en 
industrie. Uitgave van het E.'l.'.I.-Zeeland, 1952, blz. 55-56. 

2) A.w., blz. 68-69. 
3) De verbetering van de verkeersverbindingen kan natuurlijk ook het 

forensisme naar de bestaande industriële centra buiten het Delta-gebied (b.v. 
Rotterdam) bevorderen, in plaats van gunstig werken op de industrievesti
ging in het gebied zelf. Daartegenover kan worden opgemerkt, dat opheffing 
der verkeersbelemmeringen in ieder geval de vestigingsvoorwaarden ver
betert, waarmee de mogelijkheid gegeven is voor een gezonde concurrentie. 
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de detailhandel: met de groei van het 
verkeer neemt de aantrekkingskracht toe van de centra voor het doen van 
inkopen. 
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wanneer meer op arbeidsintensieve tuinbouw kan worden over
geschakeld. Terugdringing van de zoutgrens is ook voor menig 
industrieel bedrijf van belang. Op de perspectieven, die afsluiting 
der zeearmen opent voor de toeristische bedrijvigheid, wezen wij 
reeds. Speciale vermelding verdient in dit verband de betekenis 
van het grenstoerisme voor Zeeland. Deze provincie zal bij ver
groting van de recreatiemogelijkheden nog in veel sterkere mate 
dan tot nu toe toeristen uit België kunnen aantrekken. 

b. De nadelen 

Tot dusver werden alleen maar voordelen van het Delta-plan 
in beschouwing genomen. Zoals in paragraaf 1 al werd opge
merkt, zitten er echter ook schaduwzijden aan vast. De belang
rijkste is wel de ernstige bedreiging, die afsluiting der zeearmen 
inhoudt voor de verschillende vormen van visserij, welke vanouds 
op deze wateren worden uitgeoefend. Teneinde de economische 
betekenis van deze tak van bedrijf enigszins aan te geven, mogen 
de volgende cijfers dienen, ontleend aan de parlementaire stukken. 
Volgens de Bedrijfstelling 1947 omvat de beroepsbevolking die op 
de af te sluiten zeearmen de visserij of de schaal- en schelpdieren
kwekerij uitoefent in totaal ruim 1700 personen, waarvan er ruim 
1400 werkzaam zjjn in de oester- en mosselteelt en bijna 400 in de 
garnalenvisserij. De waarde van de investeringen is geschat op 
f 23 mln (waarvan ongeveer f 15 mln in de oester- en mossel
cultuur en de kreeftenkwekerij) , die van de voorraden oesters en 
mosselen eveneens op f 23 mln. De export van oesters, mosselen 
en mosselconserven bedroeg in 1955 resp. f 3,8 mln, f 9,4 mln en 
f 1,2 mln, tezamen dus -1- f 14,5 mln 1). De genoemde bijzondere 
vormen van visserij vertegenwoordigen een typisch onderdeel 
van de bedrijvigheid in het Delta-gebied; zij leveren een karakte
ristiek aandeel van de Nederlandse export met een hoog deviezen
rendement. 

Met behoud van deze bedrijvigheid zou dus niet alleen een 
streekbelang gemoeid zijn, maar ook een nationaal belang. De 
enige practische weg om zulks voor de oester- en mosselcultuur 
zomede voor de kreeftenkwekerij mogelijk te verwezenlijken, lijkt 
bij de huidige stand van zaken verplaatsing van deze cultures naar 
het Brouwershavense Gat en de Grevelingen. In deze wateren zou 
tot dit doel betrekkelijk gemakkelijk een zoutwaterbassin kunnen 
worden gevormd, omdat met het oog op de uitvoering van het 
Delta-plan het leggen van een dam door de Grevelingen toch nodig 
zal zijn. Hiervoor moet echter eerst een proefbassin worden aan
gelegd, waar gedurende enige jaren kan worden geëxperimen
teerd. De oestercultuur stelt ni. hoge eisen aan de natuurlijke 
omstandigheden, terwijl ook de verwatering van mosselen aan 

1) M.v.T., blz. 9, M.v.A., blz. 13. 
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diverse voorwaarden moet voldoen 1). Het proefbassin is gepro
jecteerd in het Veeregat, dat in het kader van het Drie-eilanden
plan (hetwelk een onderdeel vormt van het Delta-plan) het eerst 
zal worden afgedamd. Afgewacht zal dienen te worden, of de te 
nemen proeven zullen slagen. Voorwaarde hiervoor evenwel is, 
dat het proefbassin (hetwelk behalve een kweekplaats voor 
oesters bovendien een verwaterplaats voor mosselen zal bevatten) 
inderdaad wordt aangelegd. De Memorie van Toelichting spreekt 
in dit verband van "overwegen" en schenkt hieromtrent dus geen 
zekerheid. 

De garnalenvisserij wordt hoofdzakelijk beoefend in de monden 
van de zeegaten en in de Westerschelde. Veel garnalenvissers 
vindt men in Stellendam en Veere - om een tweetal plaatsen te 
noemen, die op het ogenblik, in verband met de tenuitvoerlegging 
der Delta-werken, in het centrum der belangstelling staan. Na 
afsluiting van het Ve8regat 2) zal de garnalenvisserij nog slechts 
op de Vvester-schelde en van daaruit op zee kunnen worden be
dreven. Het laat zich daarom aanzien, dat, zoals de Memorie van 
Toelichting zegt, deze visserij een niet geringe terugslag van de 
afsluiting zal ondervinden. De ansjovisvisserij, die thans op de 
Oosterschelde plaats vindt, acht de Regering, blijkens de Memorie 
van Toelichting, zonder meer ten dode opgeschreven. Zij is uit een 
economisch oogpunt niet zo belangrijk, evenmin als de botvisserij. 
Tegenover een en ander staat echter als lichtpunt, dat door de 
afsluiting de zoetwatervisserij een uitbreiding zal ondergaan, 
waardoor wellicht de verliezen die in de garnalen- en de ansjovis
visserij worden geleden, enigszins kunnen worden gecompenseerd. 

Zowel in het geval van algehele verdwijning der visserij als bij 
verplaatsing ervan zal de vissersbevolking schade lijden. In het 
eerste geval wegens het wegvallen van haar bestaansmiddel, in 
het tweede geval wegens de noodzaak van verplaatsing van de 
bedrijven. Teneinde een wettelijke basis voor schadevergoeding 
te scheppen, is in het ontwerp Delta-wet een artikel opgenomen, 
hetwelk bepaalt, dat bij of krachtens afzonderlijke wet regelen 
zullen worden gesteld omtrent tegemoetkoming, hetzij door het 
treffen van voorzieningen, hetzij in geld, in schade, welke door de 
Delta-werken voor de visserij en aanverwante bedrijven ontstaat 
(artikel 8). 

De bedreiging der visserij brengt niet alleen nadeel mee voor de 
vissersbevolking. Er zal eveneens schade ontstaan voor andere 
takken van bedrijf, die in meer of minder belangrijke mate op de 
visserij georiënteerd zijn. Te denken valt in dit verband in de 

1) Wat de mosselcultuur betreft, gaat het in hoofdzaak over de verwate
ring. De laatste jaren is de mosselvangst grotendeels naar de Waddenzee 
overgebracht, de verwatering der mosselen geschiedt echter in Zeeland. 

2) Hierbij is verondersteld, dat er in de dam door het Veeregat geen sluis 
zal worden aangelegd. Blijkens de M.v.A. bevindt zich deze kwestie nog 
in studie. 
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eerste plaats aan de visverwerkende bedrijven, de bedrijven die 
zich bezighouden met de levering van vissers tuig en andere be
nodigdheden voor de visserij, de vishandel etc. In plaatsen, voor 
wier welvaart de visserij van overwegende betekenis is, zal vrijwel 
het gehele niet-agrarische bedrijfsleven worden geschaad. De 
betrokken gemeenten zullen moeten trachten om te schakelen op 
andere bestaansbronnen. Aangenomen, dat de mogelijkheden 
hiertoe inderdaad aanwezig blijken, zal het omschakelingsproces 
stellig nog met niet geringe moeilijkheden gepaard gaan. Het is 
daarom te betreuren, dat het genoemde artikelS van het ontwerp 
Delta-wet beperkt is tot "de visserij en aanverwante bedrijven". 

3. De uitvoering van het Delta-plan en haar organisatie 

Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat het Delta-plan 
een veel wijdere strekking heeft dan zijn oorspronkelijke bedoe
ling, t.w. de beveiliging van het land tegen stormvloeden. Zoals 
is aangetoond, brengt het diepgaande wijzigingen teweeg in de 
sociaal-economische structuur van het betrokken gebied - wijzi
gingen, welke deels doelbewust worden nagestreefd (nI. die, 
welke belangrijke mogelijkheden tot ontwikkeling inhouden), 
deels (nI. de verliesposten) moeten worden geaccepteerd. Voorts 
is de betekenis van de te treffen voorzieningen niet beperkt tot 
het Delta-gebied. 

Deze vaststelling omtrent karakter en betekenis van het Delta
plan brengt als eerste consequentie mede, dat uitvoering daarvan 
niet aan de waterstaatkundigen kan worden overgelaten, maar 
dat hierbij ook betrokken moeten worden planologen, technici op 
agrarisch gebied en economen van diverse professie. 

Men zou kunnen zeggen, dat het primaire doel der Delta
werken - de beveiliging van het land tegen het geweld der zee -
bepaalde eisen stelt, waaraan in de eerste plaats moet worden 
voldaan. Deze eisen hebben echter het karakter van grenzen, die 
ruimte laten voor verschillende alternatieve mogelijkheden, waar
tussen gekozen kan worden. Waar een dam precies gelegd wordt, 
of hij deze of die breedte krijgt e.d. zijn kwesties, die uit een oog
punt van beveiliging van het land onverschillig zijn; bij de be
slissing hierover kan dus rekening worden gehouden met andere 
belangen. In versterkte mate geldt dit laatste ten aanzien van de 
bijkomende werken en voorzieningen, die voor de veiligheid wei
nig of geen betekenis hebben, maar voor de ontwikkeling van de 
landbouw, de industrialisatie, de recreatie of de verbetering der 
verkeersverbindingen van groot belang kunnen zijn. 

Met voldoening mag worden geconstateerd, dat diverse van 
deze belangen reeds behartiging vinden in verschillende organen 
en commissies. De betrokken planologische diensten zijn actief, 
er functioneren reeds diverse commissies voor de landbouwbe
langen (met inbegrip van die der visserij), terwijl de Plancom
missie Zuidwest met de algemene planologische problematiek van 
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het Delta-gebied is belast. Aandacht wordt ook besteed aan de 
belangen van de industrie, van het toerisme en van de verzorgende 
middenstandssector, al staat men in deze sectoren met het onder
zoek, resp. het formuleren van een bepaald beleid ten dele nog 
aan het begin. E.T.I.'s, V.V.V.'s, zomede het Economisch Instituut 
voor de Middenstand lijken hiervoor de aangewezen instanties. 
Vermelding verdient ook in dit verband de onlangs ingestelde 
Interdepartementale Commissie voor het Toerisme 1) . 

De in de drie belanghebbende provincies (Zuid-Holland, Zee
land en Noord-Brabant) werkzame Stichtingen voor Maatschap
pelijk Werk houden zich ook reeds bezig met de maatschappelijke 
vraagstukken, die de uitvoering van het Delta-plan aan de orde 
stelt. Op het belang van dit laatste problemen-complex moge hier 
ter plaatse nog met nadruk worden gewezen. De uitvoering van 
de Delta-werken zal ingrijpende gevolgen hebben voor het sterk 
statische, naar binnen gekeerde en verbrokkelde maatschappelijk 
leven in het betrokken gebied. De bevolking zal zich, in haar eigen 
belang overigens, hierbij moeten aanpassen, willen de verschil
lende zich voordoende mogelijkheden tot hogere ontwikkeling 
verwezenlijkt kunnen worden. Een gunstige geografische data
structuur is daarvoor niet voldoende; de bevolking moet er ook 
daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Anderzijds zullen de 
voorzieningen die men ter verhoging der welvaart zou willen 
treffen aangepast moeten zijn aan het karakter van de streek en 
zijn bewoners. 

In de tweede plaats - en dit punt is niet minder essentieel -
vraagt de coördinatie van de verschillende problemen en belangen 
de aandacht. Wat dit aangaat dient er op te worden gewezen, dat 
de belangen van de verschillende sectoren soms strijdigheid ver
tonen en dat ook de belangen van de bij de tenuitvoerlegging der 
plannen betrokken gebieden niet altijd parallel lopen 2). 

Wat de onderscheiden sectoren betreft, zijn de belangen van 
landbouw en industrie soms tegengesteld: vestiging van een in
dustrie kan ten koste gaan van goede landbouwgrond; hetzelfde 
geldt ten aanzien van de recreatie. De diverse landbouwbelangen 
kunnen ook onderling conflicteren (zo b.v. de vorming van een 
groot zoetwaterbassin contra landaanwinning). Behoud van de 
visserij eist zout water, terwijl voor verschillende andere doelein
den zoet water vereist is. En zo kan men doorgaan. 

De belangen van de verschillende bij de ontwikkeling van de 
Delta-archipel betrokken gebieden kunnen eveneens met elkaar 
in botsing komen. Zoals uit het rapport "Randstad en Delta" van 
de Provinciale Planologische Dienst Zuid Holland blijkt, zoekt 
deze provincie in de Delta, speciaal het noordelijk deel ervan, 

1) Het actieve E.T.I.-'Zeeland liet onlangs een rapport verschijnen over 
"Het toerisme in de provincie Zeeland en zijn economische betekenis". 

2) Vgl. hierover Drs Verburg, Zeeuwse visie op het Delta-plan, Economi
sche Statistische Berichten, 3 oktober 1956. 
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vooral nieuwe werk- en recreatiegebieden - verlangens, waarvan 
te bezien valt of zij stroken met belangen van de betrokken stre
ken. Goeree-Overflakkee kan wel eens weinig gediend zijn met 
industrievestiging ; Zeeland heeft - gelijk reeds opgemerkt -
belang bij de aanleg van een zoutwaterbassin in het Brouwers
havense Gat en de Grevelingen voor het behoud van zijn oester- en 
mosselcultures. N. Brabant toont weer vooral belangstelling voor 
een ruim zoetwaterbassin ten behoeve van zijn landbouw en is 
weinig geïnteresseerd in landaanwinning, waar Zeeland grote 
waarde aan hecht. In zake de industrievestiging in het Delta
gebied kunnen zich eveneens tegenstellingen tussen de diverse 
betrokken gebieden manifesteren. 

Het moet van het grootste belang worden geacht, dat er tussen 
al deze belangen een goede coördinatie tot stand komt. Deze co
ordinatie zal, zeker in de top, op nationaal niveau moeten liggen. 
Op provinciaal niveau bestaat er in Zeeland reeds een coördinatie
orgaan in de Werkgroep Delta-zaken. Deze werkgroep heeft de 
status van een adviescommissie van het provinciaal bestuur; de 
diverse betrokken provinciale diensten en organen werken er in 
samen. 

Het ligt voor de hand, dat in dit verband de gedachten uitgaan 
naar de oprichting van een Sociaal-economische Raad voor het 
Delta-gebied, die zich speciaal zou moeten bezighouden met de 
algemene sociaal-economische problemen welke het Delta-plan 
aan de orde stelt en met de coördinatie van de verschillende daar
mede verband houdende belangen, een en ander mede ter nadere 
concretisering van de plannen, waarvan alleen nog maar de hoofd
lijnen als vaststaand kunnen worden beschouwd. In het Voorlopig 
Verslag naar aanleiding van het ontwerp Delta-wet werd dan ook 
reeds een dergelijke suggestie gelanceerd. Naar aanleiding daar
van verklaarde de Regering in haar Memorie van Antwoord, dat 
zij de desbetreffende vraag vooralsnog onbeantwoord wenste te 
laten. Het nationale coördinatie-orgaan, in deze Memorie wél 
genoemd, is de Raad voor de Waterstaat, welke - aldus de Re
gering - eventueel zou kunnen worden aangevuld met enkele 
deskundigen. Het komt ons voor dat deze Raad zich alleen eigent 
voor de behandeling van Waterstaatkundige vraagstukken; zoals 
uit de geleverde beschouwing moge zijn gebleken, omvat het 
Delta-plan veel meer. 

Het voorstel tot de oprichting van een speciale Raad, die de 
per sector, resp. per gebied werkzame organen zou kunnen over
koepelen en als adviesorgaan der Regering zou kunnen fungeren, 
verdient daarom o.i. ernstige overweging. In deze Raad zou wel
licht ook de kwestie van de schadevergoeding aan gedupeerde 
bevolkingsgroepen en bedrijfsuitoefenaren kunnen worden beo 
keken. Daarnaast dient zich het vraagstuk van de vaste-oever
verbinding met Zeeuws-Vlaanderen (waarover in dit artikel ter 
bekorting niet is gehandeld) aan als een serieus object voor studie 
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en beraadslaging. Bovenal zou de Raad ervoor moeten zorgen, dat 
de belangen van alle belanghebbende sectoren tot hun recht 
komen en er tegen moeten waken, dat provinciale of regionale 
belangen het nationale belang zouden overwoekeren. 

Eerst door een objectieve benadering van alle zich voordoende 
problemen en door het totstandbrengen van een synthese van de 
vele en soms tegenstrijdige belangen zal kunnen worden gegaran
deerd, dat een maximum aan rendement, zowel in economisch als 
in algemeen maatschappelijk opzicht, wordt verkregen uit de 
grote investeringen, die met de Delta-werken zijn gemoeid en 
waarvoor geheel Nederland zich zware offers moet getroosten. 

S.M. 
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I Buitenlands Panorama I 
~,---------------------------~ 
Nieuw-Guinea. 

lf egenover de luidruchtige akties, die in Indonesië gevoerd 
worden, om de debatten in de Verenigde Naties van buiten 
af te beïnvloeden, stelt de Nederlandse regering in samen
werking met de Australische regering een sobere verkla

ring, die echter door de daarin uitgesproken doelstellingen van de 
Nederlandse en Australische politiek ten aanzien van Nieuw
Guinea juist op dit ogenblik van bijzondere betekenis is. Wat 
Nederland betreft, bevat dit stuk geen nieuwe gezichtspunten 
behalve op het gebied van de nauwere samenwerking met de 
Australische autoriteiten, die in het jaar 1953 door minister Luns 
en minister Casey van Australië zijn overeengekomen. Reeds toen 
is overeengekomen dat Nederlands Nieuw Guinea en het trustee
gebied Nieuw-Guinea en Papoea op bestuurlijk terrein tot samen
werking zouden overgaan. Gedacht werd in de eerste plaats aan 
technische samenwerking op het gebied van de landbouw, van de 
gezondheidszorg, van de sociale voorzieningen etc. Het is de 
bedoeling, deze samenwerking, zoals de verklaring zegt, voort te 
zetten en te verdiepen. Dit biedt op zich zelf gunstige perspek
tieven, omdat daarmede het algemene doel van de politiek ten 
aanzien van Nieuw-Guinea, namelijk "een beleid, dat gericht is op 
de politieke, economische, sociale en opvoedkundige vooruitgang 
van de bevolkingen" beter kan worden gediend. Daarmee is echter 
ook een bepaalde politieke lijn aangegeven, die in zich zelf logisch 
en rechtvaardig is. Het motief en het doel van de gemeenschappe
lijke benadering van het vraagstuk van Nieuw-Guinea vormt dus 
de vooruitgang, de verheffing van land en volk van Nieuw
Guinea "totdat de inwoners van de betrokken gebieden in staat 
zullen zijn over hun eigen toekomst te beslissen." 

Hiermede heeft zich dus niet alleen Nederland, maar ook 
Australië uitdrukkelijk vastgelegd. De bevolking van geheel 
Nieuw-Guinea zal met behulp van de beide landen alle steun voor 
zijn ekonomische, sociale en geestelijke ontwikkeling ontvangen 
en zal bovendien te zijner tijd de mogelijkheid hebben, volkomen 
vrij over zijn lot te beslissen. De Nederlandse regering gaat even
als Australië terecht van de veronderstelling uit, dat deze politiek 
ook acceptabel en te verantwoorden is in een tijd, waarin de afro
aziatische volkeren willen breken met iedere vorm van kolonia
lisme en schijn-kolonialisme en bijzonder gevoelig zijn op het stuk 
van "inmenging" van de westelijke staten in de problemen van 
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de minder-ontwikkelde gebieden anders dan in de vorm van on
baatzuchtige hulpverlening. Leest men de Nederlands-Australi
sche verklaring nauwkeurig door, dan zal men daarin niets vin
den, wat aanleiding zou kunnen zijn te vermoeden, dat hier ach
ter het rookgordijn van ethisch hoogstaande formuleringen een 
heden ten dage onaanvaardbaar kolonialisme wordt nagestreefd. 
Het gaat inderdaad om het verheffen van het levenspeil van de 
bevolking, die later zelf over de eigen status kan beschikken. 
Daartegenover maakt de Indonesische argumentatie een uiterst 
ondoorzichtige, of als men wil al te doorzichtige indruk. De Indo
nesische akties zijn allereerst gericht op het Nederlandse gedeelte 
- een beperking die van begin af aan het Indonesische standpunt 
niet overtuigender kon maken, want in feite baseerde men zich 
daarnlede op de zuiver administratieve grenzen, die de westelijke 
staten hadden getrokken en niet op de geografische en etnologi
sche feiten. Kan Indonesië heden zeggen, dat het zijn politiek ten 
aanzien van Nieuw-Guinea baseert "op de belangen en onver
vreemdbare rechten van de inwoners van die gebieden", zoals 
Nederland en Australië in lid 1 van de gemeenschappelijke ver
klaring zeggen? Is het juist, dat over de etnologische en kulturele 
verschillen zo wordt heen gezien en Nieuw-Guinea in een centra
listisch beheer zou moeten worden opgenomen, waarvan men reeds 
nu kan zeggen, dat het ook dan, als de bevolking van Nieuw-Guinea 
in staat is over zijn eigen lot te beschikken, zeker niet de vrij
heid zal hebben, van dit recht gebruik te maken? Nederland en 
Australië hebben deze verklaring afgelegd op een ogenblik waar
op de Verenigde Naties zich met Nieuw-Guinea zullen bezig hou
den. Maar voor de beide landen is deze verklaring meer dan een 
taktische manoeuvre, zij blijven eraan gebonden ook na de behan
deling in de Verenigde Naties en zullen zich aan de verplichting, 
die zij daarmee op zich hebben genomen, kunnen noch willen ont
trekken. Dit is niet alleen een juridische verplichting, ook een 
ethische en politieke noodzaak, die iedereen zal beamen, die de 
internationale situatie objektief beoordeelt. Wie het heden zou 
aandurven, zich aan een dergelijke verplichting te onttrekken, 
zou de gehele wereldopinie, zowel van afro-aziatische als de wes
telijke wereld, tegen zich hebben. 

Men mag dus zeggen, dat de gemeenschappelijke verklaring van 
Nederland en Australië niet alleen een juridische, maar ook een 
politieke garantie biedt, dat de in de verklaring erkende "belan
gen en onvervreemdbare rechten van de inwoners van die gebie
den in overeenstemming met de bepalingen en de geest van het 
Handvest der Verenigde Naties" ook in de toekomst zal worden 
geëerbiedigd. Biedt de tegenwoordige politiek van Indonesië de
zelfde garantie? Kan men uit de politiek van Soekarno ten aanzien 
van de buitengewesten hic et nunc opmaken, dat men zich over 
het lot van Nieuw-Guinea geen zorgen behoeft te maken, als het 
onder Djakarta zou vallen? De jongste ontwikkeling in Indonesië 
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heeft laten zien, dat Soekarno zowel op het gebied van de binnen
landse als van de buitenlandse politiek een beleid voert, dat tot 
grote ongerustheid aanleiding geeft. De rechten en verlangens 
van de buitengewesten worden kennelijk niet in die mate ge
respekteerd dat een vruchtbare, op vertrouwen gebaseerde sa
menwerking van de verschillende eenheden van de Indonesische 
staat gegarandeerd lijkt. Bovendien is de interne ekonomische en 
sociale stabiliteit van het land op het ogenblik nog niet zo groot, 
dat Indonesië alleen op zich kan nemen, wat Nederland en Austra
lië in de toekomst van plan zijn te doen en wat door ieder van 
beiden reeds nu wordt verricht. Daarbij moet ook in rekening 
worden gesteld, dat de politieke spekulaties van Soekarno, zowel 
in de richting van Rusland als van Rood-China een experimen
teren met de status van Nieuw-Guinea in de gegeven situatie niet 
wenselijk maken. 

Het zal dus Indonesië niet zo gemakkelijk zijn een objektieve 
buitenstaander te doen geloven dat de bevolking van Nieuw-Guinea 
nu en in de naaste toekomst ermede gediend zal zijn als Indonesië 
zijn zin krijgt. Het is daarom ook begrijpelijk dat Djakarta de 
gehele zaak in het emotionele vlak plaatst en de min of meer 
spontane uiting van de volksgevoelgens als argument in diskussie 
brengt. Dit zal niemand doen vergeten dat Indonesië met grote 
interne moeilijkheden te kampen heeft en deze aktie gebruikt om 
de aandacht van de bevolking af te leiden en weer eens de natio
nale gevoelens op een noemer wil brengen door een massale aanval 
op Nederland. Het gevolg van al dit zal zijn, dat een verandering 
van de status quo niet erg aantrekkelijk lijkt. De neutraliteits
verklaring van de Verenigde Staten, zo betreurenswaardig ze 
velen zal lijken, is hiervoor reeds een bewijs. Een diskussie over 
Nieuw-Guinea op dit ogenblik, in deze omstandigheden en op deze 
manier zal velen hoogst inopportuum lijken. De onrust in en rond 
het Midden Oosten kan het voor niemand behalve de kommunis
ten aantrekkelijk maken, nieuwe spanningen en verwikkelingen in 
een ander gedeelte van de aziatische wereld te kreëren. Indonesië 
zou goed doen al zijn krachten te koncentreren op een stabilisatie 
van het eigen land en niet door een avontuurlijke escapisme in de 
richting van kunstmatig opgevoerde buitenlandse spanningen de 
voor de hand liggende interne politieke taken te omzeilen. Dit 
wreekt zich in de toekomst en tast het prestige van Indonesië 
meer aan dan de politieke leiders van Djakarta op het ogenblik 
schijnen te beseffen. 

Spoetnik. 

Het lanceren van de tweede kunstmaan - groter, zwaarder en 
hoger dan de eerste "spoetnik" - heeft de Sovjet-unie niet alleen 
de gelegenheid gegeven opnieuw een bewijs te leveren van zijn 
technische vooruitgang, maar ook werd hiermede de aandacht 
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afgeleid van het geruchtmakend ontslag van Maarschalk Zjoekof 
als minister van defensie en van de herdenking van de gebeurte
nissen in Hongarije. 

Talrijk waren de speculaties toen bekend werd dat Zjoekof de 
politieke woestijn was ingestuurd. Aanvankelijk leek het slechts 
een changement du décor te zijn, maar nadat de maarschalk open
lijk was gedésavoueerd, was de conclusie gerechtvaardigd dat in 
de top van de Russische partijleiding een heftige strijd om de 
macht gaande is. Er zijn omstandigheden die erop wijzen, dat de 
maarschalk het slachtoffer is geworden van zekere stalinistische 
elementen in de partijleiding, die Chroesjtsof tot deze stap heb
ben geïnspireerd. Met name de ongerustheid in Polen over deze 
zaak wijst in die richting. Zjoekof's val kwam voor het centrale 
comité van de Poolse C.P. volkomen onverwacht. Men zag in hem 
vooral e8n a~ti-stalinist en de laatste sterke steun voor Boelganin. 
Men vreest d.at nu het stalinisme weer de kop gaat opsteken. Vol
gens de Ncw York Times is het Mikhail A. Suslov, die aan het hoofd 
van deze st:aliniscen staat. Suslov wordt dan ook beschouwd als de 
man, die Chroesjtsof bewogen heeft tot een volledige verwijde
ring van Zjoel:of. 

Bij dit alles blijft ook een persoonlijke controverse tussen 
Chroesjtsof en Zjoekof mogelijk. De laatste is een militair en 
denkt als zodanig. Hij is geen man van het avontuur en van ge
waagde zetten 0lJ het politieke schaakbord. Chroesjtsof daaren
tegen durft risico's te nemen, is impulsief en roept gemakkelijk 
de sentimentea wakker. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Zjoekof 
Chroesjtsof heeft willen temperen, zich daarbij sterk gevoelend 
door de steun van het leger en zijn populariteit. Chroesjtsof van 
zijn kant zou gevreesd hebben dat de maarschalk het leger op één 
lijn wilde stellen met de partij of zelfs daarboven. Iets dergelijks 
kon hij onmogelijk tolereren. Voorlopig is Chroesjtsof nu de abso
lute 8Jleenheerser in het Kremlin, maar hij bevindt zich daar op 
een gevaarlijlee post. Met de val van Zjoekof is de latente strijd 
om de macht niet geluwd, mag men aannemen. Rusland zal trach
ten door niemve spectaculaire technische en politieke prestaties 
de aandacht van de binnenlandse moeillijkheden af te leiden. Het 
"Vesten dient bij deze ontwikkeling uiterst waakzaam te zijn. 

Het afschieten van de tweede kunstmaan, waarvoor een enorme 
raket met een nieuw soort brandstof is gebruikt, heeft de laatste 
tv,rijfel omtrent de Russische vooruitgang op dit gebied wegge
nomen. Aanvankelijk hebben Eisenhower en Dulles alles gedaan 
de publieke opinie gerust te stellen, maar thans laat de openbare 
mening zich niet ra.eer in slaap sussen. 

Als men over de huidige voorsprong van Rusland een juist 
oordeel wil geven, moet men de gehele na-oorlogse ontwikkeling 
in de Sovjet-Unie mede in ogenschouw nemen. 

In 1945 was Rusland in geen enkel opzicht een gelijkwaardige 
partner van Amerika. Zeven miljoen Russen waren in de oorlog 
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omgekomen, 25 miljoen waren er dakloos en een groot gedeelte 
van de industrie was lamgelegd. De Verenigde Staten, die geen 
slagveld waren geweest, konden beschikken over een industrie die 
op het toppunt van zijn vermogen stond. De Sovjet-Unie kon, met 
verwaarlozing overigens van andere dan strikt militaire- en semi
militaire belangen, deze achterstand geleidelijk verkleinen. Kort 
na de oorlog produceerde het land reeds 23.000.000 ton staal tegen 
76.000.000 ton in de V.S. Het vorig jaar bedroeg de staalproductie 
48.000.000 ton (een vooruitgang dus van meer dan 100 0/0) tegen 
in Amerika 101.000.000 ton (een vooruitgang van 33 70). In 1948 
bedroeg de Russische kolenproductie 1/3 van die van de V.S., 
vorig jaar 60 70. 

Toen op 16 juli 1945 de eerste Amerikaanse atoombom explo
deerde, verklaarde Generaal Leslie Gloves dat het minstens 25 
jaar zou duren voordat andere - ook de machtigste - naties in 
staat zouden zijn hetzelfde te bereiken als de V.S. Zoals men weet, 
ontplofte de eerste Russische atoombom al op 22 september 1949. 
Ook bleef Amerika niet lang in het bezit van het monopolie van 
de waterstofbom, terwijl Rusland als eerste een intercontinentale 
raket afvuurde. 

In dit licht bezien spreken de jongste Russische prestaties nog 
meer tot de verbeelding, hoewel naar Amerikaanse stemmen heb
ben verklaard aan de zuiver strategische situatie niets is ver
anderd. In de Strategie Air Command bezitten de V.S. (en het 
Westen) een wapen, dat onmiddellijk en met vernietigende kracht 
kan toeslaan wanneer dit nodig is. Daarbij hebben de Amerikanen 
op het gebied van de geleide projectielen de laatste tijd eveneens 
aanmerkelijke successen geboekt, maar dit alles kan het gevoel 
van onbehagen in de vrije wereld niet wegnemen. Daarnaast heb
ben de Russiscbe kunstmanen diepe indruk gemaakt op de neu
trale landen en het communistische propaganda-apparaat zal 
hiervan handig gebruik weten te maken. 

Inmiddels heeft dit alles tot gevolg gehad dat Engeland en 
Amerika zich zijn gaan bezinnen op een nauwere samenwerking. 
Het recente bezoek van Macmillan aan Eisenhower was hiervan 
een uitvloeisel en indirect ook de komst van de regeringsleiders 
naar de komende NATO-conferentie in Parijs. Men zal van de 
kant van West-Europese landen er bij Amerika op aandringen 
atoomwapens aan de NATO-landen ter beschikking te stellen en 
verwacht mag worden de gehele westerse defensie-politiek aan 
een discussie zal worden onderworpen. 

In Amerika zelf is duidelijk aan het licht gekomen welke onheil
zame gevolgen de concurrentiezucht tussen onderdelen van de 
strijdmacht op het gebied van de geleide projektielen heeft gehad. 
Deze versnippering van krachten is een van de voornaamste oor
zaken dat Amerika thans tijdelijk achterop is geraakt, waarbij het 
voordeel van de primeur echter voorgoed aan de Russische kant 
blijft. Senator Clinton Anderson heeft al de benoeming van een 
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"projectielentsaar" bepleit, die onafhankelijk van de vliegtuig
fabrieken beslissingen kan nemen. Ook Me Elroy, de opvolger van 
Wilson als minister van defensie, heeft een aantal bezuinigings
maatregelen van zijn voorganger ongedaan gemaakt. Het bedrag 
van 38 miljoen dollar als het plafond van de defensie-uitgaven is 
door Eisenhower niet meer "sacrosanct" genoemd. (De benoe
ming van de zgn. "projectielentsaar" heeft inmiddels plaatsge
vonden.) 

Zo hebben de Russische successen, zoals de New York Times 
schreef, aan ons prestige een zware slag toegebracht, maar het 
blad achtte dat er in "the world's strategie picture" fundamenteel 
niets veranderd is. Men mag hopen, dat de komende NATO-con
ferentie tot resultaat zal hebben een nauwere en blijvende samen
werking tussen de westelijke landen. Hierdoor zal ook het propa
gandistische succes van de Spoetniks aan waarde inboeten en zal 
het Westen zijn prestige in belangrijke mate kunnen herstellen. 
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I Politieke kanttekeningen I 
1r! ee- en tegenvallers op de brede basis 

lP 
olitieke tegenstellingen wekken in Nederland - brandende 
kwesties als de discussie rond het bisschoppelijk mande
ment van 1954 daar gelaten - meestal de meeste beroe
ring in het jaar vóór en de eerste maanden onmiddellijk na 

de verkiezingen. In de tijd daartussen is de bereidheid om meer 
te kijken naar wat verenigt dan wat scheidt, vaak opmerkelijk 
groot. In het bijzonder geldt dit voor partijen die, hetzij uit over
tuiging of door de nood gedwongen, hebben meegewerkt aan het 
construeren van een kabinet op de brede basis. Geen politieke 
groep welke in het belang van die basis bereid gevonden zal wor
den om haar beginselen of politiek program tijdelijk aan de kap
stok te hangen. Maar wanneer de druk van een uitspraak der 
kiezers niet in alle zwaarte op het doen en laten van de politieke 
leiders drukt, benaderen deze in en buiten het parlement elkaar 
meestal met een grotere dOSIS goodwill en begrip. In die sfeer kan 
dan vooral een instituut als de brede basis zijn nut bewijzen. 

Op het recente partijcongres der K.V.P. heeft voorzitter mr. H. 
vVo van Doorn - en professor Romme sloot zich daags dllarna bij 
hem aan - opgemerkt: Met behoud van de nodige vrijheid con
stateert de Katholie~{C Volkspartij tot haar vreugde, dat cr weer 
sprake is van een zekere toenadering tussen Nederlands twee 
grootste politieke partijen. Dat was de bondige maar juiste ken
schets van een actuele ontwikkeling. De oorzaken van die ont
wIkkeling zijn velerlei; bij het afnemen van de storm na de ver
kiezingen en kabinetsformatie kwam als factor met vèr-strek
kende gevolgen de noodzakelUke bestedingsbeperking, welke 
iedere groep dwong zijn eisen en verlangens wat te matigen. En 
bij het Kameràebat over de bestedingsbeperkingen èn bij de be
handeling van de huurwetten bleek, dat op belangrijke onderdelen 
het de Katholieke Volkspartij en de socialisten waren die de 
regeringsvoorstellen uit het vuur sleepten. Van haar kant maakte 
de Partij van de Arbeid de toenadering niet al te lastig, door met 
iets meer begrip te gaan staan tegenover het vraagstuk dat pro
fessor Romme c.s. vóór, tijdens en na de verkiezingen van 1956 
centraal gesteld had in het sociaal-economisch beleid: de bezits
vorming. Het regeringsprogram en de miljoenennota voor 1958 
werkten in die ontwikkeling als een stimulerende factor: deze 
staatsstukken lieten er geen twijfel over bestaan of de noodvlag 
moest voorlopig nog in top blijven, maar bevestigden evenzeer dat 

318 



besparingen welke tot bezitsvorming kunnen leiden een belang
rijke rol spelen bij het herstellen van het evenwicht op de rijks
begroting en in de volkshuishouding. 

Algemene beschouwingen 

In deze sfeer hebben medio oktober de algemene politieke be
schouwingen rond de Troonrede 1957 plaats gevonden. Van de 
democratische fracties was het voornamelijk de woordvoerder der 
V.V.D., professor Oud, die het merendeel van zijn kruit op het 
aanwijzen en aandikken van scheidslijnen verschoot. Tot zijn -
begrijpelijk - leedwezen echter lieten de fractieleiders van de 
P.v.d.A. en de confessionele partijen Ouds betoog over de kloof 
tussen socialistische en niet-socialistische partijen een obligaat
solo blijven. Maar al is zulks in liberale kring waarschijnlijk uit
gelegd als een nieuw symptoom van het "te veel aan berusting" 
dat professor Oud de fractievoorzitter der K.V.P. met betrekking 
tot de samenwerking tussen socialisten en confessionele partijen 
in de schoenen schuift, de gespreksgenoten van Oud in de alge
mene politieke beschouwingen lieten van hun kant geen onzeker
heid erover bestaan, dat zij thans vóór alles de realiteit wensen te 
dienen. Met een kleine variatie op de woorden waarmee de liberale 
politicus zijn rede in de Tweede Kamer besloot, bleken zij de stel
ling aan te hangen "Zij die geloven in de resultaten van een samen
werking op brede basis, hebben geen haast die samenwerking 
vóórtijdig te verbreken". 

Dat overigens de confessionele partijen het regeringsbeleid 
kr i t i s c h blijven volgen, bleek met name uit de bijdrage van 
professor Romme tot het debat. Hij maakte gewag van gevaren 
welke er schuilen in het beperken van de partikuliere bestedingen 
en wierp de regering de vraag toe, of Nederland voor eigen veilig
heid en binnen het raam van zijn internationale verplichtingen 
verplicht is de defensiekosten ongerept te laten op het hoge 
niveau waar ze thans liggen. Zaken waarop bij de algemene 
financiële beschouwingen van 12 en 13 november de heer Lucas 
uitvoeriger teruggekomen is. Maar nadrukkelijk bracht professor 
Romme regering en Kamer andermaal het grote belang van de 
bezitsvorming onder de aandacht, daarbij terecht gebruik makend 
van een conclusie welke het kabinet zelf in de schriftelijke voor
bereiding op de algemene beschouwingen getrokken had: 
" ... Dat het dringend noodzakelijk is de besparingen op te 
voeren onder inschakeling van zo breed mogelijke lagen der be
volking ... ". 

Maar Romme wenste zeer nadrukkelijk vast te stellen, dat deze 
besparingen niet alleen een uit conjuncturele overwegingen be
vorderde maatregel behoren te zijn, doch d è belangrijke bijdrage 
vormen tot het oplossen van een structuur-probleem: te grote 
afhankelijkheid van de grote massa der werknemers van de con
junctuur. Van mr. Burger kreeg de katholieke fractieleider geen 
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onvoorwaardelijke insteming voor zijn visie; na de vóórgeschie
denis viel zulks ook niet te verwachten. Maar van een iets meer 
nuchtere beoordeling van de goede mogelijkheden die in de bezits
vorming schuilen, getuigde mr. Burgers opmerkingen betreffende 
de keuze welke prof. Romme de Kamer en de regering had gesteld 
om zowel de noodzakelijke investeringen als de aanspraken der 
werknemers op een rechtvaardig aandeel in de nationale welvaart 
te garanderen. 

Want mr. Burger zei: "Een op zichzelf wenselijke omvangrijke 
investering betekent dus tevens een offer voor de consument, 
waarvan echter de revenuen komen in handen van hen, die het 
eigendom der nieuwe investeringen verkrijgen. De onbillijkheid 
daarvan zou, aldus prof. Romme, kunnen worden opgeheven door 
die meerdere investering ter beschikking te doen komen van de 
Staat, een oplossing die hij om andere redenen onwenselijk acht, 
dan wel die ter beschikking te doen komen van de werknemers, 
indien dezen gezamenlijk tot financiële deelname in de onderne
mingen zouden kunnen worden bewogen. Hier ligt inderdaad een 
probleem; want hoezeer wij op het standpunt staan, dat de Over
heid terwille van het algemeen belang de centrale knooppunten 
van ons economisch bestel zodanig moet beheersen dat het geheel 
der economische activIteiten kan worden gecoördineerd en gediri
geerd, toch verwachten wij evenmin als professor Romme heil van 
een ontwikkeling welke zou leiden tot een uiteindelijke monopolie
positie van de Staat. Dat anderzijds dit probleem tot oplossing zou 
kunnen worden gebracht langs de weg van werknemersinvesterin
gen, als door prof. Romme en staatssecretaris Schmelzer aange
duid, kan voorhands nog nauwelijks een waarschijnlijkheid worden 
genoemd. Een redelijke bestaanszekerheid is voor de werknemers 
nog zo onvoldoende verankerd, dat hun belangstelling terecht 
daarop eerder is gericht dan op bezitsvorming van speculatief 
karakter. Op langere termijn gezien heeft prof. Romme echter ten 
aanzien van dit belangrijke probleem het recht te vragen: Wat is 
dan uw alternatief, zonder dat daarmee zou zijn gezegd, dat een 
uitblijvend antwoord op die vraag een regeling zou wettigen waar
van de werkbaarheid twijfelachtig is. Ik ga mij niet begeven in 
denkbaarheden ... Maar waar het zogenaamde bezitsvormings
vraagstuk reeds in embryonale vorm zozeer politieke complicaties 
heeft veroorzaakt, was het mij niet onwelkom, dat professor 
Romme op de w~ize zoals hij gedaan heeft, mij de gelegenheid bood 
ervan te doen blijken, dat de betekenis van de problemen die hier 
bestaan ons (socialisten) geenszins is ontgaan ... " 

Van een radicale liefdesverklaring tot de bezitsvorming is in 
dit betoog van mr. Burger uiteraard geen sprake. Maar wel wek
ken bovenstaande woorden de indruk van iemand die lange tijd 
met een evennaaste op voet van gespannen verhoudingen heeft 
gestaan en nu - zonder ongelijk te bekennen - tenminste blijk 
ervan wil geven, dat hij bezig is bij zichzelf begrip te kweken voor 
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het standpunt van de ander. In dit licht valt te begrijpen, dat 
prof. Romme replicerend, anders dan zijn liberale collega prof. Oud, 
weigerde te bevestigen, dat een bewuste politiek ter bevordering 
van de bezitsvorming in samenwerking met de socialisten niet uit 
te voeren is. 

Ook hier maakt één zwaluw nog geen lente; maar terecht heeft 
Romme wijzend naar diverse uitspraken in het nieuwe socialis
tische plan "Wenkend Perspectief" en terugdenkend aan mr. Bur
gers woorden, op het Utrechtse congres van de K.V.P. een geeste
lijke evolutie in de socialistische partij verondersteld, een welke 
zich wel niet snel voltrekt, maar die bijvoorbeeld op het gebied van 
de bezitsvorming een bescheiden perspectief openen kan. 

De staatsalmacht 

Maar al heeft de kwestie der bezitsvorming aldus de laatste 
maanden weer herhaaldelijk in het licht der schijnwerpers ge
staan, zij blijft een onderdeel van het grotere vraagstuk van de 
verhouding tussen overheid en partikuliere burger, tussen de 
staat die voldoende bevoegdheden moet kunnen hebben om naar 
behoren het algemene welzijn te dienen en de burger die met zijn 
eigen verantwoordelijkheidsgevoel als uitgangspunt voor zich en 
de zijnen moet streven naar geestelijke vrijheid en een redelijke 
mate van stoffelijke welvaart. 

Dat ook los van de bezitsvorming terzake tussen de Katholieke 
Volkspartij en de Partij van de Arbeid diverse meningsverschillen 
bestaan, is door woord en geschrift van weerszijden in de eerste 
maanden van het nieuwe parlementaire jaar niet in het onzekere 
gelaten. Professor Romme moge minder overtuigd zijn als pro
fessor Oud van een fiasco dat aan samenwerking met de Partij 
van de Arbeid gepaard zou gaan, van K.V.P.-zijde is op het Bin
nenhof en daarbuiten b\j herhaling te kennen gegeven, dat men 
in de katholieke partij de grenzen tussen overheid en burger an
ders ziet, dan de socialisten hen begeren te trekken. 

Professor Oud is bepaald niet de enige politieke leider in 
Nederland, die profeteert dat er tegen een opdringende staats
almacht in verzet moet worden gegaan. Op het partijcongres 1957 
heeft Romme terecht gewezen op idealen als de bezitsvorming, de 
vrijere loonvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 
waardoor het juiste evenwicht tussen de naar steeds meer "be
moedering" strevende staat en de burger die een gemeenschaps
wezen, dus geen louter op zichzelf en voor zichzelf bestaand schep
sel is, behouden kan blijven dan wel hersteld worden. Bij gelegen
heid van hetzelfde congres is aangedrongen op voldoende bewe
gingsvrijheid en middelen voor de lagere publiek-rechtelijke 
organen, zoals gemeente en provincie, om hun taak naar behoren 
te kunnen uitvoeren. 

Met de K.V.P. hebben de laatste tijd zowel socialistische politici 
als prof. Oud als om strijd verzekerd, dat zij zowel de staats-
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almacht als de staatsonthouding uit den boze vinden. Geen af
doende antwoord wordt van die kanten echter gegeven, wanneer 
dan de vraag wordt gesteld, waarom in het maatschappelijke 
leven de liberalen het streven naar een gezonde publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie als geloof in een sprookje - om niet te zeg
gen: het veroorzaken van een nachtmerrie - uitschilderen, ter
wijl de socialisten in het geval van bezitsvorming en vrijere loon
vorming hun principiële toezegging van zo talrijke voorwaarden 
vergezeld laten gaan, dat het moeilijk valt het geloof op te bren
gen dat langs hun weg het door hen zelf niet als onjuist afge
wezen doel ooit bereikt zal kunnen worden. 

Betere aanknopingspunten biedt dan de discussie over de ver
houding van staat en burger tussen de K.V.P. en de protestants
christelijke partijen. In het weekblad der A.R.-partij werd 2 no
vember terzake van bedoelde verhouding opgemerkt: "Bij allerlei 
gesprek en discussie over de grenzen van de staatsalmacht of de 
begrenzing van de overheidstaak wordt telkens geroepen om 
definities. Een goede, scherpe omschrijving van het begrip staat, 
zodat het wezenlijke verschil tussen staat en maatschappij duide
lijker wordt. Een economische theorie, vanwaaruit geopereerd 
kan worden als het gaat om vrijheid en dirigisme. Het zal ons niet 
voldoende uit de impasse helpen. Het gesprek moet religieus be
ginnen". Dit strookt met de katholieke opvatting; want ook deze 
baseert haar maatschappelijke beschouwing op het Evangelie plus 
de nadere uitwerking daarvan in de pauselijke encyclieken. 

De christen-democratie 

Daarom blijft voor de K.V.P. de samenwerking op de brede 
basis minstens zo belangrijk vanwege de mogelijkheden om samen 
met de protestants-christelijke partijen te kunnen werken aan het 
algemeen welzijn als omwille van het samengaan met het demo
cratisch socialisme. Het blijft voor een katholieke partij een zeer 
aantrekkelijke idee om met andersgezinden, die hun politiek pro
gram vanuit een God erkennende levensbescouwing opbouwen, 
samen te werken bij het hervormen van de maatschappij en het 
bevorderen van het geluk der mensheid hier op aarde. 

Een bijzonder verheugend verschijnsel is het, dat de N eder
landse katholieken en protestanten bij hun werk op internationaal 
en boven-nationaal niveau elkaar uitstekend verstaan. Binnen de 
grenzen van het eigen land blijkt een en ander wel eens op wat 
meer hindernissen te stuiten; bij gelegenheid van nieuwe pogingen 
om de eenheid van C.H.U. en A.R. te herstellen, bleek dat er ook 
in deze partijen naast protestanten van ruimer visie figuren zijn 
die een krachtige eigen organisatie zowel een anti-socialistisch 
karakter als de middelen om de invloed van het katholicisme te 
stuiten willen mee geven. 

Deze wetenschap is een van de tegenvallers die de samenwer
king op brede basis niet gespaard blijven. Mogelijk heeft partij-
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voorzitter mr. van Doorn het op 9 november in het Utrechtse 
"Tivoli" wel iets scherper gesteld, dan vele niet-bekrompen pro
testanten nodig en wenselijk achtten. Maar voor anderen is zijn 
advies bepaald toch niet overbodig: "Bezin U nog eens. Want het 
kan nooit de bedoeling en de praktijk zijn van een oprecht-christe
lijke groepering te eten van twee wallen: samenwerking te zoeken 
naar twee zijden, waarvan de ene in de andere een ernstig gevaar 
ziet" . 

Al het bovenstaande dwingt naar onze smaak tot de conclusie, 
dat het ook achteraf van de grote meerderheid der K.V.P.-Kamer
fractie een juist besluit is geweest, na de verkiezingen van 1956 
de brede basis in tact te laten. De banden die vanwege verschil
lende te vaag gebleven toezeggingen vorig jaar niet strak aan
gehaald worden, zijn - misschien mede door die soepelheid 
- niet bezweken. De brede basis heeft het afgelopen jaar 
vanuit K.V.P.-standpunt gezien naast vóórdelen ook enkele na
delen gebracht. De balans van de eerste twaalf maanden is echter 
bepaald niet overwegend ongunstig geweest. Ware het anders, bij 
de algemene politieke beschouwingen plus de partijcongressen 
welke dit najaar hebben plaats gevonden zou "het uit nood ge
boren kabinet" (om met professor Romme te spreken) minder 
moed ingesproken zijn, dan het nu heeft ervaren. 

G. v. L. 
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~OEI{BESPREI{ING J 
Dr J. Th. de Ruwe: "De Eerste 
Kamer der Staten Generaal". 

Op 25 januari 1957 promo
veerde aan de R.K. Universiteit 
te Nijmegen dr J. Th. de Ruwe 
op een proefschrift getiteld: "De 
Eerste Kamer der Staten Gene
raal". De promotor was prof. mr 
F. J. F. M. Duynstee. 

In deze brede en ruim gedo
cumenteerde studie heeft de 
schrijver de taak en plaats van 
de Eerste Kamer als deel van 
onze volksvertegenwoordiging 
beschreven. Na een historisch en 
een algemeen overzicht behan
delt hij de Eerste Kamer in haar 
verhouding tot het kabinet, haar 
taak als medewetgever en haar 
funktie bij de controle op het 
regeringsbeleid. 

Over het algemeen laat hij 
zich waarderend uit over het 
werk, door de Eerste Kamer 
verricht, doch schroomt niet 
hier en daar enige wijze zelf
beperking aan te bevelen. De 
schrijver concludeert tot de 
noodzaak van behoud van de 
Eerste Kamer. 

Aan deze studie is nog toege
voegd een beschouwing over de 
motivering van het twee-kamer
stelsel in de verschillende lan
den. In een aanhangsel wordt 
nog de kwestie van de organi
sche vertegenwoordiging be
sproken. 

De schrijver is er in geslaagd 
in dit werk een afgerond beeld 
te geven van de Eerste Kamer. 
In deze bespreking wordt op 
enkele belangrij ke kwesties de 
aandacht gevestigd. Het ligt 
voor de hand, dat het niet mo
gelijk is om dieper op deze uit
voerige studie (217 pag.) in te 
gaan. 

De studie vangt aan met een 
historisch en een algemeen 
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overzicht. Voor de periode 1814-
1917 kan de schrijver zich hier
bij onder verwijzing naar het 
proefschrift van dr M. J. Kra
mer (918) over ditzelfde onder
werp tot de hoofdzaken beper
ken. In het algemeen overzicht 
bespreekt de schrijver onder 
meer de staatsrechtelijke positie 
en de openbare activiteit van de 
Eerste Kamer, alsmede de sfeer 
in deze Kamer en de positie van 
haar Voorzitter. Waar hij de 
afdelingen en commissies be
handelt, wijst de Ruwe op de 
gevaren, welke een vaste com
missie in zich bergt. Geïnfil
treerd met het standpunt van 
de regering, kan zij haar eigen 
onafhankelijk oordeel verliezen, 
anderzijds kan zij haar eigen 
oordeel opdringen aan de rege
ring en gaan optreden als een 
rivale van de minister of minis
ters, ook in haar houding tegen
over de Kamer. Deze bezwaren 
tegen een vaste commissie in de 
Eerste Kamer zullen zich naar 
mijn mening te meer doen gel
den, naarmate een dergelijke 
commissie in afwijking van haar 
bedoeling, n.l. het verkrijgen 
van inlichtingen, zich ontwik
kelt tot een debatcollege, en 
haar arbeid verricht alsof het 
een openbare behandeling in de 
Eerste Kamer betreft. 

De schrijver constateert in het 
derde hoofdstuk over de ver
houding van de Senaat tot het 
kabinet, dat het niet gebruike
lijk is de Eerste Kamer te ken
nen in de kabinetsformatie, 
althans haar fractievoorzitters 
in het officieel overleg te be
trekken. 

De schrijver acht zulks ook 
niet nodig, omdat men in de 
regel wel mag aannemen, dat 
de Eerste Kamer een kabinet, 
dat het vertrouwen van de 



Tweede Kamer blijkt te kunnen 
verwerven, voorshands ook haar 
vertrouwen niet zal onthouden. 
Van een overleg met de fractie
voorzitters van de Eerste Kamer 
vreest de schrijver vermeerde
ring van de moeilijkheden, welke 
zich tegenwoordig bij de forma
tie reeds voordoen. Wat overi
gens ook zij van het constituti
onele standpunt, dat de Eerste 
Kamer bij de formatie niet be
hoeft of zelfs niet behoort te 
worden betrokken, - aan de 
beoordeling waarvan ik mij niet 
waag - vraag ik mij evenwel af 
of men daarbij zover moet 
gaan, dat dit deel van onze 
volksvertegenwoordiging nage
noeg volkomen buiten spel wordt 
gehouden. Het is intussen merk
waardig, dat blijkens de prak
tijk bepaalde fracties van de 
Eerste en Tweede Kamer onder
ling in deze wel overleg plegen 
en andere fracties niet. Wellicht 
speelt hier de gedachte aan de 
"ene ondeelbare staten Gene
raal" een rol. 

Na een vermelding, van de 
conflicten tussen de Eerste Ka
mer en de regering besluit de 
schrijver dit hoofdstuk met een 
bespreking van de behandeling 
van zaken met een demissionair 
kabinet. De Eerste Kamer blijkt 
er niet voor terug te schrikken 
zelfs belangrijke wetsontwerpen 
met een demissionair kabinet af 
te doen. Beperking tot gevallen 
van duidelijke noodzaak lijkt de 
schrij ver juister . 

De Kamer als medewetgever 
beschouwende, geeft de schrij
ver onder meer een overzicht 
van de meer dan 80 verwerpin
gen van wetsontwerpen sedert 
1848. In aansluiting hierop ana
lyseert hij deze verwerpingen in 
verband met de parlementaire 
verhoudingen die zich geleide
lijk hebben ontwikkeld. 

De verwerpingen van de ont
werpen tot het in overweging 
nemen van voorstellen tot 
Grondwetswijziging in 1952 wor
den afzonderlijk besproken. 
Onder bestrijding van de opvat
tingen hieromtrent van de pro
fessoren v. d. Bergh en Romme 

acht de schrijver met prof. 
Dunystee voor deze verwerpin
gen een staatsrechtelijk verwijt 
aan de Eerste Kamer niet juist. 
In afwijking echter van de me
ning van zijn promotor is de 
schrijver van oordeel, dat de 
Eerste Kamer psychologisch niet 
gebonden is aan de omstandig
heden, dat de Tweede Kamer de 
ontwerpen met grote meerder
heid had aanvaard en de uit
breiding bij de voorbereiding der 
verkiezingen een grote rol had 
gespeeld 

De herziening 1956 is niet 
meer in deze studie verwerkt. 

Bij de bespreking van het ge
mis aan amenderingsrecht in de 
Eerste Kamer bepleit de schrij
ver een beperkt regresrecht. De 
regering wordt bij de moderne 
omvang van de staatstaak voor 
een groot deel door de drang 
van omstandigheden in bepaal
de richtingen en tot bepaalde 
ontwerpen gedreven en de 
Tweede Kamer kan bij de be
oordeling van wetsontwerpen 
vaak niet anders dan de rege
ring volgen, nu nagenoeg het 
gehele beleid als een eenheid 
moet worden geaccepteerd of 
verworpen. Zulks geldt evenzeer 
voor de Eerste Kamer. Zij zal 
derhalve de gevolgen van een 
verwerping met aandacht moe
ten overwegen. In verband met 
de hierdoor wel sterk geworden 
positie van het kabinet rijst bij 
de schrijver de vraag, of het nog 
wel redelijk is de Eerste Kamer 
te stellen voor de beperkte 
keuze tussen aannemen of ver
werpen. Voorgesteld wordt aan 
de Eerste Kamer de bevoegdheid 
toe te kennen een ontwerp, dat 
in de Tweede Kamer tot een 
sterke oppositie aanleiding gaf, 
voorzien van concrete wijzi
gingsvoorstellen opnieuw aan 
het oordeel van de Tweede Ka
mer te onderwerpen; een regres
recht zonder de konsekwentie, 
dat afwijzing van de voorge
stelde wijzigingen door de 
Tweede Kamer automatisch 
verwerping van het gehele voor
stel betekent. 

Bij deze suggestie vraag ik mij 
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af of de schrijver de positie van 
het kabinet niet sterker acht 
dan zij in werekelijkheid is. 

Er zullen ongetwijfeld wets
ontwerpen zijn, welke hun aan
vaarding indirect mede te dan
ken hebben aan de vrees voor 
de moeilijkheden, te verwachten 
bij een eventueel aftreden van 
het kabinet. In meer gevallen 
echter zal de Kamer no lens 
volens een ontwerp aanvaarden, 
bewust of onbewust geleid door 
de gedachte, dat in een meer 
dan ooit noodzakelijke, con
structieve samenwerking tussen 
regering en staten Generaal bij 
de huidige ingewikkelde en in 
omvang toegenomen overheids
taak, nu eenmaal over en weer 
meer gegeven en genomen zal 
moeten worden dan vroeger. Men 
zal er zich voor dienen te hoe
den de vrees voor een kabinets
crisis niet groter te doen zijn 
dan de daaraan verbonden 
moeilijkheden op zich recht
vaardigen. Reeds de vrees voor 
een kabinetscrisis kan de positie 
van een kabinet te zeer verster
ken. 

In het algemeen zal de Kamer 
bij de bepaling van haar hou
ding tegenover de materie der 
wetten in het gemis van het 
amenderingsrecht een aanwij
zing vinden; zij zal daarbij van
zelf bijzondere aandacht hebben 
voor de bezwaren van levensbe
schouwelijke aard, van strijd 
met de Grondwet, staatsrechte
lijk gewoonterecht en interna
tionale overeenkomsten. 

In haar controle op het rege
ringsbeleid behoeft de Eerste 
Kamer onder zekere erkenning 
van de politieke prioriteit van 
de Tweede Kamer geenszins 
steeds een passieve rol te spe
len, al ontbreekt haar het recht 
van initiatief. Vooral bij de be
handeling van de begroting 
dient zij zich te beperken tot de 
grote lijnen van het beleid, en 
de schrijver toont aan dat de 
Kamer in deze haar taak zeker 
kan verstaan. 

De noodzaak van behoud der 
Eerste Kamer baseert de schrij
ver onder meer op het argument, 
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dat er een tegenwicht moet zijn 
tegen de gevolgen van de toe
nemende binding tussen de 
Tweede Kamer en het kabinet, 
waardoor de eerste wordt mee
gezogen in de perfectionistische 
tendenties van het bestuursap
paraat. Het komt mij voor, dat 
bij de tegenwoordige omvang 
van de overheidstaak een zekere 
binding wel noodzakelijk is om 
te kunnen komen tot een be
stuur van de gemeenschap in 
zijn geheel. Bij het ontbreken 
van deze binding wordt het de 
regering praktisch onmogelijk 
nog te regeren. Genoemd argu
ment tot behoud der Eerste Ka
mer meen ik dan ook met de 
schrijver te kunnen delen. 

In een afzonderlijk hoofdstuk 
geeft de schrijver de belang
rijkste litteratuur en voorstellen 
van na de oorlog, waarbij in het 
bijzonder ook aandacht wordt 
geschonken aan de voorstellen 
van de Grondwetscommissie 
1950. 

Mr J. L. H. Roebroek. 

MICHAEL P. FOGARTY, 
Christian Democracy in 
Western Europe. 1820-
1953. London, Routledge 
and Kegan Paul Ltd., 
1957. 

Het ontstaan en de rol van de 
christen-demokratische partijen 
in Westeuropa na de Tweede 
Wereldoorlog vormt in de poli
tieke geschiedenis van de Euro
pese landen een nieuw feit. Dit 
wil niet zeggen, dat deze par
tijen in deze vorm geen voor
lopers hebben en niet voortge
komen zouden zijn uit christe
lijk geïnspireerde politieke groe
peringen. Maar de zowel officieel 
als ook in algemene zin gebruik
te aanduiding "christen-demo
kratisch" voor een aantal poli
tieke partijen in de verschillen
de landen en het feit, dat deze 
partijen zich zo verwant voelen 
dat zij voor het eerst in de ge
schiedenis ook een internatio
nale unie van christen-demo
krat en gingen vormen bracht 
inderdaad een nieuw element in 
de politieke situatie van Europa. 



De twee grootste christelijke 
politieke partijen van het vrije 
Europa, de Christen-demokra
tische Unie van Westduitsland 
en de Democrazia Cristiana 
hebben na 1945 in afwijking van 
de voor HitIer en Mussolini be
staande Zentrums- respektieve
lijk volkspartij deze naam voor 
hun partij gekozen, de gevluchte 
christelijke partijen uit Midden
en Oosteuropa, die vaak even
eens nog de naam Volks- of 
Christelijk-Sociale Partij ge
bruikt hebben in de vooroorlogse 
tijd, tonen een duidelijke voor
keur voor deze naam, en het is 
bekend, dat Kardinaal Minds
zenty tijdens de opstand van 
Hongarije de wens te kennen 
gaf, dat zich de Hongaarse chris
tenen op politiek terrein zouden 
samensluiten in een christen
demokratische partij - met het 
gevolg, dat de Hongaren in bal
lingschap inderdaad dit jaar te 
München een "christen-demo
kratische partij" van Hongaren 
in ballingschap hebben opge
richt. Ook de nieuwe christelijke 
partijen van de Latijns-Ameri
kaanse landen, die bij de Nou
velles Equipes Internationales 
sinds kort zijn aangesloten, ge
bruiken deze naam. 

In de laatste jaren hebben zich 
verschillende auteurs met de 
geschiedenis en de aktiviteit van 
de christen-demokratische par
tijen in de afzonderlijke landen 
bezig gehouden, waarvan wij 
hier slechts enkele noemen: 
over de "Christian Democracy 
in Italy and France" schreven 
in 1952 (uitgegeven in Notre 
Dame, USA) Einaudi en Goguel, 
over de "Geschichte der christe
lichen Parteien in Deutschland" 
schreef Karl Buchheim, (Mün
chen 1953), het boek van Mau
rice Vaussard "Histoire de la 
Démocratie Chrétienne-France, 
Belgique, Italië", van Joseph 
Rovan "Le Catholicisme Politi
que en Allemagne". 

Beide delen verschenen in 
Parijs, Editions du Seuil. Reeds 
uit de opzet van deze boeken 
blijkt dat men de christen-de
mokratische beweging in een 

ruimere zin opvat, namelijk zo
wel de konfessionele partijen 
erbij betrekt als de christelijk 
geïnspireerde partijen en deze 
weer niet los ziet van de chris
telijke sociale beweging. Deze 
ruime en wijde opvatting van 
alles, wat met christelijke de
mokratie samenhangt, vormt 
ook de basis van het in dit jaar 
verschenen werk van de Britse 
hoogleraar Michael P. Fogarty 
over "Christian Democracy in 
Western Europe 1820-1953". 
Fogarty onderzoekt de maat
schappelijke aktiviteit van de 
christenen, katholieken en pro
testanten, op politiek, ekono
misch en sociaal gebied en wijdt 
alle aandacht aan de verschil
lende organisatie-vormen, waar
in zich deze aktiviteit in de ver
schillende landen manifesteert. 
De schrijver heeft jarenlange 
arbeid aan dit werk besteed, wat 
o.a. ook blijkt aan de zeer nauw
l{eurige kennis van de Neder
landse situatie, die hij ter plaat
se bestudeerd heeft. Zowel het 
verwerkte materiaal als de wijze, 
waarop dit materiaal in het ge
heel van dit veelomvattende 
overzicht wordt verwerkt, maken 
dit boek tot een van de belang
rijkste publicaties over het op
treden van de christenen op het 
maatschappelijke terrein. Fo
garty is Engelsman en lid van 
de Labour-partij, zoals hij in de 
inleiding meedeelt, en het is 
daarom ook begrijpelijk en voor 
de hand liggend, dat het sociale 
en politieke werk van de chris
tenen binnen en buiten de be
staande politieke partijen be
handelt, omdat zoals bekend 
tussen de angelsaksische en de 
kontinentaal-Europese organi
satie-vormen van de christenen 
duidelijke verschillen bestaan. 
Daardoor wordt op indrukwek
kende wijze aangetoond, hoe 
belangrijk en hoe onmisbaar de 
rol van de christenen voor de 
sociale en politieke ontwikkeling 
van Westeuropa geweest is en 
nog is, hoe groot de bijdrage 
van de christenen tot de poli
tieke ordening en de sociaal
ekonomische verheffing van 
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Europa is. Tegelijk toont dit 
aan, dat de christelijke leken in 
toenemende mate hun eigen 
verantwoording als christenen 
op het staatkundige en maat
schappelijke terrein beseffen -
een ontwikkeling, die zeker ook 
op dit terrein nog niet is afge
sloten. 

De vraag blijft echter, of de 
door Fogarty gebruikte these in 
alle opzichten met de gegeven 
politieke situatie overeen
stemt. Het is volkomen juist, dat 
voor de ruime opvatting van de 
term "christen-demokratisch" 
ook de geschiedenis van het 
christelijke maatschappelijke 
handelen spreekt( o.a. beteken
de zoals bekend dit woord oor
spronkelijk uitsluitend de soci
ale aktiviteit van de christenen) 
- maar er is alle redenen zich 
af te vragen, of Fogarty in vol
doende mate rekening houdt 
met de ontwikkeling die zich na 
1945 en vooral op het kontinent 
voltrok. De politieke aktiviteit 
van de christenen in eigen poli
tiek verband kreeg een sterker 
accent en een scherper profiel 
dan vroeger, zodat zij zich ook 
sterker van de christelijk-soci
ale beweging gingen onder
scheiden - niet wat de inhoud 
en de doelstelling, maar wat de 
aktiviteit betreft - en deze 
christelij k -demokra tische par
tijen verkregen een zo sterke 
betekenis, dat zij in weinige 
landen van het kontinent de 
meest representatieve groepe
ring van de christenen op staat
kundig terrein werden. Daar-
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door is het op het ogenblik van
uit de kontinentaal-Europese 
ontwikkeling gezien op den duur 
vermoedelijk niet goed mogelijk, 
ook nog iedere sociale aktiviteit 
van de christenen onder de 
naam "Christelijke Demokratie" 
samen te vatten. Ook het feit 
dat wij in de nieuwe Europese 
instellingen tot de vorming van 
christen-demokratische frakties 
komen, bewijst, dat christelijk
demokratische beweging, chris
telijk-sociale beweging en poli
tieke aktiviteit van christenen 
in het algemeen in de toekomst 
duidelijker te onderscheiden 
zullen zijn. Misschien wijst ook 
de oprichting na de oorlog van 
de Internationale Unie van 
Christen-Demokraten die 
Fogarty in zijn betoog eigenlijk 
niet het volle pond geeft - reeds 
in deze richting. Maar deze op
merkingen zijn minder een be
zwaar dan een herinnering aan 
het feit, dat door de jongste 
Europese ontwikkeling de staat
kundige en maatschappelijke 
aktiviteit van de christenen in 
eigen christen-demokratische en 
christelijk-sociale organisaties 
en daarbuiten een nieuwe bete
nis gekregen heeft. Veel is nog 
in beweging en verandering en 
het is de moeite waard, zich 
door de waardevolle arbeid van 
de Britse katholieke auteur in 
de problematiek van de heden
daagse aktiviteit van de chris
tenen in de politiek van de 
West europese landen te laten 
inleiden. 

K. J. H. 
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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)K" jJ DECEMBER NUMMER 10 

maatschappelijke aspecten 

van het zeeuwse deltagebied 
door J. M. Roof ss. cc. te Goes. 

,,De repercussies op sociaal en maatschappelijk gebied 
zijn moeilijk volledig te peilen.'' 
"Het zal tot de taak behoren van de instellingen, 
welke zich op deze gebieden bewegen, deze 
schok zoveel mogelijk op te vangen en de 
onvermijdelijke wijzigingen zo geleidelijk 
mogelijk te doen verlopen.)) 

(Uit de Memorie van Toelichting op de Deltawet). 

M[en kan in het algemeen spreken van een eenzijdige 
economische struktuur van het deltagebied. Van de 
Nederlandse beroepsbevolking werkte in 1947 19% in 
agrarische sector, en 38% in de industrie. Voor Zee

land waren deze cijfers resp. 35,3 en 26,8%. 
Hierbij dient men echter te bedenken dat er slechts enkele 

industriële centra in de Zeeuwse provincie zijn. Vlissingen met 
een groeiende metaalindustrie van de Scheepswerf "De Schelde", 
de Kanaalzone van Zeeuws-Vlaanderen met o.a. een chemische 
industrie gelegen aan diep vaarwater en vervolgens het Land 
van Hulst met de textielindustrie. Opgemerkt dient te worden, 
dat de Zeeuws-Vlaamse industrieën vanuit België of Frankrijk 
opgericht zijn en gezien moeten worden als uitvloeisels van bui
tenlandse ondernemingen. Van deze industrie-gebieden is alleen 
Vlissingen een zelfstandig-gegroeide Nederlandse industrie. Dit 
heeft niet alleen economische, maar ook sociale gevolgen: bijv. 
het leidinggevend en uitvoerend personeel, dat in Zeeuws-Vlaan
deren veelal van buitenlandse origine was en deels nog is. 

Vervolgens moet opgemerkt worden dat de landbouw een veel 
grotere functie en waarde heeft dan de 35% van de agrarische 
sector doet vermoeden. Handel, verkeer, verzorging en diverse 
landbouwindustrieën (suiker- en meelfabrieken, werkplaatsen 
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voor landbouwmachines enz.) immers zijn geheel afhankelijk van 
de landbouw. In Zeeland en het gehele deltagebied is het de boer, 
die de inkomsten verdient. 

Dit is dus een eenzijdige economische struktuur. 

Enkele gevolgen. 
Ondanks intensivering door bijv. overgang op fruitteelt of 

andere gewassen is de landbouw niet voldoende expansief. Uit
eindelijk ligt hier een uitbreidingsgrens wegens de wet van de 
verminderde meeropbrengst. Hierdoor kan geen voldoende 
arbeidsgelegenheid geboden worden voor de natuurlijke bevol
kingstoename; er bestaan te weinig horizontale beroepsverschei
denheid en gespecialiseerde beroepen tot sociale stijging. Specia
listen en gespecialiseerde beroepen zijn hier zeldzaam. Deze te 
kleine en te weinig geselecteerde arbeidsmarkt veroorzaakt een 
wisselwerking: bepaalde personen trekken weg, bepaalde per
sonen vestigen zich hier niet. 

Daar industrie wel expansief is, d.w.z. voor uitbreiding vat
baar, zou een groeiende plaatselijke industrie de enige oplossing 
bieden. Maa rhet adagium: industrie trekt industrie aan, kan 
hier worden omgedraaid: n.l. gebrek aan industrie houdt indu
strievestigingen tegen. 

Als meer sociaal gevolg kan men wijzen op de geringe bevol
kingstoename. Stellen we de bevolking van 1880 op 100, dan is in 
1950 resp. de groei-index voor Zeeland 144, voor het Zuidhol
landse deel van het rampgebied 123, voor Westelijk N.-Brabant 
209 en voor geheel Nederland 250. 1 ) Vanaf 1900 was de Zeeuwse 
bevolkingsaanwas 4,4 pro mille terwijl het voor Nederland 12,9 
por mille was.') De volgende cijfers tonen echter aan dat er in 
Zeeland verschillende gebieden zijn die nog veel meer bij het 
rijksgemiddelde achterblijven (zoals bijvoorbeeld het eiland 
Schouwen-Duiveland) : 3 ) 

Tienjaarl. bev. toename 
in %v.d. bevolking bij 
het begin v.d. periode 

1901/10 11/20 21/30 31/40 41/50 
Sch.-Duiveland 3.7 1.6 -3.3 -1.0 1.6 
Zeeland .. .. .. .. . 7.8 4.7 1.0 3.3 6.6 
Nederland ...... 14.8 15.5 15.6 12.6 14.1 

Bevolking 
op 31 dec. 1950 
in% van die 

op 31 dec. 1880 

104.2 
144.0 
251.2 

1) Eerste Interimrapport. Rijksd. vh Nat. Plan - Plancomm. Zuid
west. Bijl. 3. 

2 ) Naar: "Het Westen en Overig Nederland" Rijksd. vh Nat. Plan-
Centraal Planbur. p. 10. · 

3) Bijlagen behorende bij het Concept Rapport inzake de Reion
structie van Schouwen-Duiveland (1954) tabel 3. 
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Deels is deze geringe groei toe te schrijven aan het lage ge
boortecijfer. Was dit voor Zeeland in 1880 het hoogst van Neder
land, in 1947 lag het geheel onderaan. De stad Vlissingen lag 
zelfs onder Amsterdam. Bekend is ook dat boeren in het Westen 
van Z.-Vlaanderen geen zonen hebben om de boerderij over te 
nemen. 

Jaarlijkse geboorte-overschot in pro mille v. d. 
bevolking op 1 jan. v. h. middelste jaar v. d. 

periode. 4) 

1921/25 26/30 31/35 36/40 41/45 46/50 50/54 

Sch.-Duiveland ... 10.2 6.8 6.5 6.3 4.5 12.2 
Zeeland ............ 12.5 10.0 8.8 8.2 8.0 13.6 11.0 
Nederland ......... 15.4 13.4 12.3 11.6 10.9 18.1 14.7 

Daar Zeeland praktisch geheel bestaat uit gemeenten met min
der dan 20.000 inwoners, dienen we deze cijfers eigenlijk te verge
lijken niet met geheel Nederland, maar met het geboorte-over
schot voor de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Voor 
Zeeland was dit geboorte-overschot in 1938: 8.2. Voor de ge
noemde gemeentengroep in Nederland 13.8. Voor Schouwen
Duiveland was het 6.3 5 ) 

Hieraan liggen natuurlijk verschillende oorzaken ten grond
slag, maar geldt zeker óók als reden het wegtrekken van de 
jongeren uit de provincie. Het vertrekoverschot is in Zeeland 
relatief zeer groot. 

Sinds 1900 was dit 7,2 pro mille als gemiddelde per jaar. De 
eerstvolgende provincie is dan Friesland met een jaargemiddelde 
van 5,8 pro mille. 6) Van de gemiddelde Zeeuwse bevolking ver
trok er sinds 1880 tot 1950 liefst 53,5 %, waarbij de grootste 
aandelen natuurlijk geleverd werden door de agrarische gebie
den. 7 ) Ziet men hiertegenover de geweldige toename van de 
beide Hollandse provincies en Utrecht, dan springt dadelijk de 
tegenstelling naar voren tussen Randstad Holland en de Rand
provincies. Het zeekleigebied van het Zuidwesten is een expul
siegebied. 

4) milagen behorende bij het Coniept Rapport inzake de Recon
structie van Schouwen-Duiveland (954) tabel 4. 

5) H. J. Keuning. Het Neder!. Volk in zijn woongebied. 1947. p. 263. 
0) Naar: "Het Westen en Overig Nederland" Rijksd. vh Nat. Plan -

Centraal Planbur. p. 10. 
7) E.T.I. - Zeeland. Ontwikkelingsplan voor Zeeland. (1952) p. 9. 
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Binnenlands migratie-overschot en bevolkingsaanwas 
per 10.000 inw. gemiddeld per jaar 1900-1954 

provincie: 
Utrecht ........... . 

migratie-overschot 

+29 

bevolkingsaanwas 
153 

Noord-Holland .. . +31 122 
Zuid-Holland +10 137 
Zeeland ........... . -55 44 

In samenhang met het bovenstaande constateren wij een ver
regaande veroudering van de achterblijvende bevolkingsgroep. 
Van 1921 tot en met 1930 was het totaal verlies aan mannen 
ruim 10.000. Van de wegtrekkers behoorde 47% tot de groep 
van 20-30-jarigen en 23 % tot de groep van 30-40-jarigen. Bij 
elkaar lagen dus 70% van de wegtrekkers in de leeftijdsklasse 
van 20 tot 40 jaar. 8 ) Hiermee trokken juist diegenen weg die 
voor de economie van de groep en voor het vitale groepsleven 
van het grootste belang zijn. Dit was een grote kwantitatieve, 
maar toch op de eerste plaats een kwalitatieve afroming. In 
getal blijven de ouderen het sterkst over. 

Percentage mannen van 65 jaar en ouder 9) 

1930 
Schouwen-Duiveland .. .... ... ..... ....... ...... 8.8 
Zeeland ............................................. 7.5 
Nederland .......................................... 5.9 

1951 
11.7 
10.1 

7.6 

Hierin weerspiegelt zich dan ook de grote behoefte aan te
huizen voor ouden van dagen, relatieve overbezetting van het 
oudere - lees conservatieve - element in gemeenteraden, ker
keraden, arm- en kerkbestuur enz. Hierin ligt ook opgesloten 
dat de plaatselijke verenigingen gebrek hebben aan dynamische 
leiders en bovendien onvoldoende verscheidenheid kunnen bieden 
voor de groeperingen naar stand, aanleg, leeftijd enz. Een ander 
opvallend verschijnsel is de oudere leeftijd waarop men trouwt 
en het groter aantal ongehuwden die blijven samenwonen (een 
oude "jonge jongen"). Hiervoor vergelijken wij eens de volgende 
cijfers: 10) 

8) Naar: "Het Westen en Overig Nederland" Rijksd. vh Nat. Plan -
Centraal Planbur. p. 10. 

9) o.c. van noot 1) p. 22; o.c. van noot 3), tabel 6. 
10) C.B.S. Jaarcijfers voor Nederland 1947-1950, p. 25. 
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Aantal huwenden per duizend gemiddeld genomen over de 
de periode 1938 tlm 1949 

Zeeland . . .. . .. . . .. . . . . ... . . .... ...... .. ... . . . .... .. . .. ... . ... . . .... ... 15.9 
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners ............... 15.6 
gemeenten boven de 100.000 inwoners ........................ 19.5 
Nederland ..... ....... ........... ...... ............... ................ 17.0 

Tevens ligt hier een van de bijkomende verklaringen voor het 
lage geboortecijfer van de provincie en houdt ook het huwelijks
cijfer verband met de veroudering van de bevolking en het weg
trekken van de jongeren: dit laatste wordt bevestigd door het 
hoge huwelijkscijfer in de grote gmeenten, waar zich immers de 
jongere, huwbare migranten vestigen. De nadelen van een en 
ander spreken te meer, daar we in Zeeland een geringe bevol
kingsdichtheid zien. Men woont overwegend samen in kleine 
woonkernen en geringe kerkdorpen. Bovendien hebben grote 
delen, bijzonder de nieuwe polders een sterk gespreid "woon
patroon". 

Ook gemeentelijk komt een en ander tot uitdrukking. Slechts 
8 Zeeuwse gemeenten komen boven de 5.000 inwoners uit. 12) 
Volgens deskundigen is dit inwonertal het minimum om een goed 
functionerend gemeente-apparaat te bezitten. Enkele van deze 
grotere gemeenten hebben dan nog hun inwoners uitgesmeerd 
over grote oppervlakten en verschillende woonkernen. In Neder
land zijn slechts 20 gemeenten onder de 500 inwoners en hier
van liggen er liefst 9 in Zeeland. Terwijl in Zeeland 2,5 % van 
de Nederlandse bevolking woont hebben wij hier 10% van alle 
gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat men per gemeente over te 
weinig outillage, specialisatie, manpower en stellig ook over te 
weinig financiële mogelijkheden beschikt voor een efficient be
stuur. Dit laatste geeft te denken in verband met de komende 
veranderingen. 

Let wel, dat men in dit gehele gebied niet beschikt over één 
gemeente die groot genoeg is om als koop-) ontspannings-) cul
tuur- en verzorgingscentrum te fungeren ten opzichte van het 
gehele gebied. In dit verband kan gewezen worden op de belang
rijke functie, die de stad Groningen in dit opzicht vervult voor 
een groot omringend gebied. 

Als oorzaak hiervan is natuurlijk onmiddellijk te wijzen op de 
isolatie en de verbrokkeling van dit toch al excentrische gebied. 
De loop van de historie heeft de ligging van Zeeland geheel ge
wijzigd: oorspronkelijk gunstig gelegen aan toentertijd bruik
baar vaarwater, kwamen verschillende steden tot bloei. De oude 
Hollandse kracht steunde voor een deel op Zeeland. Met het 
verzanden van de Zeeuwse wateren verschoven langzamerhand 

12) Voor deze en volgende cijfers, zie: C.B.S. Bevolking der gemeen
ten (verschillende jaren). 
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de zwaartepunten van het verkeer. Mede door kunstmatige wer
ken elders kwam Zeeland excentrisch te liggen t.O.V. handel, 
verkeer en industrie, waardoor de isolatie van de kleine woon
kernen werd benadrukt. Terecht spreekt men van: eilandenmen
taliteit. Het gesloten groepsleven staat onder een voortdurende 
dorspcontrole, versterkt door de veroudering van de bevolking. 
Het aldus agrarische, conservatieve volksdeel toonde alleen voor
uitstrevendheid aangaande de agrarische productiemiddelen, 
toen men hiertoe gedwongen werd door de landbouwcrisis. Dan 
doet zich het verschijnsel voor van bevolkingsisolement, d.W.Z. 
een te geringe doorstroming van de bevolking. Wanneer er name
lijk zo goed als geen vestigingen zijn van elders, dreigt er een 
zekere verstarring te ontstaan. Er waait geen frisse wind, er 
komen geen nieuwe ideeën van buiten. Zo is van de totale be
volking van Noord-Beveland slechts 2,8% buiten Zeeland gebo
ren en in totaal is nauwelijks 20% geboortig van buiten het 
eland. 13) 

Wat belangrijke zaken als bijvoorbeeld het onderwijs aangaat, 
zien we in Zeeland sinds kort een inhalen van de achterstand. 
Niettemin zijn er sprekende cijfers over het aantal academici 
dat in de Zeeuwse provincie woont. 14) Per duizend inwoners telde 
men in 1947 net 7 academici van Zeeuwse origine, terwijl 
er nauwelijks 5 academici per duizend inwoners in de provincie 
woonachtig waren. Dit laatste cijfer is op Drente na het laagste 
van geheel Nederland, terwijl we voor de Randstad Holland 
cijfers zien van 10 à 13 pro mille. Het rijksgemiddelde was iets 
meer dan 8 pro mille. Men moet bedenken dat de in Zeeland 
woonachtige academici meestal een korte periode in de provincie 
verblijven om ervaring op te doen, om na deze stage weer naar 
elders te promoveren. Dit betekent dat zij voor het sociale leven 
van de omgeving meestal een geringe en voorbijgaande betekenis 
hebben. 

Bezien we een ander belangrijk terrein, namelijk de netto uit
gaven van provincie en gemeenten voor culturele doeleinden 
(1950 excl. onderwijs) dan ligt ook hier een indicatie van de 
achterstand in deze: slechts twee provincies komen nog achter 
Zeeland. Het rijksgemiddelde is meer dan f 1.50 per hoofd, ter
wijl Zeeland iets boven f 0,50 aangeeft. Ook hier steekt de 
Randstad ver boven allen uit: f 2.- à f 3.- per hoofd. 15) 

Is het dan na al het voorgaande overdreven om te spreken van 
een expulsiegebied zonder outillage? Zeeland kan er geen genoe
gen mee nemen als men zegt: dit is nu eenmaal een agrarisch 
expulsiegebied en daar zitten noodzakelijk deze konsekwenties 
aan vast. Men kan wel zeggen dat aan bovenstaande "litanie" 
alleen nog maar het analfabetisme ontbreekt om het volledig te 

13) o.C. van noot 7), p. 25. 
14) o.C. van noot 2), p. 28. 
15) o.C. van noot 2, p. 28. 
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maken, maar hiermee is het probleem niet opgelost. Noch de 
oorzaken, noch de gevolgen liggen in het zuiver economische 
vlak. Want naast onvoldoende verscheidenheid van bestaans
bronnen, is ook de zo juist geschetste socio-culturele achterstand 
oorzaak van vertrek en onvoldoende aantrekkingskracht. Ook 
al ontbreken hierover nauwkeurige enquête-cijfers, bij navraag 
bij vertrek verneemt men als reden altijd iets uit deze sociaal
culturele sector. 

Alvorens in te gaan op enkele mogelijkheden vanwege het 
Deltaplan, stippen we hier even enkele gegevens aan over de 
regionale knooppunten in het toekomstig wegenplan. 1G ) 

Zierikzee: Deze plaats ligt in een geïsoleerd akkerbouwgebied 
en heeft agrarische industrie. Het wordt ongetwijfeld een be
langrijk punt in het toekomstig wegenplan. Aantrekkelijk door 
stadsschoon zal het van het toenemend toerisme kunnen profi
teren. Wellicht kan het ook een verdergaande industrialisatie 
ondergaan door uitgroei van ambachtsbedrijven. Misschien kan 
het zelfs als centrum van toelevering een functie gaan vervullen 
voor Rotterdam. 

Middelburg: Op historische gronden is dit een bestuurscen
trum. Bovendien is het een centrum van toerisme o.a. voor vele 
buitenlanders en het heeft tevens de verzorgingsfunctie voor ge
heel Walcheren. De aanwezige industrie heeft nog geen uitge
sproken stuwend karakter. 

Vlissingen: Aan diep vaarwater gelegen bezit deze plaats een 
(overigens nog eenzijdige) stuwende nijverheid, welke er ten 
zeerste mee gebaat zal zijn wanneer de verbindingen met de 
Randstad Holland beter worden. Hier liggen bovendien zeer grote 
mogelijkheden bij uitbreiding van havens en industrie naar het 
Zuid-Sloe, waarbij het belangrijk zal zijn indien ook in het on
middellijke achterland voortschrijdende industrialisatie zou 
plaats vinden. Dit laatste zou namelijk de scholing van de aan 
te trekken arbeidskrachten ten goede komen, terwijl industrieën 
in het achterland als toeleveringsbedrijven kunnen fungeren. 

Goes: De ligging nu en zeker in het delta-wegenplan maakt 
deze plaats tot een regionaal verkeerscentrum. Omgeven door 
het agrarisch gebied van de beide Bevelanden, kon deze stad 
zich als verzorgingscentrum ten volle ontplooien. In verschillend 
opzicht is deze stad ingesteld op verzorging van de gehele pro
vincie, waarbij in de toekomst ook de mogelijkheden voor indu
strievestiging uitgebuit kunnen worden. 

De Kanaalzone van Zeeuws-Vlaanderen: Hier kan de econo
mische activiteit beschouwd worden als een "uitgroei" van de 
Belgische industrie welke o.a. georiënteerd is op diep vaarwater. 
De slechte verbinding met de rest van Nederland vormt een 

1G) Zie ook: J. M. Roof: De Centrale weg als Zeeuwse Verkeersspil. 
T.E.S.G. 47ste jrg. No. 2, 1956, p. 48. 
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economische en niet minder psychologische handicap voor de 
verdere ontwikkeling. Tevens treden moeilijkheden op zowel bij 
het aanwerven van geschoolde arbeiders als ten aanzien van de 
hierbij optredende "turn-over". 

Hulst en omgeving: Hier vindt men de uitbreiding van de 
textielindustrie van het aangrenzende Belgische gebied. Hulst is 
een regionaal centrum voor Oostelijk Zeeuws Vlaanderen. 

Breskens: De grootste Zeeuwse invoerhaven voor de binnen
vaart, tevens een belangrijke oversteekplaats voor het verkeer. 

Oostburg: Een regionaal verzorgend centrum. 
Interne consolidatie der afzonderlijke delen. 

Zuid-Zeeland: Hier liggen sterke regionale verschillen, deels 
wegens oorspronkelijke verbrokkeling in eilanden, deels wegens 
godsdienstige en sociale verschillen. Tevens is de industrialisatie 
van de middenmoot langs het kanaal een reden waarom de ka
naalzone alsnog een geheel eigen deel vormt. Door de inpoldering 
van de Braakman is er een verkeersmogelijkheid ontstaan om 
deze afzonderlijke geografische gebieden meer eenheid te geven. 
Het meest typerend voor dit gebied is wel de afscheiding van de 
rest van Nederland door de Oosterschelde. Indien de grens met 
België economisch opener wordt bij doorvoering van de Benelux, 
zal de oriëntering op de Zuiderburen veel groter worden. 

Midden-Zeeland: Door het Drie-eilandenplan (1961 gereed) 
ontstaat een nieuw groter geheel. N.-Beveland wordt uit het 
isolement verlost en kan wellicht - ook tot eigen voordeel -
meer pendelende arbeiders gaan leveren aan de industrie van 
Vlissingen. Zo kan de sociaal-economische struktuur van het 
eiland gesaneerd worden. Overigens blijft het de vraag of aldus 
het vertrek overschot verminderd zal kunnen worden, aangezien 
Middelburg en Vlissingen dit ook niet hebben bewerkt voor het 
agrarisch deel van Walcheren. Hiertoe zal een meer gespreide 
industrie over meerdere plaatsen veel effectiever zijn. Ook al 
omdat hierdoor de bevolking gemakkelijker industrie-minded 
gemaakt wordt. 

Noord-Zeeland: St.-Philipsland en Tholen zullen niet meer dan 
nu het geval is, opgenomen worden binnen het provinciale ver
band. Het veer bij Zijpe heeft in dit opzicht geen betekenis voor 
de provinciale eenwording. Schouwen-Duiveland is in economisch 
opzicht sterk op Rotterdam georiënteerd. 17) Aangezien de vaste 
verbindingen hiervan met de Randstad veel eerder tot stand 
komen dan die naar Midden-Zeeland, zal deze gerichtheid op 
het Noorden ongetwijfeld versterkt worden. Bovenstaande drie
deling wordt veroorzaakt door de beide Scheldestromen, die 
voorlopig de onderlinge verbindingen onmogelijk maken. 

17) De verhouding van de goederenstroom van Schouwen-Duiveland 
naar Rotterdam, Roosendaal en Goes is resp. als 5 : 3 : 2. 1ste Inte
rimrapport Zuidwest Nederland. Plancomm. Zuidwest 1954. Bijl. 3, p. 
23. 
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Perspectieven van het Deltaplan. 

Overziet men het bovenstaande, dan ligt het voor de hand dat 
de genoemde driedeling van Zeeland eerder zal worden voort
gezet, dan dat er een sterke provinciale eenwording zal optreden. 
Voor een goede gang van zaken is dit funest. 

Anderzijds vraagt de opeenhoping van mensen in de Randstad 
Holland vooral op sociologische gronden om een decentralisatie 
van de Nederlandse bevolking en economie. Dit betekent een 
beter bewoonbaar maken van de randprovincies. Aantrekken en 
vasthouden doet men in feite alleen door geschikte werkgelegen
heid en tevens betere sociaal-culturele voorzieningen. Dit is ook 
de strekking van de publikatie van de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan en Centraal Planbureau: Het Westen en .... 
overige Nederland (1956). Vanuit het particulier bedrijfsleven 
behoeven wij vooralsnog geen decentraliserende tendens te ver
wachten. Hierbij is een zekere leiding van bovenaf noodzakelijk. 

Het Deltaplan nu biedt uit zichzelf de mogelijkheid om deze 
decentralisatie o.a. naar het Zuidwesten te leiden. Bovendien 
ligt er een aanleiding in voor de Regering om de hiertoe ge
eigende maatregelen te treffen. 

Wat de sociale gevolgen van het Deltaplan aangaat, zou ik 
willen beginnen met het rechtzetten van een misvatting. De vraag 
of het Deltaplan sociale gevolgen en grote veranderingen brengt 
is m.i. in het algemeen niet juist. Men kan hoogstens vragen 
of de bestaande veranderingen bijzonder versterkt en versneld 
zullen worden. Hierop hoort met een volmondig "ja" geant
woord te worden. 

Immers zoals overal, zo vindt men ook hier de gewone pro
blemen: tegenstelling van opkomende industrie - agrarische 
sector; stadsuitbreiding - landbouwgronden; tegenstelling 
jong - oud; modern en conservatief. Het uitgroeien van een 
gesloten gezinstype naar het meer open type. De aanpassings
moeilijkheden: moderner levensvormen, frekwenter uitgaan, de 
noodzaak tot meer studie en vorming, de democratisering van 
het onderwijs waarbij de schoolgaanden thuis een onvoldoende 
klankbord vinden, het openbreken van het gesloten dorpsleven 
door immigranten van efders, en door het forensisme naar gro
tere plaatsen. Het binnendringen van nieuwe ideeën door krant, 
tijdschrift, radio, televisie. In bepaalde streken vindt men het 
opkomende toerisme en de recreatie, waarbij de uitgaande men
sen de autochtone bevolking confronteren met een tijdelijk of 
blijvend ander gedragspatroon gedurende een geheel seizoen. 
Deze gehele lijst is niet typerend voor het deltagebied alleen. 

Niettemin ligt het maatschappelijk gevolg van het Deltaplan 
in een versterking en versnelling van al het bovenstaande, waar
bij reeds betoogd is dat hier - wel meer dan elders - de geijkte 
outillage ontbreekt om leiding te geven aan de aanpassing. In 
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de Memorie van Toelichting wordt gezegd dat deze leiding gege
ven dient te worden door de plaatselijke, regionale en provin
ciale instellingen. 18) 

Hier ligt een van de knelpunten, waarop straks wordt terug
gekomen. 

Voor de sociale gevolgen zou ik vervolgens een onderscheid 
willen maken tussen stad en platteland. In zijn prae-advies aan 
de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten maakt prof. dr 
Sj. Groenman' dit onderscheid niet. 19) Hij stelt eigenlijk zonder 
meer: de nieuwe wegen zullen het gebied onberoerd laten (en
kele gebieden als een randje langs de kust en tegen de wegen 
aan daargelaten). In zeker opzicht kunnen we het hiermee eens 
zijn, inzoverre cr namelijk altijd wel binnen het deltagebied plat
teland zal overblijven, waar dus het agrarisch karakter de over
hand zal houden. Toch kunnen ook hier wel enige veranderingen 
optreden. Men kan denken aan de betere mogelijkheden voor de 
tuinbouw, de hogere opbrengsten door ontzilting en minder ver
droging. Dit geeft een intensiever bedrijfsvorm - mogelijk ook 
bedrijven van minder omvang. Dit heeft op de duur toch ook 
sociologische gevolgen. Een tuinder is iets anders dan een boer 
met zijn landarbeiders. 

In dit verband denke men aan de tuinbouwgronden die in het 
Westland verloren dreigen te gaan, ten gevolge van de stads
uitbreidingen. 

Met de betere verbindingswegen ligt er voor de deltabevolking 
een kans om van de geschikte bodemgesteltenis gebruik te ma
ken om over te gaan op tuinbouw. Er is dus geen sprake van 
overbrengen van tuinders uit het Westland naar dit Zuidelijker 
gebied, maar van een gedwongen inkrimpen enerzijds en een 
uitbreiding anderzijds. In deze zin moet men de opmerking ver
staan van: verschuiving van de tuinbouwgebieden. Zo vindt men 
momenteel al op Z.-Beveland hier en daar een groeiende gladio
lenteelt ten behoeve van tuinders uit de bollenstreek wier grond 
te klein of ongeschikt geworden is. 

Men kan nu reeds uitzien naar mogelijke tuinbouwcentra in de 
toekomst. Het lijkt immers noodzakelijk dat tuinders met meer
deren tegelijk beginnen. Verspreide pioniers hebben in dit ge
specialiseerde vak weinig toekomst. Enkelingen beschikken niet 
over voldoende middelen voor concurrentie, marktafzet, voor
lichting, inkoop enz. Daar de tuinbouw intensief is, d.w.z. be
trekkelijk veel mensen op weinig grond, zou het verdienstelijk 
zijn om hiertoe de mogelijkheid te bestuderen voor de RK. woon-

18) Memorie van Toelichting - Deltawet, Par. 2, c, 2, p, 11, eerste 
kolom. Zie ook Memorie van Antwoord - Deltawet !, p. 3, 2de kolom, 
2de alinea. 

10) Prof. dr Sj. Groenman: "Sociale aspecten van de uitvoering van 
het Deltaplan". (preadvies). Bestuurswetenschappen. Congres van de 
Neder!. Gemeenten. 1956, p. 155. 
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kernen in dit gebied, die over het algemeen een hoger geboorte
cijfer hebben. Met cursussen of tuinbouwscholen zou een soort 
community-development toegepast kunnen worden. Misschien 
ligt hier werk voor RK. organisaties. Ook indirect betekent 
opheffing van het isolement een voordeel voor de plattelander. 
In organisatorisch verband hebben de agrariërs veel behoefte 
aan kontakt en naar buiten: interregionale vergaderingen, cur
sussen enz. Prof. Groenman bespreekt l.c. een voorbeeld uit 
Drente en noemt daar het bemiddelingsapparaat als trait d'union 
nar.r buiten. Ook in Zeeland is dit bemiddelingsapparaat gebaat 
bij opheffing uit het isolement. 

Overigens zijn er meerdere veranderingen te verwachten in de 
agrarische sector, zoals verandering in de landbouwproducten 
die nu - zoals op N.-Beveland - afhankelijk zijn van een tijd
rovend verkeer, waardoor men geen snelbedervende producten 
kan voortbrengen of producten waarmee men snel op de markt
schommelingen moet reageren. Dit soort veranderingen in de 
bedrijfsvorm kunnen evengoed sociologische gevolgen mee
brengen. 

Van de eventuele veranderingen voor de steden zegt prof. 
Groenman niets. M.i. zullen de gevolgen in eerste aanleg in de 
steden merkbaar zijn. Via de steden zal de weerslag ook mee
gedeeld worden aan de verschillende dorpen. 

In het algemeen mogen we toch stellen dat de steden bij effi
ciënter verbindingen met de Randstad een aantrekkelijker ves
tigingsplaats worden voor bijv. de intellectueel. Samen met meer 
recreatiemogelijkheden bij huis kon dit wel eens met zich bren
gen dat gemakkelijker in bestaande vacatures kan worden voor
zien, zowel voor leidinggevend als voor uitvoerend personeel. 
Meerdere malen hebben industrieën kontakten in Zeeland gehad 
voor nieuwe vestigingen, maar meestal had men geen succes 
door gebrek aan voldoende woonruimte bijvoorbeeld of door de 
opvatting dat het personeel zich hier niet thuis zou voelen. 

Daar Zeeland geen grote centra heeft, moeten wij ook eens 
overwegen wat de functie is van de stad voor het omringende 
agrarische gebied. 

De plattelander komt o.a. in kontakt met het nieuwe en met 
betere sociale en economische voorzieningen (lectuur, electrici
teit, opleiding enz.) door middel van de verzorgingscentra. De 
kleinere centra betrekken hun ideeën, goederen en diensten weer 
van een regionaal centrum, dat in rechtstreeks kontakt staat 
met grotere steden en metropolen. De regionale centra zijn dus 
de schakels tussen de grote stad en het platteland. Daarom 
dienen zij in dit opzicht over voldoende outillage te beschikken. 
Bovendien hebben de regionale centra ook nog de functie om in 
eerste instantie het arbeidersoverschot van hun verzorgingsge
bied op te vangen. Eerst zullen de dorpelingen als forens in de 
stad gaan werken, later zullen zijzelf of hun kinderen zich in de 
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stad gaan vestigen. Nog later kan men dan migreren naar de 
grote stad: meestentijds immers heeft migratie trapsgewijze 
plaats, hetgeen sociologisch ook het meest wenselijk is. 20) 

Bij de vraag of in het deltagebied de centra voldoende kunnen 
beantwoorden aan deze taak, behoeft men alleen maar te lezen 
hetgeen gezegd is over de socio-culturele achterstand en gebrek 
aan voldoende uitgeruste verzorgingscentra. 

Men kan echter niet aan de gedachte ontkomen dat er in het 
Deltaplan kansen liggen ter verbetering. 

Hiervoor is echter nodig dat men naast de voorspelling van de 
veiligheid, een even groot belang hecht aan de nieuwe wegver
bindingen. Secundaire werken als de verbindingsdam tussen 
Midden_ en Noord-Zeeland moeten tijdig bekeken worden, zeker 
nu er zoveel te doen is over de bestemming van de Oosterschelde. 
Anderzijds brengt de temporisering van de afsluitwerken mee 
dat de Oosterschelde voorlopig niet aan de beurt is. Inmiddels 
moet men de mogelijkheden uitbuiten die liggen aan de beide 
oevers van de Oosterschelde. 

Zoals ook Zeeuws Vlaanderen de mogelijkheid van een vaste 
oeververbinding moet verlangen, maar inmiddels ook moet be
denken dat een eventuele uitvoering nog jaren op zich laat 
wachten: inmiddels is voor Zeeuws-Vlaanderen de Stop van 
Terneuzen van veel urgenter belang, alsook de doorvoering van 
de Benelux. Het natuurlijk achterland van Zeeuws-Vlaanderen 
ligt immers in België, dat trouwens ook het moederland van 
zijn industrie is. 

Het plan voor het Zuidsloe in combinatie met de havenmoge
lijkheden van Bergen op Zoom zijn voor Midden-Zeeland even
eens op korter termijn van belang dan de Zeeuwse Middenweg. 
De snijding met de Zoomse weg met dit Scheldebekken versterkt 
de mogelijkheden. 

Wat de sociaal-culturele verbeteringen aangaat, leze men nog 
eens wat P. C. A. 't Hoen naar aanleiding van de publikatie: 
Het Westen en overig Nederland in het Katholiek Staatkundig 
Maandschrift schreef: 21) "Voor zover er iets gedaan is in de 
ontwikkelingsgebieden, heeft dit zich voornamelijk beperkt tot 
steun bij aanleg van industrieterreinen, bij het verbeteren van 
de verkeersligging en extra contingenten bouwvolume ten be
hoeve van de stichting van personeelswoningen, alle maatregelen 
derhalve, gericht op de klassieke vestigingsfactoren arbeid en 
transport. Alhoewel deze inderdaad belangrijk zijn, blijkt toch 
steeds meer dat het de tertiaire factoren zijn die een voortdurend 
grotere rol gaan spelen bij de keuze van de vestigingsplaats. 
Onder deze tertiaire factoren zijn te verstaan: de aanwezigheid 
van een adequaat handelsapparaat, van culturele activiteiten, 

20) G. Chabot. Les villes. Paris 1948. 
21) Kathl. Staatkundig Maandschr. Jrg. 10, No. 11, p. 448. 
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van sociale en recreatieve omstandigheden, van voldoende en 
gevariëerder uitoefenaars van vrije beroepen, van woonmilieu, 
kortom van het gehele complex van moeilijk in termen grijpbare 
factoren die men zou kunnen samenvatten in het woord "kli
maat". Een dergelijk klimaat kan slechts gedijen in grotere 
steden. Dit betekent derhalve dat het nodig zal zijn de gedachten 
te laten gaan over de mogelijkheid tot ontwikkeling van een of 
meerdere grotere steden buiten het Westen. Als belangrijk argu
ment kan daarbij tevens worden aangevoerd hetgeen Zijne Excel
le::ltie de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid in zijn 
rede bij de opening van de tentoonstelling "Tal en Last" op 9 
november 1956 opmerkte, nl dat "zonder een paar steden die 
werkelijk iets te bieden hebben, het aandeel van overig Neder
land, met name in het culturele vlak, niet volwaardig zal zijn." 

In verband met regeringsmaatregelen tot opheffing van de 
socIo-culturele achterstand, zouden wij nog willen wijzen op de 
gedachtengang van W. Kusters ec. drs in Sociaal Kompas 22) 

(Nationale en regionale werkgelegenheidsproblemen) . De rege
ringsnorm voor het aanwijzen van een ontwikkelingsgebied is 
o.a. de strukturele werkloosheid. Deze komt in het algemeen in 
het deltagebied niet voor, wegens het tijdig wegtrekken van het 
D.rbeidersaanbod. Maar men kan zich afvragen of er geen nieuw 
criterium nodig is op grond waarvan een bijzondere regerings
steun verleend kan worden. Men zou kunnen spreken van "sane
ringsgebieden". vVo Kusters geeft als criterium aan: algehele 
economische en socio-culturele starheid of achterstand. Voor een 
wettelijke regeling zou dit wellicht een meer exacte formulering 
moeten vinden voor de kwalificering van die starheid. 

Bij die regeringsmaatregelen dient men te bedenken dat het 
niet aangaat om dezelfde normen voor subsidie enz. aan te leg
gen voor de randprovincie en voor Randstad Holland, of voor de 
grote steden. Wegens de kleine gemeenschappen, waarin dikwijls 
nog verschillende levensbeschouwingen zijn, kan men in Zeeland 
inzake Witgele Kruis, verschillende onderwijsvormen enz. ter
nauwernood aan een rijksnorm komen, die ten alle tijde op het 
aantal inwoners enz. neerkomt, en niet de noodzaak en inten
siviteit van het werk honoreert. De verwijzing naar plaatselijke, 
regionale of provinciale instellingen zoals de Memorie van Toe
lichting doet is voor Zeeland eigenlijk een tamelijk leeg gebaar, 
wanneer aan deze bedoelde instellingen niet van bovenaf vol
doende hulp geboden wordt. 

Tot slot mag ik misschien al resumerende aangeven wat 
Pastoor J. van Campen schrijft in Zeeuws Tijdschrift. 23

) Hier 
geeft hij enkele richtlijnen inizake de godsdienstig-sociale pro
blematiek in de kanaalzone van Z.-Vlaanderen. Zij hebben hun 

22) Sociaal Kompas. 1ste jrg. No. 5, p. 1 en vvo 
23) Zeeuws TijdSChrift, 7de jrg. 1957, No. 3, p. 88. 
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volledige waarde voor het aanpassingswerk voor geheel het 
deltagebied: 
1. De parochies moeten werkelijk levende gemeenschappen wor

den en van de statische naar de dynamische orde overstap
pen. 

2. We moeten niet meer zo vast zitten aan de territoriale inde
ling van de parochies, maar overgaan naar de categoriale 
zielzorg, waarvan o.a. het bedrijfsapostolaat een zeer belang
rijk onderdeel is. Ook de intellectuelen enz. moeten zich on
derling (over de parochiegrenzen heen) verbonden weten. 

3. Het caritatief werk moet zich van de verzorgende sfeer ont
wikkelen tot preventief maatschappelijk werk. 

4. De goedwillende jeugd moet actiever ingeschakeld worden, 
waarbij de goed opgezette instuif de basis moet zijn. Tevens 
moeten Mater Amabilis- en levensscholen veel meer onze 
aandacht hebben. 

5. Sociale organisaties en het maatschappelijk werk moeten 
speciale aandacht besteden aan de vrijetijdsbesteding. 

6. Dan zal voor een en ander nodig zijn dat er geschoolde leiders 
als full-timers gaan studeren, opsporen, vormen en organi
seren. 

7. Er moet tenslotte een groter openheid zijn naar buiten. Van 
een veilig ges10ten parochiegemeenschap, die meer op behoud 
van het bestaande uit is, moeten we overschakelen op de ver
zorging van de buitenkerkelijken en tevens zijn we verplicht 
om samen te werken met alle groeperingen van ons volk. 
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ontwerp DELT!WET 
EN CnCNDWET 

De redaktie heeft zich gaarne bereid verklaard on
derstaand artikel, ingezonden door dr N. H. L. van 
den Heuvel, in dit nummer te plaatsen. Dr v. d. Heu
vel heeft in het debat van de Delta-wet in de Tweede 
Kamer als eerste uiting gegeven aan bezwaren tegen 
de toepassing, die de minister van verkeer en water
staat beoogde met betrekking tot art. 4 van het Wets
ontwerp. 

J8 ij de behandeling van het ontwerp Deltawet is eigen
lijk het vraagstuk van de al dan niet grondwettig

heid het belangrijkste geschilpunt tussen dè Tweede 
Kamer en de Regering geweest. Slechts omtrent dit punt 

werd een full dress debat gehouden. De vraag of en zo ja, in 
hoeverre artikel 4 van het ontwerp Deltawet in strijd is met de 
Grondwet heeft zowel staatsrechtelijke als practische betekenis. 
Staatsrechtelijk omdat in deze aangelegenheid aan de orde is een 
vraagstuk van interpretatie van een grondwetsartikel. Practisch 
omdat de Provinciale Staten onder Koninklijke goedkeuring aan 
een waterschap een bepaalde taak hebben opgedragen i.c. het 
beheer en onderhoud van een waterkering en krachtens artikel 4 
van het wetsontwerp de Kroon deze taak van het waterschap 
afneemt en het beheer en onderhoud van de waterkering bij het 
Rijk brengt. Oorspronkelijk luidde de tekst van het eerste lid 
van artikel 4 van het wetsontwerp: 

Indien het naar Ons oordeel gewenst is de uitvoering 
van een werk, als bedoeld in artikel 1 onder II, te doen 
samengaan met die van een werk, als bedoeld in dat 
artikel onder I, kan de betrokken hoogwaterkering in 
beheer of onderhoud bij anderen dan het Rijk, door Ons, 
Gedeputeerde Staten gehoord, bij het Rijk in beheer of 
onderhoud worden genomen. 

Gesteld kan worden dat deze tekf?t geen noodzakelijke strijd 
met de Grondwet behoeft op te leveren. Immers, indien het be
treft de overneming van het beheer en onderhoud van een water-
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kering van een gemeente of van een ander .publiekrechtelijk 
lichaam dan een waterschap, is er geen grondwetsartikel dat 
zich hiertegen verzet. Ook levert toepassing van het eerste lid 
van artikel 4 van het ontwerp geen strijd met de Grondwet op, 
indien het artikel zo wordt toegepast, dat bij de overdracht van 
beheer en onderhoud de Kroon eerst optreedt, wanneer de Pro
vinciale Staten de inrichting van het waterschap hebben gewij
zigd ofwel de overdracht aan het waterschap uitdrukkelijk heb
ben toegestaan. Van dezelfde gedachtengang gaat immers arti
keI 1 van de Waterstaatswet 1900 uit. De in laatstgenoemd 
artikel vereiste "wet" vormt de formele handeling aan de zijde 
van het Rijk, waartegenover het besluit der Staten de formele 
handeling aan de zijde van het waterschap uitmaakt. 

Uit de schriftelijke zowel als de mondelinge behandeling van 
het ontwerp Deltawet blijkt evenwel duidelijk, dat de minister 
artikel 4 wil toepassen om beheer en onderhoud van een water
kering bij het Rijk te brengen zonder er zich in te verdiepen of 
dit mogelijk is ingevolge de inrichting van het waterschap, dat 
met beheer en onderhoud is belast. Een dergelijke toepassing is 
m.i. in flagrante strijd met de exclusieve bevoegdheid, welke in 
het tweede lid van artikel 206 der Grondwet aan de Staten is 
gegeven. De gehele grondwettelijke strijd welke in de Kamer is 
gevoerd, ging dan ook om de vraag of artikel 206, tweede lid der 
Grondwet u i t s I u i ten d aan de Staten de bevoegdheid geeft 
de inrichting van een waterschap vast te stellen en te wijzigen. 

Wie de geschiedenis van de bepalingen in de Grondwet om
trent de waterstaat aandachtig bestudeert, constateert dat men 
er nimmer over gedacht heeft aan de exclusiviteit van de be
voegdheid der Staten te twijfelen. Reeds de Grondwetten van 
1814 en 1815 gaan van deze exclusieve bevoegdheid uit. De 
debatten omtrent het toenmalige "Negende Hoofdstuk - Van 
den Waterstaat" betroffen uitsluitend de vraag in hoeverre aan 
de Koning het oppertoezicht over de waterstaat moest worden 
toegekend. Dit oppertoezicht van de Koning werd uiteindelijk 
neergelegd in de artikelen 215 tot en met 220. Artikel 221 be
lastte de Provinciale Staten met het toezicht over bepaalde wa
tersta.atswerken, terwijl artikel 222 uitdrukkelijk bepaalde: 
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de laatstgoedgekeurde reglementen dezer kollegien 
maken den voet van derzelver inrigtingen uit, behou
dens nogtans het regt der Staten, om daarin, onder 
goedkeuring van den Koning, verandering te maken, en 
onverminderd de bevoegdheid dier kollegien, om aan de 
Staten zodanige veranderingen daaromtrent voort est el
len, als zij voor het belang der ingelanden zullen ver-, 
meenen te behooren. 



Het systeem der beide Grondwetten was: rechtstreeks beheer 
van datgene wat door het Rijk zelf betaald werd; toezicht, con
trole, op datgene wat door de andere corporaties, zoals de water
schappen, werd beheerd. Wat de waterschappen zouden beheren, 
werd ter beoordeling aan de Staten - en aan de Staten alleen -
overgelaten. Toch klaagde reeds in 1822 van Hogendorp over de 
toenemende centralisatie door usurpatie van de Kroon met be-
trekking tot de waterstaatswerken. . 

Omtrent het exclusieve recht der Staten wordt geen enkel ge
luid vernomen. Integendeel, van Hogendorp vreest dat "wanneer 
het toezicht en oppertoezicht zich zover mogelijk uitbreiden, zij 
ook inbreuk kunnen maken op het beheer en eindelijk het beheer 
geheel aan zich trekken". 1) Bij de Grondwetsherziening van 
1848 heeft men dan ook aan de centralisatiezucht van de Kroon 
paal en perk trachten te stellen. Men liet de Koning het opper
toezicht en droeg aan de wetgever op een andere regeling om
trent het algemene en bijzondere bestuur van de waterstaat te 
maken. Wat men bedoelde met de regeling door de wetgever 
van het algemeen en bijzonder bestuur van de waterstaat blijkt 
duidelijk uit de Memorie van Antwoord van de negen-mannen op 
het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer ten aanzien van de 
Grondwetswijziging van 1848. In deze Memorie van Antwoord 
staat letterlijk: 

Ons ontwerp wil eenvoudig) dat de regels) die nu in 
de Grondwet staan) zoveel zij juist zijn) worden ver
plaatst in de wet. Het wil orde) dat is dat ieder in zijn 
kring blijve en vrij werke. 

Het lijdt geen twijfel, dat het de bedoeling was de bestaande 
waterschappen niet te onttronen noch de Provinciale bemoeiin
gen aan te tasten. Dit is derhalve de strekking van artikel 191 
der Grondwet van 1848. Daarnaast werd artikel 222 van de 
Grondwet van 1815 bevestigd in artikel 192, waarin de regelings
bevoegdheid van Provinciale Staten met zoveel woorden wordt 
erkend en vastgelegd. 

Wanneer tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer 
wordt opgemerkt dat artikel 224 van de Grondwet van 1815 
luidde: 

Wanneer bij vervolg enig subsidie uit de algemene 
schatkist van het Rijk wordt verleend) ter zake van 
enige in dit hoofdstuk bedoelde werken) zal tevens wor
den bepaald op welke wijze het beheer of het toezicht 
over zodanig werk zal worden uitgeoefend 

en daarna de conclusie wordt getrokken dat de Grondwet aan 

1) Bijdragen tot de huishoUding van den staat, Tweede uitgave, deel 
VII en VIII, blz. 391. 
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het Rijk, dat ging subsidiëren, de macht gaf om uit te maken 
op welke wijze het beheer zou worden uitgeoefend, dan is deze 
conclusie volkomen onjuist. Immers, aan artikel 224 ging arti
kel 222 vooraf, in welk artikel - zoals gezegd - de bevoegdheid 
der Staten om de inrichting van een waterschap te bepalen, was 
vastgelegd. Wanneer het Rijk ging subsidiëren in een water
staatswerk dat door de Staten bij een waterschap in beheer en 
onderhoud was gegeven, lag in artikel 224 slechts de bevoegd
heid om omtrent het toezicht over zodanig werk te beslissen, 
hetgeen onder de huidige Grondwet nog mogelijk is op grond 
van de tweede volzin van het eerste lid van artikel 206. Beslis
singen omtrent beheer bij subsidieverlening door het Rijk kon 
uiteraard alleen betrekking hebben op nieuw aan te leggen 
waterstaatswerken. 

De grondwetsherziening van 1887 bracht geen enkele wijzi
ging in de beginselen van het waterstaatsrecht. Slechts in een 
drietal bestaande geschilpunten werd een oplossing gebracht. 
In de eerste plaats werd in de Grondwet met zoveel woorden 
vastgelegd de bevoegdheid der Staten tot opheffing van be
staande waterschappen en tot oprichting van nieuwe, in de 
tweede plaats werden naast de waterschappen ook de veenschap
pen en veenpolders genoemd en in de derde plaats werd de ver
ordeningsbevoegdheid van de waterschapsbesturen in de Grond
wet vastgelegd. Aan de macht der Staten ten aanzien van de 
waterschappen werd niet getornd, hetgeen mede moge blijken 
uit de verwerping van een amendement van der Borch van Ver
wolde om de Staten - slechts ten aanzien van de opheffing en 
oprichting van nieuwe waterschappen - te binden aan "regelen 
door de wet te stellen". De bevoegdheid der Staten tot vaststel
ling of wijziging van de inrichting der waterschappen werd als 
vanzelfsprekend aanvaard. Dit onderwerp lokte geen enkele dis
cussie uit. Men erkende ten volle de Staten als de daartoe van
ouds gerechtigde macht. 

Wanneer dan na 1887 de Waterstaatswet 1900 tot stand komt 
kan aan deze wet geen enkel argument worden ontleend om de 
constitutionele bevoegdheid der Staten in twijfel te trekken. Deze 
wet beoogde te dezen aanzien slechts regelen te stellen omtrent 
de wijze, waarop de Staten hun bevoegdheid hebben uit te oefe
nen. Wanneer eenmaal de Staten aan een waterschap een be
paalde taak hebben opgedragen, kunnen alleen de Staten deze 
taak of een gedeelte daarvan aan het waterschap ontnemen. Het 
Statenbesluit, waarbij de taak van het waterschap wordt bepaald, 
is aan de goedkeuring van de Kroon onderworpen. In casu gaat 
het om de kwestie dat met instemming der Kroon het beheer en 
onderhoud van een waterkering door de Staten aan een water
schap is opgedragen en dat deze zelfde Kroon nu de bevoegdheid 
zou krijgen zonder de Staten beheer en onderhoud van de water
kering aan het waterschap te ontnemen en bij het Rijk te bren-
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gen. Dit lijkt mij niet alleen constitutioneel onjuist, het is ook 
verre van logisch. 

Tijdens de behandeling in de Kamer hebben meerdere sprekers 
over het bovenstaande het woord gevoerd. Afgezien van de 
zijpaden welke in het debat werden bewandeld, werd in feite 
door geen der sprekers ook maar één citaat uit het vele histo
rische materiaal te berde gebracht, waaruit zou blijken dat het 
niet uit de tekst van artikel 206 der Grondwét zou voortvloeien 
noch de bedoeling der onderscheidene Grondwetgevers (1815; 
1848; 1887) zou zijn geweest de Provinciale Staten de uitslui
ter.de bevoegdheid te laten de inrichting van een waterschap te 
bepalen. Dit was ook niet mogelijk. De aan de Staten vanouds 
toekomende macht is hun steeds integraal gelaten. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat naast de reeds in het debat genoemde 
schrijvers (Schepel, Schilthuis, v. d. Pot, Buijs) 1) ook andere 
schrijvers over waterstaatsrecht, provinciaal recht en staats
recht, zoals de Vos van Steenwijk, Kranenburg, de Monchy, 
Fo::kema Andreae, Kooiman 2) allen alleen de Staten der Pro
vincie bevoegd achten de inrichting van een waterschap te wij
zigen of vast te stellen. 

Wat tijdens het debat mede opviel was het feit, dat geen der 
sprekers de opvatting van de Hoge Raad, zoals deze is weerge
geven in een arrest van 10 februari 1911 3 ) en van de Kroon in 
diverse uitspraken ook maar in de verte hebben trachten aan te 
tssten. Zelfs minister Algera heeft niet anders weten te doen 
dan de casus positie uiteen te zetten van het door hem gecon
trasigneerde K.B. van 26 september 1955 no. 10, waarin staat 
en blijft staan: " .... behoort tot de inrichting van een water
scllap, die krachtens artikel 206 der Grondwet aan de Staten 
der Provincie is voorbehouden". De Kroon zegt hier niet hetgeen 
de minister wil betogen: het opleggen van lasten is een materie 
de inrichting betreffende en die inrichting stellen de Staten vast, 
ill2.ar het opleggen van lasten behoort tot de inrichting en het 
v8.ststellen van de inrichting is aan de Staten voo r b e hou -
cl e n. Men kan hier niet anders uit lezen dan dat alleen de Staten 
de inrichting van een waterschap bepalen. 

I-Iet gevolg van het debat is geweest een amendement van de 
heer Biewenga, welk amendement door de Kamer werd aan-

1 )C. J. H. Schepel, Waterstaatswetgeving, tweede druk, blz. 159; 
G. J. C. Schilthuis, Waterschapsrecht, 1947, blz. 189 en 511; C. W. van 
der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, vijfde druk, blz. 
617; J. T. Buijs, De Grondwet, 1884, tweede deel, blz. 743. 

') R. H. de Vos van SteenwLik, Het Nederlandse Bestuursrecht, 
Eerste Uitgave, 1932, blz. 511 e.v.; R. Kranenburg, Het Nederlandse 
st2"2.tsrecht, Tweede deel, derde druk, blz. 317; S. J. R. de Monchy, 
Handboek voor het Nederlandse Provincierecht, 1947, blz. 34 en 286; 
S. J. Fockema Andreae, Hoofdlijnen van Waterschapsrecht, 1956, blz. 
31 en 64; D. Kooiman, Waterstaatswetgeving, 1928, Deel I, blz. 26 e.v. 

3) W.v.h.R., 24 april 1911, no. 9139. 
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vaard. Bij dit amendement werden de woorden "Gedeputeerde 
Staten gehoord" in het eerste lid van artikel 4 van het ontwerp 
veranderd in "Provinciale Staten gehoord". Wanneer de voor
steller van het amendement met deze verandering zou hebben 
bedoeld de Staten gelegenheid te geven de inrichting van een 
betrokken waterschap zodanig te wijzigen dat het beheer en 
onderhoud van een waterkering niet meer aan dat waterschap 
zou behoren, maar door de Kroon bij het Rijk zou worden ge
bracht, dan ware er geen strijd met het tweede lid van artikel 
206 der Grondwet aanwezig geweest. Men kan ervan overtuigd 
zijn dat de Staten, hun constitutionele bevoegdheden kennende, 
dit ook inderdaad zouden doen, wanneer zij althans met de over
dracht van beheer en onderhoud der waterkering zouden instem
men. Deze instemming wordt evenwel krachtens het geamen
deerde artikel niet gevraagd. De Staten behoeven slechts te 
worden ge h oor d. De in het oorspronkelijk ontwerp vastgeleg
de bevoegdheid der Kroon om het beheer en onderhoud van een 
waterkering aan een waterschap te ontnemen, is in de redactie 
gehandhaafd, terwijl de heer Biewenga deze bevoegdheid uit
drukkelijk wenste te erkennen. De bezwaren zijn dus allerminst 
ondervangen. Immers zegt het geamendeerde artikel thans uit
drukkelijk dat de overneming van beheer en onderhoud door 
de Kroon kan geschieden, indien de Staten maar worden gehoord, 
teneinde - aldus de heer Biewenga - publiciteit aan de behan
deling te verlenen. Daarmede wordt m.i. geaccentueerd, dat de 
Staten niet een exclusieve bevoegdheid hebben om de inrichting 
van een waterschap te bepalen. Het is mogelijk de heer Biewenga 
mede ontgaan dat alvorens tot overneming van het beheer en 
onderhoud van een gemeentelijke waterkering (ik denk aan de 
dijken bij de vele gemeentelijke havens) over te gaan volgens 
zijn amendement ook de Provinciale Staten moeten worden ge
hoord, de Staten, welke t.a.v. deze gemeentelijke waterkeringen 
tot nu toe geen enkele bemoeienis hadden. Indien de kwestie 
wordt teruggebracht tot de enige vraag waar het hier om gaat: 
- hebben krachtens de Grondwet alleen de Staten de bevoegd
heid om het beheer of onderhoud van een waterkering aan een 
waterschap op te dragen of kan bovendien de Kroon dit beheer 
en onderhoud van een waterschap afnemen - dan is niet twijfel
achtig of op grond van jurisprudentie, literatuur en historie zal 
men tot ongrondwettigheid van het door de Tweede Kamer aan
vaarde en geamendeerde ontwerp Deltawet moeten besluiten. 
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sociaal-economische aspecten 
van het delta-plan 

Het artikel "Sociaal-economische aspecten van het Deltaplan", 
dat verscheen in het november-nummer werd geschreven voor
dat de Tweede Kamer, begin november, het ontwerp Delta-wet 
behandelde en in meerderheid aannam. Tengevolge hiervan was 
het op enkele punten niet meer up to date. 

"Vat de kwestie van de proeven in het Veeregat betreft, heeft 
minister Mansholt uitdrukkelijk in de Tweede Kamer verklaard, 
dat zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar behoud van de 
visserij. In verband hiermede heeft hij bevestigd, dat plannen 
bestaan om, zodra het Veeregat is afgedamd, aldaar proeven 
te nemen (vgl. het gezegde op blz. 307 van het november-num
mer). Op dit punt bestaat dus meer zekerheid, al zal het door
gang vinden van deze proef - op grote schaal - afhangen van 
het welslagen van de proef, die thans op kleine schaal wordt 
ondernomen. 

Tevens is, uit de mededelingen van minister Algera, komen 
vast te staan, dat er in het Veeregat geen sluis zal worden ge
bouwd (t.a.p.). 

Dank zij het amendement van het K.V.P.-Kamerlid de heer 
van Dongen is het - eveneens op blz. 307 - aangehaalde scha
de-artikel van het ontwerp van wet uitgebreid, zodat daarin 
behalve van de visserij en aanvenvante bedrijven tevens gespro
ken wordt van "andere daarvoor in aanmerking komenden". 

Tenslotte is de in het artikel gepropageerde gedachte 
om een Delta-raad in te stellen (vgl. blz. 310) door minister 
Algera afgewezen. De Kamer is akkoord gegaan met het plan 
van genoemde minister om de Raad voor de Waterstaat - en 
wel aangevuld met enige deskundigen op economisch en socio
logisch terrein - als nationaal coördinatie-orgaan te doen fun
geren. Deze beslissing moet o.i. worden betreurd. 

S. M. 
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de rijksbegroting 1958 
door mr Ph. C. M. van Camp en 

De behandeling van de Rijksbegroting in de Staten-Generaal 
beperkt zich niet tot cijfers, waaruit de begroting van uitgaven 
en de raming der middelen is samengesteld. In de vorm van 
algemene financiële beschouwingen gaat zij gepaard met de 
overweging van een aantal problemen, die zowel in conjunctu
reel als in structureel opzicht voor de welvaartsontwikkeling in 
ons land van het grootste belang zijn. 

Uitgangspunten van de Rijksbegroting. 

De Rijksbegroting 1958 staat in het teken van de feitelijke 
situatie, die zich zeker in tijden van de opstelling nog voor deed, 
te weten van een excessieve vraag naar goederen en diensten 
ofwel van overbesteding, die noodzakelijk maakte, dat het totaal 
der Rijksuitgaven niet verder toenam. De externe positie van 
ons land tot uitdrukking komende in de handel- en betalings
balans gaf immers op dat tijdstip nog steeds een verslechtering 
te zien ten opzichte van 1956 en ook intern vertoonden con
sumptie en investering een verdere stijging zonder dat een over
eenkomstige stijging van de productie ertegenover stond. In het 
licht daarvan is de Rijksbegroting 1958 een instrument tot terug
dringing van inflatoire impulsen, die uit de overheidsfinanciering 
van de laatste jaren voortvloeiden. Daarnaast is in de Begro
tingsopstelling de grote kapitaalbehoefte in ons land sedert de 
oorlog als structurele factor aanvaard. Bovendien getuigt de 
Rijksbegroting 1958 van de wil der Regering om het uitgaven
peil te beperken. Of dit laatste in voldoende mate geschiedt is 
een vraag, die hierna nog aan de orde komt. 

Inmiddels kan de vraag worden gesteld, zoals ook bij de be
grotingsbehandeling in de Staten-Generaal geschiedde, of ook 
de feitelijke situatie thans, dan wel een ontwikkeling, die zou 
kunnen wijzen op de dreiging van een recessie met alle gevolgen 
van dien voor de werkgelegenheid, de gekozen begrotingsop
stelling de juiste doet zijn. Daarbij dient uiteraard rekening te 
worden gehouden met het ten aanzien van de lage publiekrech
telijke lichamen gevoerde beleid, als gevolg waarvan een verdere 
rigoureuze beperking van de overheidsinvesteringen in die sector 
moet worden verwacht. Daarbij wordt de vrees geuit, dat in de 
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loop van het volgende jaar een vacuum in de investeringsactivi
teiten van de lage publiekrechtelijke lichamen zal ontstaan, na
dat de thans onderhanden werken voltooid zijn. Het komt in 
toenemende mate voor, dat de lagere publiekrechtelijke lichamen 
zelfs niet meer in staat blijken bij de wet verplichte uitgaven, 
zoals b.v. voor onderwijs, te doen. 
Bovendien ziet het er naar uit, dat ook zonder de tendenzen tot 
verdere bestedingsbeperking, die uitgaan van de Rijksbegroting 
1958, een zodanige vermindering van particuliere consumptie en 
particuliere investeringen kan worden verwacht, dat tenminste 
een critisch beraad noodzakelijk is ten aanzien van een verdere 
lastenverzwaring door middel van de Rijksbegroting. 

Rentegamma-politiek. 

Een veel verdergaande investeringsbeperking in de sector 
van de lagere publiekrechtelijke lichamen dan voortvloeit uit het 
bekende S.E.R.-rapport inzake bestedingsbeperking wordt in 
feite bereikt door een rentegamma-politiek, waardoor voor onaf
zienbare tijd wordt verhinderd, dat de gemeenten ter voorziening 
in hun financieringsbehoeften op de kapitaalmarkt terecht kun
nen. Een directe afschaffing van ieder rentegamma-beleid ver
dient geenszins aanbeveling. Vvel zou te overwegen zijn een stel
sel van niet veel van de marktrente afwijkende maximum rente
tarieven. Een dergelijke rentegamma-politiek zou het de ge
meenten mogelijk moeten maken in een ruimer wordende kapi
taalmarkt, dus bij dalende rente, geleidelijk hun kortlopende 
schuld te consolideren en zou het haar mogelijk moeten maken 
tenminste te voorzien in de financiering van noodzakelijke in
vesteringen, zoals voor werken, die ten nauwste samenhangen 
met de woningbouw en voor de scholenbouw. Daarbij kan nog de 
vraag worden gesteld of een meer evenwichtige situatie op de 
kapitaalmarkt niet zou dienen te worden bevorderd door een 
beter en ruimer inzicht bij de centrale overheid in het totaal van 
de door lagere publiekrechtelijke lichamen voorgenomen inves
teringen. 

Met een rentegamma-beleid, dat uitgaat van een fixatie van 
de maximum toelaatbare rente voor gemeente-leningen tegen de 
kapitaalmarkt-rente aan of iets daarbeneden, zouden de gemeen
ten ook geleidelijk hun financiële zelfstandigheid weer kunnen 
hernemen. Immers zou wel kunnen worden verwacht, dat de 
kapitaalmarkt op de duur een geleidelijk toenemende ruimte te 
zien zal geven met een enigermate dalende rentestand. Echter 
ziet het niet ernaar uit, dat binnen afzienbare tijd een rente van 
4 à 4% % zal worden bereikt. Indien daarop zou moeten worden 
gewacht, zou voor onafzienbare tijd een centralisatie van de 
gemeentelijke investeringsactiviteit bij de Bank voor Nederland
sche Gemeenten moeten worden in stand gehouden. Deze episode 
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van gecentraliseerd financieringsbeheer in de gemeentelijke 
sector zou dienen te worden afgesloten na de op de Nationale 
Woningbouwlening volgende uitgifte van rente-spaarbrieven. 
Men zou zich nog kunnen voorstellen een korte overgangsperiode 
daarna, waarin voor een zo kort mogelijke duur het gecentrali
seerd financieringsbeheer bij de Bank voor N ederlandsche Ge
meenten gecontinueerd zou worden en waarin geleidelijk de te
rugkeer van de lagere publiekrechtelijke lichamen op de kapi
taalmarkt zou kunnen worden voorbereid. Zulks zou kunnen ge
schieden door een herziening van de rentegamma-regeling op de 
wijze, zoals hiervoor aangeduid, waarvan de werking vooralsnog 
zich zou kunnen beperken tot een kapitaalmarkttransactie op 
termijn. 

De overgang naar een gewijzigd rentegamma-beleid zou kun
nen samengaan in gezamenlijk overleg tussen de minister en 
beleggingsinstellingen tot stand gekomen afspraken over reser
vering in komende jaren van voor belegging in aanmerking 
komende middelen voor leningen aan de overheid, en wel zoda
nig, dat daarbij een maximum aan vrijheid voor besteding in de 
overheidssfeer zou worden gelaten: derhalve in rechtstreeks 
contact tussen geldgevers en geldnemers. 

Kapitaalmarktproblemen. 

Uit de stukken is tot nu toe niet gebleken, hoe naar de mening 
van de regering de kortlopende schuld van de gemeenten, die 
thans reeds f 1,7 miljard bedraagt en nog tot f 2 miljard zou 
kunnen oplopen, tot meer dragelijke proporties kan worden 
teruggebracht. Slechts kan men gissen, dat, indien het inder
daad in de bedoeling zou liggen in de gemeentelijke investerings
activiteit behoudens de volkswoningbouw, een vacuum te schep
pen na voltooiing van onderhanden werken, zodanig, dat de in 
1958 ter beschikking komende kapitaalmarktmiddelen zouden 
kunnen worden gebruikt voor de consolidatie van die kortlopen
de schuld, wellicht een financieel kunststuk zou kunnen worden 
tot stand gebracht, evenwel met grote schade voor de gemeen
schap. 

In dit verband is ook nog van belang de door de minister van 
financiën gemaakte indeling tussen degenen, die voorkeur heb
ben voor een hoge rente en hen die voor een lage rente pleiten 
(zie Handelingen Tweede Kamer pagina 384 rechterkolom) . De 
eersten zouden niet in de bres mogen springen voor een door
berekening van de Nationale Woningbouwlening aan de gemeen
ten tegen een lagere rente dan 6%, voor zoveel de opbrengst 
daarvan zou dienen voor de financiering van de woningbouw. 
Indien hier een eenvoudige keuze mogelijk zou zijn, zal wel nie
mand aarzelen om de lage rente te kiezen. Maar Nederland staat 
nu eenmaal met zijn snelle bevolkingsaanwas en gegeven de 
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noodzaak om een concurrerende positie in het internationale 
economische verkeer te blijven innemen, voor een zware opgave. 
De nationale spaarquote is ternauwernood toereikend te achten 
om al de in verband daarmede noodzakelijke investeringen op te 
brengen. In deze omstandigheden moet een selectie plaats heb
ben tussen belangrijke en minder belangrijke objecten, waartoe 
een meer door de marktomstandigheden beheerste rentestand 
een nuttige functie kan vervullen. Zou men overigens, terwille 
van een kunstmatige lage rentestand de investeringen in de over
heidssfeer en in de particuliere sector overmatig terugdringen, 
dan zal dit niet alleen op zichzelf reeds werkloosheid en andere 
bedenkelijke sociale consequenties hebben (zoals de verlenging 
van de woningnood), doch ook gemakkelijk een terugslag in de 
investeringen in het bedrijfsleven ten gevolge kunnen hebben. 
Aan het idool van een lage rentestand zou dan de economische 
groei van Nederland zijn opgeofferd. 

Een geheel andere zaak is het of de marktrente ook moet 
worden doorberekend voorzoveel betreft de aan gemeenten of 
woningbouwverenigingen te verstrekken geldleningen voor de 
woningwetbouw. Het kan worden toegejuicht, dat de regering 
onder de thans heersende omstandigheden besloten heeft de 
financiering van de woningwetbouw ten laste van de Rijksbe
groting te nemen. 

Of echter de financiering daarvan geheel of gedeeltelijk met 
middelen van de gewone dienst mag of moet geschieden, zoals in 
1958 het geval is, is uiteraard een vraagpunt, waarvan de be
antwoording voor de toekomst open dient te blijven. Wel lijkt 
het juist indien deze financiering door middel van Rijkswoning
bouwvoorschotten op een vaste rentebasis zou kunnen geschie
den, zoals ook vóór 1940 het geval was, toen een rente van 4% 
in rekening werd gebracht. Blijkens de desbetreffende mede
delingen van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid 
in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende 
Hoofdstuk IX a van de Rijksbegroting, gaan inderdaad de ge
dachten van de regering in deze richting. In dit verband rijzen 
echter wel vragen betreffende mogelijkheden voor de bouw tegen 
een aanvaardbare huurprijs van andere dan woningwetwonin
gen; wordt met name het verschil in huur tussen de verschil
lende woningsoorten niet nog groter als de gelden voor de volks
woningen tegen lagere rente dan de marktrente worden beschik
baar gesteld? 

In de Tweede Kamer zijn ook denkbeelden geopperd voor een 
wettelijke regeling met betrekking tot de bestemming van kapi
taalmarktmiddelen ter oplossing van de hiervoor aangeduide 
financieringsmoeilijkheden in de overheidssector. De stelling, 
dat de verantwoordelijkheid van de minister van financiën voor 
het financieel gebeuren zover zou gaan (zie Handelingen Tweede 
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Kamer pag. 398, linkerkolom) , dat de minister wettelijke be
voegdheden zou moeten bezitten ten aanzien van de vraag of de 
kapitaalmarktmiddelen aan de overheid ten goede komen en 
tegen welke rente, lijkt moeilijk te verdedigen. De rente als 
prijs, die resulteert uit de vraag- en aanbodverhoudingen op de 
kapitaalmarkt, leent zich niet voor een wettelijke regeling, ter
wijl de beleggingsbestemming van de kapitaalmarktmiddelen in 
beginsel ter vrije keuze dient te blijven van de fondsenbezitters, 
aan wie deze middelen in eigendom zijn overgedragen. Wel zou 
de vraag kunnen worden gesteld of terzake van het kapitaal
marktgebeuren als zodanig niet meer inzicht moet worden ver
schaft en of niet moet worden voorkomen, dat zich storingen 
voordoen als gevolg van een te snelle opeenvolging van emissies. 
Met waardering kan op dit punt worden gewaagd van het stre
ven van de directies van het C.B.S. en van het C.P.B. (zie E.S.B. 
van 20 november j.l.) om tot een meer omvattende en snellere 
berichtgeving te komen inzake kapitaalmarkttransacties. Of 
zulks voldoende is, is evenwel voor twijfel vatbaar, vooral nu 
het systeem van voorbeleggingen waarschijnlijk niet van voor
bijgaande aard zal zijn. Een wettelijke registratieplicht terzake 
van het kapitaalmarktgebeuren komt stellig voor nadere over
weging in aanmerking. Daarbij dient de vraag onder ogen te 
worden gezien of ten aanzien van het emissiewezen op de duur 
zal kunnen worden volstaan met het gentlemen's agreement tus
sen De Nederlandsche Bank en de handelsbanken, waarnaar door 
de minister werd verwezen (zie Handelingen Tweede Kamer pag. 
387 rechterkolom) . Dit agreement beperkt zich immers tot emis
sies van f 10 miljoen en hoger; met opeenvolgende emissies 
wordt geen rekening gehouden. Ook met het oog op een vrij
kapitaalverkeer in het verband van Benelux en van de Euro
markt kan men zich voorstellen, dat verdere wettelijke bevoegd
heden van De N ederlandsche Bank op het stuk van emissies 
ter beurze, waarbij zich al spoedig storingen kunnen voordoen 
bij een snelle opeenvolging van zodanige emissies zonder dat 
rekening wordt gehouden met de beschikbare kapitaalmarkt
middelen, overweging verdienen. 

Uitdrukkelijk wordt in dit verband De Nederlandsche Bank 
naar voren gebracht, omdat het toekennen in deze van wette
lijke bevoegdheden aan de minister van financiën, die zelf als 
groot kapitaalvrager op de kapitaalmarkt verschijnt, niet voor 
de hand ligt. 

In verband met de veronderstelde moeilijke kapitaalmarkt
situatie met het oog waarop een begrotingsopstelling noodzake
lijk is, die een beroep van de rijksoverheid voor eigen kapitaal
uitgaven op de kapitaalmarkt overbodig maakt, is het ook nog 
van belang aandacht te schenken aan het door de minister in 
de Tweede Kamer (Handelingen pag. 386, linkerkolom) ingeno-
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men standpunt, dat behoudens in bijzondere omstandigheden en 
voor bijzondere objecten, voor de normale overheidsuitgaven 
niet op anderen (d.i. het buitenland) mag worden vertrouwd, 
maar dat men moet trachten zichzelf te redden. Met name met 
het oog op de noodzakelijke consolidatie van de hoog opgelopen 
kortlopende schuld van de gemeentelijke overheid dient de vraag 
te worden gesteld of mede in het licht van de structurele positie 
van ons land, die de noodzaak van verdere investeringen urgeert, 
zich thans niet zodanige bijzondere omstandigheden voordoen, 
dat een financiering op middellange termijn met behulp van het 
buitenland voor bijzondere objecten, zoals de energie-voorziening, 
niet op zijn plaats zou zijn. De rush van de semi-publiekrechte
lijke lichamen op de markt voor 6% leningen is niet onbeden
kelijk en men kan zich afvragen hoelang de markt dit nog zal 
verdragen. Zou het geen overweging verdienen deze lichamen 
met behulp van "special project loans" buiten de markt te 
houden en derhalve op die wijze in een meer definitieve buiten
landse financiering te voorzien in plaats van het telkens terug
kerende beroep op buitenlandse kort-geldschieters? Daardoor zou 
de kapitaalmarkt-situatie in 1958 ook enigszins kunnen worden 
vergemakkelijkt, hetgeen vooral van belang moet worden geacht 
met het oog op de mogelijkheid om althans met een gedeelte 
van de in 1958 ter beschikking komende kapitaalmarktmidde
len een begin te kunnen maken met de noodzakelijke consolidatie 
van de kortlopende schuld der gemeenten. Daarbij mag het als 
vanzelfsprekend worden beschouwd, dat uit eigen toekomstige 
besparingen in de dienst van rente en aflossing op een eventueel 
aan te gane buitenlandse lening zou dienen te worden voorzien. 

Het begrotingsbeeld. 

Wat het begrotingsbeeld zelf betreft kan worden opgemerkt, 
dat de gerealiseerde uitgavenvermindering bij het Rijk zelf, die 
ten doel zou moeten hebben een verdere bestedingsbeperking in 
de overheidssector als bijdrage tot evenwichtsherstel, niet in
drukwekkend is. De nominale daling van uitgaven ad f 523 mil
joen (exclusief woningbouwvoorschotten) is practisch geheel 
terug te voeren tot een daling van de geschatte aflossingen, het 
niet opnieuw voorkomen in 1958 van eenmalige uitgaven in 1957, 
vermindering van uitkeringen terzake van oorlogs- en waters
noodschade en een geringere overloop van defensie-uitgaven. 
Tegenover bezuinigingen, die op sommige punten zijn bereikt, 
staat een st~jging van uitgaven elders. Bovendien hebben vele 
van de bereikte bezuinigingen een tijdelijk karakter, zoals met 
name het geval is bij sommige investeringsuitgaven, het achter
wege laten van een storting bij de Wereldbank en de blokkering 
van f 10 miljoen van de bijdrage der onderontwikkelde gebieden. 

In dit licht is de mededeling van de minister teleurstellend. 
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dat naar zijn oordeel voor het jaar 1958 het maximum aan bezui_ 
nigingen is bereikt (Handelingen Tweede Kamer pag. 381, lin
kerkolom). Indien de Rijksbegroting op een moment dat ver
mindering van uitgaven gewenst is te achten zo weinig flexibel 
is, hoe stelt men zich dan voor een anti-cyclische begrotings
politiek te voeren? Hoe zal alsdan zo nodig met een anti-cyclisch 
fiscaal beleid kunnen worden gereageerd? 

Wat betreft de formele begrotingsopstelling kan nog worden 
gewezen op de verbeterde presentatie van de Rijksbegroting, de 
opheffing van de vroegere Buitengewone Dienst I, alsmede op de 
vermindering van het aantal posten door samentrekking daar
van. Van belang is ook nog de overheveling van bedragen van de 
Buitengewone Dienst naar de Gewone Dienst, waarbij het cri
terium is toegepast, dat uitgaven, die tot een wijziging van de 
vermogenspositie bij het Rijk aanleiding geven, op de Gewone 
Dienst thuis behoren. 

De dekking van het kastekort. 

Belangrijk is uiteraard het uiteindelijk kastekort en de voor
stellen tot dekking daarvan. Voor de financiering van het becij
ferde kastekort ad f 535 miljoen zou naar de mededelingen van 
de regering op voorinschrijfrekeningen f 345 miljoen beschik
baar komen. Bovendien kan nog worden rekening gehouden met 
de in de particuliere sector afgedwongen besparing ad f 60 mil
joen op het grootboek voor de woningverbetering. Er resteert 
dan nog een bedrag van f 130 miljoen, waarvan f 23 miljoen 
wordt opgevangen door de vermindering van het aandeel van 
het Rijk in de Werkloosheidspremie van de helft tot een derde. 

Het valt in hoge mate te betreuren, dat de regering geen kans 
heeft gezien het tenslotte nog resterend kastekort weg te werken 
door verdere bezuinigingen. Dit is het zwakke punt in de begro
ting 1958, die overigens een goede basis biedt tot evenwichts
herstel en herstel van vertrouwen. Ook is onduidelijk waarom 
ter dekking van een resterend kastekort ad f 107 miljoen belas
tingvoorstellen zijn gedaan met een netto opbrengst voor het 
Rijk op jaarbasis ad f 222 miljoen. Indien voor de dekking van 
het kastekort geen rekening kan worden gehouden met.de jaar
opbrengst, doch uitsluitend met het bedrag, dat in 1958 aan de 
kaspositie ten goede komt, wordt de gehele begrotingsopstelling 
inclusief de bepaling van het uiteindelijk te financieren kastekort 
op losse schroeven gesteld; immers bij de middelenraming voor 
1958 is toch ook uitgegaan van de netto jaaropbrengst en niet 
van de exacte bedragen, die aan de kas van 1958 ten goede 
komen. Bovendien rijst de vraag of een dergelijke toerekening 
van middelen aan een begrotingsjaar niet strijdig is met de 
artikelen 18 tlm 20 a van de Comptabiliteitswet, waarin uit
drukkelijk geregeld wordt, hoe deze toerekening dient te geschie-
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den. Men kan daartegen wel opmerken: er is een gat in de finan
ciering van de Rijksuitgaven in 1958 en dat moet worden opge
vuld en dus is de vraag, hoeveel als kasontvangst in 1958 wordt 
verkregen. Deze redenering is echter onjuist. Het gaat immers 
niet om de vraag: is het geld er wel, maar om de vraag voor 
welk bedrag anders op lange termijn zou moeten worden geleend, 
indien geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Welnu, 
voor de beantwoording van de laatste vraag dient als uitgangs
punt te worden genomen de jaaropbrengst der belastingmaat
regelen op dezelfde wijze als zulks voor de middelenraming ge
schiedt. De financiering op korte termijn van de schatkistuitga
ven in verband met het naslepen van belastingontvangsten dient 
met voor korte termijn op te nemen geld te geschieden, dus via 
schatkistpapier of de rekening bij De Nederlandsche Bank en 
niet met kapitaalmarkttransacties. Hierbij bedenke men, dat de 
gekozen begrotingsopstelling voor 1958 ten doel heeft een beroep 
van de Rijksoverheid op de kapitaalmarkt te voorkomen. Ter 
verwezenlijking van dit doel is het voldoende, dat aanvullende 
belastingmaatregelen worden getroffen, die netto op jaarbasis 
of met toepassing van de artikelen 18 tlm 20 van de Comptabi
liteitswet een bedrag van rond f 100 miljoen opleveren. 

Wat de individuele belastingvoorstellen betreft moge met en
kele opmerkingen worden volstaan. Het voorstel tot verzwaring 
van de vermogensbelasting wordt gemotiveerd met de goede 
gewoonte, die de laatste jaren is betracht om bij belastingvoor
stellen de druk evenwichtig te leggen op de directe en indirecte 
heffingen. Desniettegenstaande is geleidelijk de belastingdruk 
in de directe sfeer ongunstiger geworden ten opzichte van de 
druk der indirecte belastingen. In het licht van deze verschuiving 
is het voorstel tot verzwaring van het tarief van een belasting 
als de vermogensbelasting, die op zichzelf nauwelijks past in 
ons belastingstelsel met zijn hoog opgeschroefde progressie in 
de tarieven der inkomstenbelasting, weinig opportuun. Bovendien 
kan nog worden opgemerkt, dat de schorsing van de investerings
aftrek in 1957 tot gevolg heeft, dat in de sfeer der directe be
lastingen in 1958 andermaal een belastingopbrengst ad f 75 
miljoen wordt genoten, waardoor de druk der directe belastingen 
reeds wordt verzwaard. 

Het voorstel tot voortzetting van de schorsing van de inves
teringsaftrek ook in 1958 dient in de conjunctuurphase, waarin 
wij zijn terechtgekomen, uiterst critisch te worden bezien. Im
mers niet langer behoeft te worden gevreesd voor investeringen, 
die bedrijfs-economisch niet gerechtvaardigd zijn en die slechts 
op fiscale overwegingen worden uitgevoerd, op welke gronden 
de minister van financiën in de Tweede Kamer de verdere schor
sing van de investeringsaftrek heeft verdedigd. (Handelingen 
pag. 379, rechterkolom). Waar het voorstel tot schorsing van 
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de investeringsaftrek ook voor het jaar 1958 in hoofdzaak op 
niet fiscale overwegingen is gebaseerd (zie ook Handelingen 
Tweede Kamer pag. 414 linkerkolom) kan worden gesteld, dat 
dit voorstel in het gewijzigde conjunctuurbeeld niet past. Tot 
een verbetering van de kaspositie van het Rijk in 1958, draagt 
dit onderdeel der belastingvoorstellen weinig bij, n.l. slechts een 
bedrag van f 20 miljoen. Ter verkrijging daarvan wordt een 
belastingmaatregel voorgesteld, die op jaarbasis f 75 miljoen 
opbrengt en in totaal - immers de schorsing der investerings
aftrek voor inve-steringen gedurende een jaar werkt nog 4 jaar 
na - f 375 miljoen. Dit gaat veel te ver. Bovendien dient ook 
rekening te worden gehouden met de steeds moeilijker wordende 
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De vraag 
kan daarom worden gesteld, of het niet de voorkeur zou ver
dienen, dat in afwachting van de algemene belastingherziening, 
waarbij vraagstukken als investeringsaftrek en vervroegde af
schrijving kunnen worden bezien in samenhang met het fiscaal 
winstbegrip, voor 1958 de investeringsaftrek te doen herleven 
en wettelijke maatregelen te treffen ter voorlopige bestendiging 
van de vervroegde afschrijving, zoals die thans geldt. 

Verbreding van de stroom der besparingen. 

Uiteindelijk draait alles om het peil van de toekomstige be
sparingen. Daarvan is de werkgelegenheid alsmede de volks
welvaart in de toekomst afhankelijk. Vóór 1958 komt de rege
ring met een begrotingsopstelling, die voorziet in een niet on
aanzienlijk vermogensaccres bij het Rijk, d.w.z. in besparingen, 
die door tussenkomst van de overheid worden tot stand gebracht. 
Zulks is slechts dan aanvaardbaar, indien tegelijkertijd het 
nodige wordt gedaan ter verbreding van de stroom der bespa
ringen in de particuliere sector. Hieraan wordt nog altijd on
voldoende gedaan. Op dit punt wordt ook door velen al te dog
matisch gedacht. Gedwongen door de noodzaak is thans het 
middel van een 6% Nationale Woningbouwlening te baat geno
men, alsmede van de met fiscale tegemoetkomingen versierde 
rentespaarbrieven. Het effect van de plaatsing van deze leningen 
is echter, dat gedeeltelijk slechts een verschuiving van besparin
gen optreedt van het laag-rentende spaarboekje naar de hoger 
rentende obligatie. Op zichzelf is zulks niet ongezond, mits 
slechts op spaarrekeningen een vervanging plaats vindt door 
reële besparingen, die straks wederom voor vastlegging in een 
meer duurzame besparingsvorm in aanmerking komen. Aan deze 
vervanging schort het thans, waarbij zich wat betreft de aan
trekking van besparingen door de spaarbankinstellingen wreekt 
de lage-rente-politiek van de vorige periode. In Engeland, waar 
zich overeenkomstige moeilijkheden voordoen, is daarin voor
zien door gedeeltelijke belastingvrijdom van rente op spaarreke-
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ning. In Duitsland z~in nog veel verdergaande maatregelen ge
troffen ter stimulering van de particuliere besparingen. Waarom 
gebeurt zulks niet in ons land? Een voorziening als geheel of 
gedeeltelijke belastingvrijdom van op spaarboekjes gekweekte 
rente, gepaard gaande met een premiëring van Rijkswege van 
bedrijfsspaarregelingen, zou in betrekkelijk korte tijd een gun
stige wending tot stand kunnen brengen in het verloop der be
sparingen bij de spaarinstellingen, die thans een voor de kapi
taalmarktsituatie in 1958 weinig hoopvol perspectief bieden. 

Aangezien een opvoering van de spaarquota's en daarmede een 
verlichting van de kapitaalmarktsituatie voor 1958 een dringen
de eis is om in een noodzakelijke continuïteit van investeringen 
in de overheidssector en in de private sector te kunnen voorzien, 
zou het wenselijk zijn, dat de regering met dergelijke maatrege
len ter stimulering van de particuliere besparingen evenveel 
haast zou maken als met de voorgestelde belastingmaatregelen, 
die uiteindelijk een toeneming van besparingen in overheidsbezit 
tot gevolg hebben. 
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r Buitenlands Panorama l 
~---------------------------,~ 
Nederland en Indonesië. 

Eind november heeft de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties de aanbeveling van de politieke kommissie tot 
hervatting van de onderhandelingen tussen Nederland en Indo
nesië over de regeling van het vraagstuk Nieuw-Guinea verwor
pen. In de politieke commissie hadden negentien landen een 
ontwerp-resolutie ingediend, die met 42 tegen 28 stemmen en elf 
onthoudingen werd aangenomen. Daaruit had men al kunnen 
konkluderen, dat deze resolutie in de Algemene Vergadering de 
vereiste twee derde-meerderheid niet zou kunnen halen. In de 
Politieke Commissie hadden bijna alle afro-aziatische landen, de 
negen landen van het kommunistische blok, vijf Latijns-Ameri
kaanse landen en Griekenland (wegens Cyprus) voorgestemd. 
Amerika heeft zich, zoals bekend, in dit geschil neutraal ver
klaard en zich van stemming onthouden. In de Algemene Ver
gadering stemden er 41 voor, 29 tegen en elf onthielden zich 
van stemming. 

Zonder twijfel was de Nederlandse positie door de kort voor de 
UNO-debatten afgelegde gemeenschappelijke verklaring van 
Nederland en Australië aanzienlijk versterkt, en het feit, dat de 
geenszins scherpe ontwerp-resolutie niet de twee-derde-meerder
heid behaalde, toont duidelijk genoeg aan, dat Indonesië op dit 
ogenblik minder kans had, de UNO achter zich te krijgen dan 
ooit te voren. Hiertoe heeft zeker ook de algemene toestand in 
Indonesië en de politiek van Soekarno in de laatste maanden 
bijgedragen. Het feit, dat het land nu al geruime tijd te lijden 
heeft onder de onenigheid, die tussen de partijen en politieke en 
militaire groepen bestaat, heeft evenzeer bezorgdheid verwekt 
als de onverholen neiging van Soekarno, steun bij de kommunis
ten te zoeken. Ook de relaties met de Chinese kommunisten kon 
in de vrije landen de sympathie voor de Indonesische politiek 
zeker niet verhogen. Het was duidelijk, dat geen verstandige 
staatsman Nieuw-Guinea, dat in zo sterke mate op hulp en steun 
is aangewezen, overgelaten wil zien aan een staat en een regiem, 
dat met zo veel inspanning worstelt, om de interne rust en orde 
te bewaren. 

In deze situatie nam Soekarno een fataal besluit: reeds voor 
de behandeling van de kwestie Nieuw-Guinea kondigde hij aan, 
dat er een grootscheepse aktie tegen de Nederlanders en voor 
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het binnenhalen van "West-Irian" ontketend zou word~n. Daar
mee hoopte Indonesië op de leden van de UNO een bepaalde druk 
uit te oefenen - iets, wat in het algemeen een averechtse uit
werking heeft en het kon daarom ook niet verwonderen, dat deze 
dreigementen de kansen van Indonesië in de UNO niet verhoog
den. Na het verwerpen van de resolutie in de Algemene Verga
dering werd de Indonesische minister van buitenlandse zaken, 
mr Subandrio, nog duidelijker: hij verklaarde namelijk, dat Indo
nesië geen ander alternatief heeft dan terug te vallen op stappen 
buiten de Verenigde Naties. 

Dit is dan ook gebeurd. Alles wat Indonesië na de UNO-debat
ten in Indonesië zelf tegen de Nederlanders heeft ondernomen, 
kan niet beter gekenmerkt worden als door de woorden van 
minister Subandrio zelf, het is een aktie die valt buiten het ka
der van de UNO - die dus in strijd is met het volkenrecht en 
in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties. Indien de 
UNO de genoemde resolutie verwerpt, dan is daarmede gezegd, 
dat er geen termen aanwezig zijn om vanuit de volkerenorgani
satie stappen tegen Nederland te ondernemen. Worden deson
danks door Indonesië uit eigen beweging stappen ondernomen 
- boycot, naasting van Nederlandse ondernemingen, uitwijzing 
van Nederland!ers etc. dan handelt Indonesië in strijd met de 
letter en in ieder geval met de grondbeginselen, met de geest van 
het Handvest. Ook het feit, dat Indonesië pertinent weigert, de 
zaak Nieuw-Guinea aan het Internationale Hof van Justitie voor 
te leggen, kenmerkt de zwakke juridische basis van de Indone
sische eisen. 

Daarmede heeft Indonesië zijn eigen positie zelf geheel onder
mijnt, of misschien beter gezegd, de zwakke juridische fundering 
van zijn aanspraken niet beter kunnen illustreren. De bekende 
argumentatie van de verbondenheid tussen Nieuw-Guinea en 
Indonesië, het verwaarlozen van de etnologische, taalkundige, 
kulturele verschillen, de geringe wil, een werkelijk federatief 
stelsel in te voeren, dat de eigen geaardheid van het volk van 
Nieuw-Guinea respekteert, het gebrek aan middelen, om Nieuw
Guinea effektieve ekonomische en technische steun te verlenen 
- dit alles kan niet worden weggevaagd, laat staan ontzenuwd 
door een opzwepen van de volksopinie, door een ontketening van 
hartstochten, door een georganiseerde volkswoede. En als men 
zelfs zo ver gaat, om in voor Duitsers bestemde propaganda
schriften de aanspraken op Nieuw-Guinea gelijk te stellen met 
het verlangen van het Duitse volk naar hereniging van West- en 
Oostduitsland, dan wordt het voor iedereen duidelijk, dat men de 
juiste proporties al lang heeft verloren en vermoedelijk bewust 
wil verliezen. 

De gevolgen van deze aktie voor Nederland en de Nederlan
ders in Indonesië zijn hard - maar niet onoverkomelijk. De rege
ring en het gehele Nederlandse volk zullen zich moeten inspan-
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nen, om de terugkerende Nederlanders op te nemen en om over 
de uitwerkingen, die de verbreking van de laatste betrekkingen 
met Indonesië zullen hebben, heen te komen. Maar dit zal ver
moedelijk gelukken. De nadelen aan Indonesische kant zullen 
ernstig, misschien voor het land noodlottig kunnen zijn. Reeds 
nu is het duidelijk, dat het verlies aan technisch geschoolde 
arbeidskrachten in de handel, in het verkeer, in de cultures, in de 
administratie over het gehele land nieuwe en grote moeilijkheden 
zullen brengen. De prijs van essentiële levensmiddelen zullen 
stijgen, de export en de import zullen aanzienlijk in het gedrang 
komen, de organisatie van het verkeer met de eilanden en de 
buitengewesten zal hier en daar zelfs ontwricht worden. Dit 
heeft niet alleen ekonomische, maar ook politieke gevolgen. De 
greep van het centrale gezag op het land wordt zwakker, de 
middelpuntvliedende krachten zullen zich sterker doen gelden -
de tekenen van desintegratie zullen sterker worden. Dit is het 
uur en het klimaat voor kommunistische agitatie. De diensten, 
die de kommunisten in de afgelopen maanden Soekarno hebben 
bewezen, zullen zij nu gehonoreerd willen zien. Zoals vaak ge
beurde in het verleden en in andere landen, worden door de 
kommunisten een tijdelijke maatregel tegen bepaalde grote on
dernemingen gebruikt, om een kommunistische coup, b.v. een 
blijvende nationalisatie plus machtsuitbreiding van de kommu
nisten tot stand te brengen. Dit alles brengt Indonesië op het 
hellend vlak - iets, wat Soekarno heeft kunnen en moeten voor
zien, toen hij begon, op de kommunisten te steunen en toen hij 
op de fatale gedachte kwam, een aktie "buiten de Verenigde Na
tie", d.w.z. een demagogische aktie te voeren. 

NATO. 
De NATO-konferentie in Parijs begon niet onder een gelukkig 

gesternte. Het aanvankelijke enthousiasme, waarmede de ont
moeting van de hoogste regeringsleiders van de NATO-landen is 
begroet, is geluwd tot gereserveerdheid ten aanzien van de be
slissingen, die men in de Franse hoofdstad zal moeten nemen. 
Er is het geschil geweest over de Anglo-Amerikaanse wapenle
veranties aan Tunesië, er is twijfel ontstaan an het leiderschap 
van Amerika, dat onder het beleid van Eisenhower en Dulles 
toch al belangrijk aan prestige heeft moeten inboeten. 

Hoewel er achter de diplomatieke schermen van het Witte 
Huis druk is gekonfereerd, is er in konkreto te weinig bekend 
geworden over wat Amerika zich voorstelt te doen, dan dat deze 
twijfel kon worden weggenomen. Toch waren er in hetgeen wel 
openbaar is kunnen worden over de plannen van de Verenigde 
Staten enige hoofdlijnen te onderscheiden en wel deze: zodra 
raketten voor middelgrote afstanden in serieproduktie worden 
genomen - de New York Times verwacht dat dit over ongeveer 
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een jaar zal kunnen zijn - hoopt Amerika op het territorium van 
de NATO-landen raketten-bases in te richten. Verder zal Ame
rika zeer waarschijnlijk een modus zien te vinden, waardoor het 
mogelijk wordt nucleaire wapens in voorraad in de NATO-landen 
op te slaan. Zoals na het bezoek van MacMillan aan Eisenhower 
bekend is geworden zal men niet alleen of in ieder geval: wil 
men niet alleen de uitwisseling van wetenschappelijk research
werk tot Engeland beperken, maar ook tot de andere landen uit
breiden. En tenslotte zullen de Verenigde Staten, naar men ver
wacht, aandringen op een (verdere) standaardisatie van de 
NATO-wapens. 

Nu behoeft er geen twijfel over te bestaan, dat men in Parijs 
in het opzicht van de zuiver militair-technische aspekten tot 
zekere konklusies en besluiten zal komen, maar inhoeverre men 
op politiek terrein nader tot elkaar zal komen is op het ogenblik 
een vraag, waarop het antwoord nog niet te geven is. Ziet men 
naar de problemen, die hieraan zijn verbonden en die zich niet 
alleen beperken tot bijvoorbeeld Algerije en Cyprus, dan kan men 
nauwelijks verwachten dat dit antwoord hoopvolle perspektie
ven openen zal. 

Zoals hierboven reeds min of meer is aangeduid is door de 
jongste ontwikkelingen Amerika's leiderschap in het geding ge
komen. Onder het licht van de rode kunstmanen hebben de poli
tieke aspekten hiervan een andere kleur gekregen. Een raket
tenoorlog maakt het grondgebied van de Verenigde Staten even 
kwetsbaar als dat van Europa of zoals de Figaro het uitdrukte: 
"De NAVO was een antwoord op de dreiging der Sovjet-Unie. 
Zolang de V. S. minder kwetsbaar leken dan Rusland, twijfelden 
de Europeanen niet aan de bescherming, die de Amerikanen hun 
middels machtige represailles bij een Sovjet-aanval zouden bie
den. Nu zijn echter de V. S. even kwetsbaar, zo niet kwetsbaarder 
geworden dan de Russen en vragen de Europenanen zich af of in 
zeer ernstig geval de Amerikanen zichzelf zouden willen bloot
stellen aan vreselijke verliezen". In minder woorden gezegd kan 
men deze twijfel formuleren in de vraag: "Zal Amerika bereid 
zijn de vernietiging van New York en Chicago te riskeren wan
neer Rusland bijv. een provincie aan de oostelijke grens van 
Turkije bezet?" 

In recente perskonferenties heeft minister Dulles ontwijkend 
op vragen als deze geantwoord, waarschijnlijk met het oog op de 
Amerikaanse publieke opinie, die na de spoetniks nu eenmaal 
niet met nieuwe konkrete schrikbeelden geplaagd wil worden. 
Maar met een ondubbelzinnige verklaring had hij wellicht de 
sfeer rond de NATO-bijeenkomst kunnen zuiveren. 

In het Westen vreest men, dat de Parijse vergadering enige 
plechtige zittingen en woordenrijke verklaringen zou opleveren 
in plaats van daadwerkelijke voorstellen. Een vrees, waaraan 
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overigens ook in de Amerikaanse pers uiting is gegeven. Zo 
schreef de New York Times dat het gevaar bestaat dat "the 
mighty mountain of the NATO ,summit' conference will labor 
and bring forth a mouse of rhetoric". 

Zoals men weet heeft president Eisenhower de demokraat 
Adlai Stevens on uitgenodigd hem van politiek advies te dienen 
inzake de samenwerking van de NATO-landen. In Amerika had 
men er op gezinspeeld dat de komst van Stevens on naar Parijs 
de antipathie jegens Dulles - door de demokratische afgevaar
digde Celler, voorzitter van de juridische kommissie van het 
Huis van Afgevaardigenden, de meest gehate Amerikaan in 
Europa" genoemd - enigszins zou elimineren en daarmede een 
zeker herstel in het vertrouwen van de Amerikaanse buiten
landse politiek zou bewerkstelligen. Maar Stevens on heeft ver
klaard niet naar Parijs te gaan, omdat hij het niet met alle 
voorstellen die door Amerika ter tafel zullen worden gebracht 
eens kon zijn. 

Door de hevige Russische propaganda, die de NATO "imperia
listische bedoelingen toeschrijft, komt niet alleen de militaire, 
maar ook de politieke betekenis van de Verdragsorganisatie in 
een scherp licht te staan. Men geeft er zich in Rusland degelijk 
rekenschap van dat de NATO méér is dan een zuiver militaire 
krachtsgroepering. Rusland ziet er in de verbinding van staten, 
die bijeengehouden wordt door de dezelfde afkeer van de Russi
sche politiek, door dezelfde vrees en het wantrouwen ervoor en 
deze uniforme mentale gedragslijn acht het de voornaamste hin
dernis voor het kommunisme de politieke invloed in het buiten
land te verstevigen. Daarop wees ook de gezamenlijke verklaring 
van de kommunistische partijleiders die onlangs in Moskou bij
een waren. 

Ondanks alle technische vorderingen die Rusland de laatste 
tijd gemaakt heeft, blijft ook voor Europa toch het voornaamste 
gevaar dat van politieke en ekonomische infiltratie van het kom
munisme. Chruschev zelf heeft in zijn bekende interview met 
J ames Reston te kennen gegeven, dat op een zeker ogenblik de 
technische en militaire balans weer tijdelijk naar Amerika over 
zal slaan. Wat de vrije wereld dan ook naast militair-technische 
kracht nodig heeft, is versteviging van de politieke eenheid, die 
op dit moment een krisis te doorstaan heeft. Deze eenheid te 
herstellen en te verstevigen lijkt de voornaamste taak van de 
NATO-konferentie te zijn. Wellicht zal dit besef toch nog stimu
leren tot krachtige besluiten. (Inmiddels heeft de konferentie 
overeenstemming bereikt over het vestigen van lanceerbases en 
het opslaan van atoomraketten om middelgrote afstanden in 
Europa onder auspiciën van het NATO-opperbevel. Op politiek 
gebied bestaat het voornemen om opnieuw pogingen te doen met 
de S.U. tot een vergelijk te komen over de ontwapening). 
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Kerkstrijd in Oostduitsland. 

De sinds vele maanden bestaande spanning tussen de Oost
duitse regering en de christelijke kerkgenootschappen wegens de 
invoering van kommunistische "jeugdwijding" bereikte kortge
leden een hoogtepunt, toen een rechtbank van Leipzig de protes
tantse studentenpredikant dr Siegfried Schmutzler tot 5 jaar 
tuchthuis veroordeelde. De reeds lang verwaarloosde gewoonte 
van monster-processen, die het Stalinistische tijdperk hebben 
gekenmerkt, werd in het geval van deze protestantse geestelijke 
onverwachts weer opgenomen. Daarachter verbergt zich een 
meer fundamentele strijd tussen de kommunistische regering en 
de Duitse evangelische kerk, die een scherp licht werpt op de 
politiek van Walter Ulbricht ten aanzien van de relaties tussen 
Oost- en Westduitsland. 

De Westduitse protestanten hebben in de afgelopen jaren al 
het mogelijke en ook het bijna onmogelijke gedaan, om de ver
binding met de protestanten in Oostduitsland op zuiver kerke
lijk-religieus terrein zo levendig mogelijk te houden. Zij wilden 
aantonen, dat voor de evangelische kerk de scheiding tussen 
Oost- en Westduitsland niet bestaat. Dit is voor het Duitse pro
testantisme daarom ook van wezenlijk belang, omdat Midden- en 
Oostduitsland, die zich op het ogenblik onder kommunistisch 
regiem bevinden, de kernlanden van het Duitse protestantisme 
vormen, zowel historisch als quantitatief. Door een uiterst moei
zame taktiek en na vele zware onderhandelingen, die vaak geleid 
werden door de Lutherse Bisschop Dibelius van Berlijn is het 
dan ook gelukt, een zij het dan ook niet onbeperkt en gemakke
lijk kontakt met Oostduitsland gaande te houden, dat echter 
telkens bedreigd werd door maatregelen van de kommunistische 
partij en de kommunistische organisaties tegen de nog laatste, 
uiterst geringe aktiviteit van de protestantse geestelijken buiten 
het kerkgebouw. Een van de geschilpunten, die in de laatste tijd 
de wrijvingen tussen de Oostduitse instanties en de protestantse 
geestelijkheid, evenals overigens de Katholieke Kerk deed toe
nemen, was de invoering van de zogenaamde jeugdwijding, die 
tegen een van de belangrijkste, ook in het maatschappelijke leven 
ingewortelde uitingen van het religieuze leven zowel van de 
katholieken als de protestanten gericht is, namelijk de vorming 
respektievelijk de "aanneming" (Duits: Konfirmation) . De kom
munisten zagen hier terecht een ernstige hinderpaal voor de 
kommunistische greep op de Oostduitse jeugd, omdat natuurlijk 
het gehele politieke vormingswerk in de kommunistische jeugd
organisaties, de opleiding in het Marxisme, het materialisme en 
het atheisme daardoor vanuit het christelijke geloof tegenge
werkt werd. Om de jeugd nu geheel aan de invloed van de kom
munistische scholing te onderwerpen, werd - geheel in de stijl 
van de anti-christelijke akties van het nationaal-socialisme -
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een eigen kommunistische "plechtigheid" ingevoerd, die als een 
atheïstische en anti-theistische tegenhanger van de vorming en 
de "Konfïrmation" moest gelden. De strekking van deze jeugd
wijding was van begin af aan en is nu nog openlijk tegen het 
geloof, tegen de Kerk en tegen het christendom gericht, omdat 
de jonge mensen als het ware de verplichting op zich nemen, 
geheel en al in de geest van het materialistische en atheistische 
Marxisme-Leninisme te denken en te strijden. 

Van het kerkelijke zijde werd het grote gevaar van deze jeugd
wijding voor de Oostduitse jeugd meteen ten volle beaamd en de 
protesten tegen deze zeer geraffineerde bedachte kommunisti
sche zet lieten er geen twijfel over, dat de geestelijken in Oost
duitsland hier niet tot een compromis bereid waren. Protestantse 
geestelijken weigerden een kerkelijke begrafenis, aan jongeren, 
die tegen het uitdrukkelijke verbond van de kerkelijke autori
teiten in toch aan de jeugdwijding hadden deelgenomen - zodat 
de kommunistische partij tot drastische maatregelen gedwongen 
werd, namelijk arrestatie van de geestelijken, die de kerkelijke 
begrafenis weigerden. Deze scherpe maatregelen vielen echter 
juist in een tUd, waarin de Oostduitse regering meende felle aan
vallen op de Duitse evangelische kerk te moeten doen: door de 
oprichting van het Westduitse leger zag zich ook de protestantse 
kerk in Westduitsland genoodzaakt, in een speciale overeenkomst 
met de regering van Bonn de zielzorg in het Westduitse leger te 
regelen. Dit hebben Ulbricht en de zijnen tot aanleiding geno
men, om dr Dibelius tot handlanger van de "NATO-oorlogsop
hitsers" te stempelen en met een scherpe politiek tegenover de 
evangelische kerk in Oostduitsland te dreigen. Kennelijk kozen 
de Oostduitse kommunisten eerst de protestantse kerk, omdat 
zij hoopten, onder de Westduitse protestanten eerder bezorgheid 
om de verbinding met de Oostduitse geloofsgenoten te verwek
ken. 

In dit licht moet dus ook het proces tegen dr Schmutzler van 
Leipzig gezien worden, die zogenaamd studenten van Oostduits
land tegen het kommunistische regiem heeft opgehitst en hen 
in verbinding bracht met de Westduitse "Evangelische Akade
mies" - protestantse volkshogescholen, waar regelmatig be
langrijke congressen en cursussen worden georganiseerd. Met 
de veroordeling van Schmutzler wil de Oostduitse regering niet 
alleen de geestelijken angst injagen, de jeugdwijding bij de Oost
duitse jeugd nog meer ingang doen vinden en het kontakt tussen 
West- en Oostduitse protestanten bemoeilijken - maar zij willen 
vooral in een tijd van nieuwe diskussies over het Duitse vraag
stuk met alle kracht aantonen, dat het kommunistische regiem 
in Oostduitsland zo machtig is, dat het ook in de toekomst er 
niet aan denkt, besprekingen over het Duitse vraagstuk goed te 
vinden, die ook maar in het minst de positie van het kommu
nisme in Oostduitsland zouden kunnen verzwakken, door b.v. 
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vrije demokratische verkiezingen als conditie voor de hereniging 
van Duitsland te aanvaarden. Oostduitsland wil door zijn scherpe 
koers tegen de protestanten en binnenkort zeker ook tegen de 
katholieken zowel aan het adres van het Westen maar ook voor 
de Russen en de overige satellieten aantonen, dat het kommunis
tische karakter van Oostduitsland nooit zal worden verzacht, 
integendeel, het kommunisme moet volgens Ulbricht nog zuiver
der en strenger verwezenlijkt worden. Daarom verraadt deze 
kerkstrijd juist nu iets van de werkelijke bedoelingen van Oost
berlijn en ook van Moskou ten aanzien van het Duitse vraagstuk: 
het is pure illusie aan te nemen, dat de Russen of de Oostduitse 
kommunisten iets willen opgeven van de positie, die het kommu
nisme in Oostduitsland met behulp van de Russische troepen, 
de geheime staatspolitie en het volksleger heeft verworven. 
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actuele 
mi d den sta n d s p ro bie men 1) 

door dr G. M. J. Veldkamp 

1. 

][

n de sedert de verschijning van de Middenstandsnota 1954 
in ons land gevoerde discussie met betrekking tot de doel
stelling en het karakter van de middenstandspolitiek, is 
onder verschillende benamingen onderscheid gemaakt tus

sen de middenstandspolitiek, in zoverre deze rechtstreeks naar 
vorm en inhoud gericht is op de specifieke problemen van de 
middenstand en de middenstandspolitiek, in zoverre deze gericht 
is op het rekening houden met de eigen aard van het midden
en kleinbedrijf in de verschillende sectoren van overheidsbeleid, 
die niet rechtstreeks gericht zijn op de specifieke problemen van 
de middenstand. Men zou de middenstandspolitiek in de beide 
genoemde verschijningsvormen kunnen aanduiden resp. met de 
namen middenstandspolitiek in enge zin of specifiek midden
standsbeleid en middenstandspolitiek in ruime zin of algemeen 
middenstandsbeleid. 2) 

Van verschillende zijden is er - en naar het mij wil voorkomen 
terecht - op gewezen, dat een middenstandspolitiek, die een
zijdig en uitsluitend gericht is op de specifieke problemen van 
het midden- en kleinbedrijf enerzijds in haar doelstelling te kort 
schiet en anderzijds gevaren inhoudt voor een juiste richting van 
die politiek. Zij behoeft een noodzakelijke aanvulling en moet in 
evenwicht gehouden worden doordat met de structuur van het 
midden- en kleinbedrijf ook in andere sectoren van overheids-

1) Samenvatting van een inleiding gehouden op 2 oktober 1957 te 
Nijmegen voor het kader van de Bossche Diocesane Middenstands
bond. 

2) Vgl. drs Quaedvlieg, De Middenstandsnota 1I, Katholiek Staat
kundig Maandschrift, 8e jaargang, april 1954, pag. 51 e.v. 
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beleid rekening wordt gehouden. Men heeft dit wel genoemd de 
noodzaak van integratie van het middenstandsbeleid in het alge
meen economische, financiële en sociale beleid. 

Ik ga daarop thans niet in en verwijs daarvoor naar de in en 
rond de Middenstandsnota gegeven beschouwingen. Het doel van 
de onderhavige beschouwing is aandacht te vragen voor een 
aantal problemen, waarmede het midden- en kleinbedrijf te ma
ken heeft en krijgt in verband met meer algemene micro- en 
macro-structuurproblemen van onze volkshuishouding en waar
mede in het middenstandsbeleid in ruime zin - gelet op de hier
boven genoemde noodzaak tot integratie - rekening gehouden 
zal moeten worden. 

11. 

Het gebruik van het onderscheid tussen micro- en macro
structuurproblemen verplicht mij dit nader toe te lichten. 

Onder macro-structuurproblemen versta ik die structuurpro
blemen waarmede onze volkshuishouding als geheel - het mid
den- en kleinbedrijf daaronder begrepen - geconfronteerd wordt. 
Onder micro-structuurproblemen versta ik die, welke slechts 
een bepaalde groep of een bepaald gebied van de volkshuishou
ding betreffen. 

Een van de belangrijkste structuurproblemen van de eerste 
groep is die, welke verband houdt met de totstandkoming van 
de Europese Economische Gemeenschap. Het is mede hiervoor, 
dat onlangs in Den Haag een conferentie heeft plaatsgehad tus
sen de ministers van de landen van Klein-Europa, die zich bezig
houden met de vraagstukken van de middenstandspolitiek; dat 
zijn dus de bewindslieden van België, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Nederland. Zij hebben onderling van gedach
ten gewisseld over de inhoud van de middenstandspolitiek in 
Klein-Europa, voor welke gedachtenwisseling de totstandkoming 
van de E.E.G. de feitelijke achtergrond vormde. Deze gedachten
wisseling had betrekking op het gehele terrein van de midden
standspolitiek. 

Bij die gedachtenwisseling is het duidelijk geworden, dat het 
beeld van het midden_ en kleinbedrijf in de verschillende landen 
niet hetzelfde is en tevens dat de gevoerde middenstandspolitiek 
in de zes landen naast belangrijke overeenkomsten ook belang
rijke verschillen te zien geeft. Het is zeker de bedoeling niet van 
de totstandkoming van de E.E.G. om al deze verschillen uit de 
wereld te helpen, doch de totstandkoming van de E.E.G. bete
kent wel, in de eerste plaats, dat ook het midden- en kleinbedrijf 
deel gaat hebben aan een gemeenschappelijk economisch leven, 
waarvoor de landsgrenzen in belangrijke mate aan betekenis 
hebben ingeboet, en in de tweede plaats dat de doelstelling van 
de E.E.G., zowel formeel als materieel met zich brengt, dat tal 
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van sectoren van het beleid der afzonderlijke landen meer en 
meer op elkaar zullen moeten worden afgestemd. 

Zowel het eerste als het tweede is voor de middenstandspoli
tiek van het allergrootste belang. Wat het eerste aangaat moet 
er op gewezen worden, dat het midden- en kleinbedrijf bij de 
verwezenlijking der E.E.G. niet buiten de economische gemeen
schap staat, doch daarbinnen een plaats heeft. De middenstand 
moet zich dat bewust worden en ook de organisaties hebben een 
taak om de middenstand dat bewustzijn bij te brengen. De mid
denstand heeft daarbinnen niet een gereserveerde en beschutte 
plaats, doch hij zal er voor moeten werken zijn plaats te behou
den en te verstevigen in een gewijzigde economische structuur. 
Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met mogelijke 
wijzigingen in de middenstandspolitiek, in verband met de tot
standkoming van de E.E.G. en de wens naar een verdere econo
mische integratie. 

Het verdrag met betrekking tot de E.E.G. zal in verschillend 
opzicht coördinatie en harmonisatie van beleid met zich brengen, 
welke voor het midden- en kleinbedrijf en de middenstandspoli
tiek in ons land van betekenis kunnen zijn. Men denke in dit 
verband aan mogelijke kostenstijgingen als gevolg van de sociale 
harmonisatie, kostenstijgingen welke opgevangen zullen moeten 
worden binnen de mogelijkheden die de mededinging biedt. Men 
denke ook aan het harmoniseren van specifiek middenstands
politieke maatregelen, hetwelk in sommig opzicht voordeel, in 
ander opzicht wellicht nadeel met zich zal brengen. 

Voor al deze doeleinden was gedachtenwisseling tussen de 
verantwoordelijke bewindslieden broodnodig en ik prijs mij ge
lukkig, dat zij heeft mogen plaatshebben, niet omdat op deze 
eerste Ministersconferentie de bedoelde problemen konden wor
den opgelost, doch omdat enige grondslagen konden worden 
gelegd voor het tijdig onderkennen van en tijdig zoeken naar 
oplossingen voor de nieuwe structuurproblemen van het mid
den- en kleinbedrijf. 

Een tweede structuurprobleem hangt samen met de revolu
tionaire ontwikkeling van de hedendaagse techniek, waarbij ik 
denk aan de ontwikkeling van het kernphysisch onderzoek en 
van de automatisering. Leidt de groei naar een verdere econo
mische integratie tot een nieuwe economische gemeenschap, de 
ontwikkeling van de techniek en met name die in de genoemde 
sectoren leidt tot een nieuwe technische wereld, met belangrijke 
economische consequenties, die tot verschuivingen - ook tot 
structuurverschuivingen - in het economisch leven aanleiding 
kunnen geven. Reeds thans zien wij in het leven van alle dag 
verschuivingen optreden en voelen wij aan den lijve, dat de 
wereld en het samenleven - onder invloed van de technische 
ontwikkeling - aan het veranderen is. 
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Men noemt onze tijd wel eens een tijdperk van overgang. Ik 
weet niet of historici die over 100 of 200 jaar de periode van nu 
zullen bekijken het met de cultuursociologen van onze tijd, aan 
wie wij deze benaming danken, eens zullen zijn. Maar hoe dit 
ook zij, wij kunnen niet doen of de veranderingen er niet zijn, 
noch in ons persoonlijk, noch in het maatschappelijk en evenmin 
in het economisch leven. 

In het licht van deze veranderingen en van de problemen, die 
zij oproepen, lijken tal van andere vraagstukken zo eenvoudig 
en onbelangrijk, waarbij men zowel kan denken aan ondoor
dachte critiek op het Regeringsbeleid en op het beleid van het 
georganiseerde bedrijfsleven, als aan het somtijds naar buiten 
tredend onbegrip van de ondernemer voor de consument en 
omgekeerd. 

Wil men zich duidelijk rekenschap geven van de betekenis 
van de zich voordoende veranderingen en van de structuurpro
blemen die er het gevolg van zullen zijn, dan is het verwerven 
van feitelijk inzicht in die veranderingen en het geven van 
voorlichting daarover gewenst. Laat men in de herinnering 
terugroepen wat in de 1ge eeuw de eerste aanzet van onze 
moderne techniek heeft betekend voor de omwenteling van het 
economisch apparaat, waarbij o.a. gedacht kan worden aan de 
omschakeling van handwerk naar industriële productie en de 
opkomst van het zelfstandige winkelbedrijf. Ook de ontwikke
ling van de moderne techniek zal tal van nieuwe mogelijkheden 
gaan openen op allerlei gebied. Wij tasten alleen nog in het 
duister met betrekking tot de aard en omvang van die nieuwe 
mogelijkheden. Wat zal de ontwikkeling van de techniek bete
kenen voor het leven en werken in onze volkshuishouding, waar
voor wij steeds weer trachten programma's op te stellen, pro
gramma's op het stuk van de economische politiek en ook op het 
stuk van de middenstandspolitiek; programma's op korte en 
lange termijn? Wij weten niet exact welke de invloed zal zijn 
die de nieuwe ontwikkelingen van de techniek zullen hebben op 
de wentelgang van het leven; de wentelgang met name ook van 
het economisch leven, de wentelgang van productie, distributie 
en consumptie. Wij weten slechts dat die invloed belangrijk kan 
zijn en dat het daarom voor het midden- en kleinbedrijf van 
belang is om die veranderingen te blijven volgen, te onderkennen 
en tijdig de consequenties te trekken voor een eventuele om
schakelingsnoodzaak. Ook hier geldt dat stilstand achteruit
gang is, zoals stilstand zich nimmer verdraagt met de dynamiek, 
die het ondernemerschap ook dat van de kleine ondernemers, 
moet kenmerken. 

Naast de beide genoemde macro-structuurproblemen z~in er 
nog een aantal andere te noemen. Ik moge mij beperken tot een 
probleem, waarmede wij in onze nationale volkshuishouding 
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steeds meer geconfronteerd zullen gaan worden en met name 
ook in de sector van het midden- en kleinbedr~if, n.l. dat ver
bonden aan de doorvoering van de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie. Het valt buiten het kader van deze beschouwing 
uitvoerig op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in te gaan; 
ik zou mij willen beperken tot èèn vraag waarop naar mijn 
gevoelen nog te weinig gestudeerd is en waarop zowel van de 
zijde van de overheid als van de zijde van het bedrijfsleven gestu
deerd moet worden, n.l. die van de economische consequenties 
van de invoering van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 1) 
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie toch is geen doel in 
zichzelf. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is een heel 
belangrijk en ons katholieken dierbaar instrument. Een instru
ment voor twee doeleinden, n.l. om scherpe klasse- en mede
dingingstegensteIIingen op te heffen en het zelfdoen op sociaal 
en economisch-politiek gebied te stimuleren en nader vorm te 
geven, waarbij met name gedacht moet worden aan het bevor
deren van een aanvaardbare gezonde mededinging. Het is de 
problematiek van de gezonde mededinging waarop wij nog met 
man en macht moeten studeren. Ik moge er in dit verband op 
wijzen, dat er zich in de afgelopen jaren een ontwikkeling van het 
kartelwezen heeft voorgedaan, die niet altijd een even duidelijke 
voorkeur voor een gezonde mededinging heeft gedemonstreerd. 

Het is duidelijk dat degenen, die in ons land verantwoordelijk
heid dragen voor de economische bestaans- en ontwikkelings
voorwaarden, een dergelijke ontwikkeling niet onbewogen en 
stilzwijgend kunnen gadeslaan. Een gezonde mededinging is een 
levensvoorwaarde voor een volkshuishouding als de onze, die 
naar expansie streeft. Zij appelleert ook, als ik het zeggen mag, 
aan de idee der rechtvaardigheid, dit in tegenstelling tot markt
vormen, die hetzij door een ongebreidelde mededinging, hetzij 
door te vèrgaande binding van bedrijfsgenoten, door overheid of 
bedrijfsleven, tot inkomens- en vermogensverschuivingen aanlei
ding geven, waarvoor in de sfeer der gerechtigheid geen grond
slag is te vinden. 

Het wil mij voorkomen, dat het marktpatroon van tal van 
sectoren van het economisch leven correctie behoeft in de rich
ting van een meer gezonde concurrentie. Daarbij kan de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie een belangrijke functie vervullen 
en daarmede tevens bewijzen, dat zij niet - zoals van de zijde 
van sommige tegenstanders wordt betoogd - tot een verstar
ring van het economisch leven, d.i. het tegendeel van datgene 
wat beoogd wordt met een gezonde mededinging, behoeft te lei
den. Wanneer een ontwikkeling in de richting van een meer 
gezonde mededinging zal doorzetten, is dit mede van grote bete-

1) Voor een uitvoeriger uiteenzetting zie men de Middenstandsnota 
1954, pag. 68-69. 

373 

I 
:1 



. I 
I 
I 

, 

kenis voor onze plaats in de komende Europese Economische 
Gemeenschap en voor het soepel reageren op de eisen, die de 
ontwikkeling van de techniek zal gaan stellen. 

m. 
In het voorgaande werden een drietal structuurproblemen 

genoemd, welke voor het middenstandsbeleid van vandaag van 
overheersende betekenis zijn. Deze structuurproblemen zijn geen 
specifieke problemen voor het midden- en kleinbedrijf en als 
zodanig dus geen object van het specifieke middenstandsbeleid ; 
het zijn algemene structuurproblemen en als zodanig object van 
het algemeen economisch beleid, doch in dit algemeen econo
misch beleid zal met de bijzondere consequenties voor het mid
den- en kleinbedrijf, alsmede met de mogelijkheid tot het ver
lenen door het midden- en kleinbedrijf van een positieve bijdrage 
bij het zoeken naar oplossingen rekening moeten worden ge
houden. 

Het onderkennen van deze en andere structuurproblemen en 
het bepalen van een duidelijk economisch beleid dienaangaande, 
betekent niet dat men de ogen gesloten kan houden voor de 
economische problematiek op kortere termijn en met name voor 
problemen, welke hun oorzaak vinden in actuele conjuncturele 
spanningen. Een goed structuurbeleid en een goed conjunctuur
beleid bepalen elkaar over en weer. 1) Eenzijdigheid naar de ene 
of naar de andere kant kan funeste gevolgen voor de volkshuis
houding hebben. Een goed conjunctuurbeleid is dan ook van niet 
te onderschatten betekenis voor de ontwikkeling van de volks
huishouding op langer zicht. Het wil mij voorkomen dat deze 
betekenis wel eens onderschat wordt. Het is met name tegen de 
achtergrond van deze betekenis, dat men de jongste Troonrede, 
die een afgeronde presentatie van de economische politiek voor 
de eerstkomende tijd geeft, moet lezen. 

In de Troonrede is er op gewezen, hoe alle krachten in ons 
land gericht moeten zijn op de gezondmaking van onze volks
huishouding en op overwinning van de tegenwoordige moei
lijkheden op economisch gebied. De Troonrede spreekt het ver
trouwen uit, dat ons volk in staat zal zijn om de moeilijkheden 
waarvoor wij staan tot een oplossing te brengen. De problemen 
waarvoor wij staan zijn ontegenzeggelijk groot, doch zijn niet 
onbelangrijk kleiner dan de problemen waarvoor wij gesteld 
zouden zijn wanneer wij in een ernstige depressie van de soort 
zoals wij dit in de dertiger jaren hebben meegemaakt, geraakt 
zouden zijn. De maatregelen welke thans getroffen moeten 
worden zullen in economisch opzicht ongetwijfeld hier en daar 

1) Zie uitvoeriger mijn betoog bij de behandeling van Hoofdstuk X 
van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1958, Handelingen Tweede 
Kamer Deel lil Zitting 1957-1958 pag. 3253-3256. 
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pijn doen; ze staan evenwel in geen verhouding tot datgene wat 
wij zouden moeten doen wanneer wij in een ernstige depressie
periode zouden komen te staan. En dit kan met name gezegd 
worden in verband met de moeilijkheden waarvoor de midden
stand in de huidige conjunctuurphase staat .. De Regering heeft 
voor die moeilijkheden begrip en bij het uit te stippelen en nog 
verder uit te voeren beleid wordt met die moeilijkheden terdege 
rekening gehouden. Doch het is duidelijk, dat in een tijd, waarin 
van het gehele volk - en niet het minst van de brede lagen van 
het volk - offers gevraagd worden, dit ook geldt voor de mid
denstand. 

Daarbij moge bedacht worden, dat datgene wat gevraagd 
wordt, gevraagd wordt in een periode van sterke welvaartsont
wikkeling, van ontwikkeling van reële - en niet zoals ten on
rechte wel wordt gesuggereerd van schijn-welvaart. Wanneer 
men dit bedenkt, zal men tot de overtuiging moeten komen, dat 
de problemen bij een conjunctuuromslag, welke het huidige be
leid mede beoogt te voorkomen, veel en veel ernstiger zouden 
zijn. 

Het is hieraan dat met name gedacht moet worden, wanneer 
ook van het midden- en kleinbedrijf medewerking gevraagd 
wordt bij de voortzetting van het beleid met betrekking tot de 
prijsstabilisatie, welke een van de belangrijkste componenten is 
van het gehele beleidscomplex, zonder hetwelk de doelstelling 
hiervan niet kan slagen. Het is nu eenmaal zo, dat wanneer wij 
uit de huidige economische moeilijkheden willen geraken wij met 
name naar een gezondere betalingsbalans toe moeten en wij in 
ieder geval ontzaggelijk zuinig moeten zijn op onze prijzen. Nu 
kan het wel zo zijn, dat het op een gegeven ogenblik heel moei
lijk schijnt om de prijzen op een bepaald niveau te stabiliseren, 
maar veel moeilijker wordt het wanneer de afzet drastisch gaat 
stagneren. De problematiek waarvoor ook het midden- en klein
bedrijf in deze periode met grotere ernst dan ooit tevoren zich 
gesteld ziet, is die van het opvangen van kostenstijgingen door 
productiviteitsbevordering; het is niet alleen een probleem op 
langere termijn, maar ook een zeer actueel probleem voor dit 
ogenblik. Het is gelukkig, dat wij daarmede niet onvoorbereid 
geconfronteerd worden en dat met name ook in het midden- en 
kleinbedrijf in de afgelopen jaren al veel gedaan is op het gebied 
van de productiviteitsbevordering, waarbij ik o.a., maar niet 
alleen, denk aan de totstandkoming van het Productiviteits
centrum voor het Midden- en Kleinbedrijf voor de midden
stand. 1) Wanneer ooit, dan is het nu het moment waarop wij met 

1) Ik moge in dit verband ook wijzen op de belangrijke publicaties 
in de serie Productiviteitsonderzoekingen in Distributie en Ambacht. 
Zie met name 3. Detailhandel in levensmiddelen en 4. Zelfbediening 
levensmiddelen, uitgegeven door het Econ. Inst. v. d. Middenstand, 
's-Gravenhage 1957. 
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meer kracht op alle mogelijke manieren in onze bedrijven pro
ductiviteitsverhoging en efficiencybevordering moeten gaan toe
passen, omdat dat een van de belangrijkste middelen is om de 
prijzen op een redelijk niveau te houden. Dit laatste is van be
lang niet omdat dit een politieke hobby is van de minister van 
economische zaken, de staatssecretaris van economische zaken 
of van het gehele Kabinet, maar omdat dit een dringende nood
zaak is, een noodzaak van zelfbehoud voor onze volkshuishou
ding. 

De productiviteitsbevordering die het midden- en kleinbedrijf 
in de huidige omstandigheden zo dringend van node heeft, zal 
het ook moeten nastreven in het licht van de macro-structuur
problemen, welke ik in het voorgaande reeds heb aangeduid. 
Met betrekking tot de totstandkoming van de Europese Econo
mische Gemeenschap heb ik er op gewezen, dat de gegeven 
noodzaak tot harmonisatie van het overheidsbeleid op verschil
lend gebied in de zes landen, kan leiden tot bepaalde kosten
stijgingen. Willen wij van de Gemeenschappelijke Europese 
Markt zo rijk mogelijk vruchten plukken, dan zullen wij moeten 
trachten, deze kostenstijgingen zo weinig mogelijk in de prijzen 
tot uitdrukking te brengen. Dat dit niet kan zonder productivi
teitsbevordering is duidelijk. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
de ontwikkeling der techniek. Hoe deze ook zal verlopen, zij zal 
ook voor het midden- en kleinbedrijf betekenen dat het die ont
wikkeling op de voet moet volgen. Daarvoor zullen de nodige 
offers gebracht moeten worden die door productiviteitsbevor
dering zoveel mogelijk goed gemaakt moeten worden. 

Ook de ontwikkeling in de richting van een meer gezonde 
mededinging, vraagt mogelijkheden tot versoepeling van de 
kostenstructuur. Leidt een te grote binding in het marktpatroon 
tot verstarring van kosten- en prijsstructuur en tot een onna
tuurlijk automatisme tussen prijs en kosten, een meer gezonde 
mededinging zal er naar tenderen, dit automatisme te doorbre
ken en het zoeken naar mogelijkheden bevorderen om onnodige 
kosten te beperken. De voortdurende instelling bij de onderne
mer dit te doen zal hem geen windeieren leggen; te sterke kartel
bindingen daarenboven doden het ondernemersinitiatief en daar
mede de economische weerstand. Een meer gezonde mededin
ging veronderstelt enerzijds en is anderzijds een prikkel voor het 
nastreven van productiviteitsverbetering. 

Zo zien wij dan, dat zowel in onze huidige omstandigheden, 
als met het zicht op komende structuurveranderingen de pro
ductiviteitsbevordering ook voor het midden- en kleinbedrijf op 
een voornaam plan moet worden geplaatst. Dit geldt zowel voor 
het beleid van de overheid als voor dat van het publiekrechtelijk
en privaatrechtelijk georganiseerde bedrijfsleven. 

Wanneer ik hierbij nog een enkel ogenblik zou mogen stil
staan, zou ik er op willen wijzen, dat de politiek van productivi-
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teitsbevordering twee kanten heeft, n.l. de kant van de techniek 
der productiviteitsbevordering en de kant van de mentaliteit, de 
geestelijke instelling tegenover de productiviteitsbevordering. Er 
is op het gebied van de productiviteitsbevordering enorm veel 
te bereiken. Doch er zijn twee dingen nodig, n.l. "knowledge and 
willingness": men moet het kunnen, men moet er verstand van 
hebben en men moet het willen. En op het willen komt het in 
niet onbelangrijke mate aan. De overheid kan b.v. in haar mid
denstandspolitiek bereid zijn om de productiviteit sterk te be
vorderen, maar als in brede kringen van het midden- en klein
bedrijf de noodzaak daarvan niet wordt ingezien, of de wil niet 
aanwezig is mede te werken, dan vindt er geen productiviteits
bevordering plaats. 

Daarom kan de overheid op dit terrein slechts stimulerend en 
coördinerend optreden en is het het bedrijfsleven zelf, dat in de 
vrije en in de publiekrechtelijke organisaties, de eerstgeroepene 
is om de productiviteitsbevordering door te zetten. Dit is zonder 
enige twijfel een van de belangrijkste problemen, waarvoor het 
midden- en kleinbedrijf in de komende 15 jaren in Nederland 
en in Europa gesteld gaat worden. Alles wat wij kunnen doen 
voor de bevordering van de productiviteit zullen wij moeten 
doen, om het midden- en kleinbedrijf gezond te houden en tot 
grotere expansie te brengen. Daarom ook zullen wij bij alle 
maatregelen die wij in de komende jaren op welk gebied dan ook 
gaan treffen, steeds weer in het oog moeten houden of zij van 
positieve betekenis zijn uit een oogpunt van productiviteitsbe
vordering. Daarmede is een belangrijk criterium gegeven voor 
de toetsing van het beleid in de komende tijd. 

IV. 
Ik zou mij thans nog willen bezighouden met een drietal 

micro-structuurproblemen in onze volkshuishouding, welke uit 
een middenstandspolitiek oogpunt van betekenis zijn: n.l. de 
structuurproblemen van de stad, van het platteland en van bij
zondere gebieden, waar bijzondere dingen gaan gebeuren of zijn 
gebeurd. 

Wij zien, dat in onze tijd zowel de stad als het platteland 
structureel veranderen. De steden ondergaan voortdurend uit
breidingen in verband met onze snel groeiende bevolking. Dit 
betekent enerzijds dat de steden qua woonpatroon zich uitdijen, 
en anderzijds dat de harmonie van dit patroon eist, dat de oude 
stadskernen wijzigingen ondergaan, waarmede dan tevens tege
moet gekomen kan worden aan de eisen van het moderne ver
keer. Voor het midden- en kleinbedrijf is er een belangrijke pro
blematiek gelegen, zowel in de bedoelde uitbreidingen, als in de 
reorganisatie van stadskernen. 

Deze problemen trekken terecht de aandacht, omdat zij zich 
nagenoeg in de meeste steden voordoen of nog zullen gaan voor-
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doen. Naarmate de steden groter zijn hebben deze problemen een 
grotere omvang, naarmate zij kleiner zijn, zijn zij minder opval
lend. Een duidelijk voorbeeld van de problematiek van het mid
den- en kleinbedrijf verbonden aan de reorganisatie van stads
kernen, levert Amsterdam, waar in verband met doorbraak
plannen enige honderden bedrijfspanden van middenstanders 
afgebroken moeten worden. Het zal duidelijk zijn, dat hier een 
brok maatschappelijke en economische problematiek ligt, welke 
de nodige hoofdbrekens kost. Het zou mij te ver voeren deze 
gehele problematiek thans uit de doeken te doen. Ik zou willen 
volstaan met op te merken, dat deze problematiek niet is opge
lost met een redelijke schadeloosstelling, die overigens op zich
zelf weer met problemen omringd is. Het kernprobleem is gele
gen in de vraag hoe de betrokken ondernemers een vervangend 
bedrijfspand kunnen krijgen, waarin zij kunnen verdergaan. Hier 
ligt een belangrijke taak voor de betrokken gemeentelijke auto
riteiten. Verschillende gemeentebesturen ontwikkelen in dezen 
reeds belangrijke initiatieven. Zoals gezegd is evenwel ook reeds 
het verlenen van een redelijke schadeloosstelling met tal van 
problemen omringd, met name voor die ondernemers, die hun 
bedrijfspand niet in eigendom, maar in huur hebben. De hier
bedoelde problematiek heeft ons duidelijk gemaakt, dat de Ont
eigeningswet eigenlijk onvoldoende rekening houdt met de posi
tie van de huurder van een te onteigenen bedrijfspand. Meer in 
het algemeen wordt het steeds meer duidelijk, dat de bescher
ming die de huurder van een bedrijfspand heeft, toch eigenlijk 
wel wat onvoldoende is en het is om die reden, dat de Regering 
op dit ogenblik naar oplossingen zoekt voor beide problemen. 
Het eerste probleem kan mogelijkerwijs opgelost worden langs de 
weg van een incidentele wijziging van de Onteigeningswet, het 
andere probleem vereist meer studie, in verband waarmede bin
nenkort een deskundige commissie zal worden ingesteld teneinde 
te adviseren over de mogelijkheid van een wettelijke regeling, 
waarmede dan tevens een begin van uitvoering gemaakt wordt 
met een van de punten van het regeringsprogramma van het 
huidige Kabinet. 

Ook de stadsuitbreidingen bevatten op zichzelf een belang
rijke problematiek voor het midden- en kleinbedrijf, gelegen in 
de vraag op welke wijze ook in de nieuwe stadsgedeelten het 
middenstande1ijk element evenwichtig een plaats kan krijgen. 
Wij zien in de nieuwe stadswijken belangrijke vestigingen van het 
grootwinkelbedrijf en van de coöperatie. Ik vindt dat op zichzelf 
niet ongezond, maar ik vind het wel ongezond, wanneer daar
naast niet een redelijk aantal middenstandsbedrijven wordt ge
vestigd, zo goed als ik het ongezond zou vinden, dat in de nieuwe 
stadswijken alleen middenstandsvestigingen zouden plaatsheb
ben, zonder dat het grootwinkelbedrijf en het coöperatiewezen 
een kans zouden krijgen. Ik beschouw het naast elkaar optreden 
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van grootwinkelbedrijf, coöperatie en midden- en kleinbedrijf, 
uit een oogpunt van gezonde concurrentie als een goed, maar 
het beeld wordt scheef getrokken wanneer in de nieuwe stads
wijken de een of andere bedrijfsvorm eenzijdig tot ontwikkeling 
komt. Het is om die reden, dat enkele jaren geleden in samen
werking met de centrale middenstandsorganisaties het initiatief 
is genomen voor de totstandkoming van het centraal orgaan tot 
bevordering van de bouw van middenstandsbedrijfspanden, ter
wijl tevens een tweetal nieuwe gegarandeerde kredietvormen in 
het leven werd geroepen, n.l. het inrichtingkrediet en het 
hypothecair krediet. Ik meen te mogen zeggen, dat deze maat
regelen hun eerste vruchten beginnen af te werpen. 

Evenals de stad kent ook het platteland structuurproblemen, 
welke voor het midden- en kleinbedrijf van grote betekenis zijn. 
Het platteland begint geleidelijk aan ingrijpend van karakter te 
veranderen, zowel onder invloed van de industrialisatie, van de 
ontwikkeling van het wegennet en door de ontwikkeling van de 
moderne communicatiemiddelen als krant, radio, televisie etc. 
Deze veranderingen zijn van grote betekenis voor de op het plat
teland bestaande leef- en consumptiegewoonten. Het midden_ en 
kleinbedrijf moet zich aan deze veranderingen aanpassen in een 
vrij snel tempo, omdat het zich anders niet kan handhaven, laat 
staan verder kan ontwikkelen. Bedrijfsleven zowel als overheid 
zullen hiervoor aandacht moeten hebben. Met name zijn in dit 
verband belangrijk: een goede voorlichting, aangepaste krediet
voorzieningen en een juiste toepassing van de vestigingswet
geving. 

In de derde plaats zou ik willen noemen de structuurproble
men van speciale gebieden en de repercussies hiervan voor het 
midden- en kleinbedrijf in die gebieden. Ik denk hier met name 
b.v. aan de repercussies, die de totstandkoming van het deltaplan 
heeft voor de middenstand van Zeeland. Deze problemen zijn ten 
dele analoog aan de problemen die verband houden met de stads
doorbraken b.v. in Amsterdam. De stadsdoorbraak in Amster
dam heeft uit een oogpunt van de belangenbehartiging van het 
midden- en kleinbedrijf een tweevoudig aspekt: een nadelig 
aspekt voor degenen, die hun bedrijf moeten ontruimen en een 
gunstig aspekt voor diegenen, wier bedrijfspand in het nieuwe 
stadsplan beter komt te liggen. Zo is het in Zeeland ook. Er zijn 
plaatsen in Zeeland voor wie het deltaplan van zeer grote posi
tieve economische betekenis zijn. Dit geldt speciaal voor de ge
meenten die direkt van de ontsluiting van het gewest zullen 
profiteren. Er zijn echter ook plaatsen in Zeeland, waar het 
midden- en kleinbedrijf op het ogenblik diep in de zorgen zit. Ik 
denk hier in de eerste plaats aan de gemeenten die hun welvaart 
in min of meer ernstige mate bedreigd zien door de waarschijn
lijke verdwijning van de visserij, speciaal de schaal- en schelp
dierkwekerij. 
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Wat kan men daar nu uit middenstandspolitiek oogpunt aan 
doen? Op het eerste gezicht lijkt het alsof men zijn hoofd moet 
buigen en moet zeggen: hier is moeilijk iets aan te doen, want 
deze ontwikkeling is niet tegen te houden. Zonder op het pro
bleem van de schadeloosstelling in te gaan, hetwelk ook hier 
weer met tal van moeilijkheden is omringd, kan men zich afvra
gen of de middenstand ter plaatse niet op een andere wijze ge
holpen kan worden. De middenstand ter plaatse wil zichzelf 
blijven. Dit is alleen mogelijk door andere welvaartsbronnen te 
stimuleren, die voor de middenstand van direct belang zijn. Met 
name denk ik hier aan nieuwe objecten voor het Belgische toe
risme, zoals goede recreatiegebieden. Ik acht het van groot 
belang, dat men zich dit in Zeeland bewust is, en dat er in deze 
richting tal van plannen in voorbereiding zijn, die na de beëin
diging van de bestedingsbeperking een zekere prioriteit zullen 
vragen. 

v. 

In het voorgaande heb ik een aantal structuurproblemen aan
geduid, welke voor de middenstand van betekenis zijn. Ik ben 
begonnen met een drietal problemen in het macro-vlak en ben 
geëindigd met een drietal problemen in het micro-vlak. Ik heb 
dit met opzet gedaan, omdat juist de problemen op wat kleinere 
schaal ons weer dichter in contact brengen met de mensen zelf. 
Wij zijn in de wereld van vandaag langzamerhand vertrouwd 
geraakt met problemen en getallen die de individueel menselijke 
maat te boven gaan. Zelfs in ons kleine land spreken wij over de 
miljoenennota en over de betekenis die de verschuiving van mil
joenen in de begroting heeft voor "de" werkgelegenheid, 
etc. Wij praten over, wat men tegenwoordig met een modern 
economisch woord noemt, de macro-economische grootheden. Wij 
praten over Euromarkt en Euratoom. Wij praten over andere 
grote internationale vraagstukken tot over de leuzen van oorlog 
en vrede toe. Doch wij mogen nooit vergeten, dat de hele wereld 
en alles wat zich daarop afspeelt gericht moet blijven op de le
vensvervolmaking van de in groepsverband levende enkele mens. 

Dit geldt ook voor het middenstandsbeleid. Het moet voor
waarden scheppen waardoor het de individuele middenstander 
die voor zUn taak is berekend, mogelijk is zich als ondernemer 
te ontplooien. Houden wij daarbij in het oog, dat dat wel be
langrijk kan zijn, maar ook weer niet het laatst belangrijke is. 
Ook voor de middenstander geldt, dat zijn doelstelling als mens 
is gelukkig te zijn. Een maatschappij alleen van welvarende on
dernemers en werknemers is daarom nog geen gelukkige maat
schappij. Het geluk is een gave Gods, gegeven aan wie het op
recht na wil streven. Streven wij daarnaar in onze tijd, die zo 
dringend behoefte heeft aan een gelukkiger samenleving. 
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Bij het verschijnen van 
twee Centrum-rapporten 

Woningbouwcorporaties 
door Mr B. L. A. van Swieten 

JHl 
et instituut van de woningbouwcorporatie is niet van 

vandaag of gisteren. Reeds in 1851 werd in Amsterdam 
een vereniging opgericht, welke zich ten doel stelde 
woningen te bouwen ten behoeve der arbeidersklasse. 

Sedertdien en vooral nadat de Woningwet van 1901 een wette
lijke basis gaf en financiële steun van overheidswege mogelijk 
maakte, is het aantal gestadig toegenomen tot ongeveer 1300 
in de jaren kort na de eerste wereldoorlog. Nadien volgde een 
teruggang tot omstreeks 1000, welk aantal vanaf 1928 tot 
heden geen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. 

Duizend verenigingen, stichtingen, vennootschappen of - kort 
gezegd - duizend corporaties zijn dus thans in den lande werk
zaam in, zoals de Woningwet het aangeeft, "het belang der volks
huisvesting" . 

Dit houdt in dat zij tezamen momenteel ruim 300.000 woningen 
beheren. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld in de jaren 1946 t/m 
1954 tezamen 110.801 woningen hebben gebouwd, hetgeen 29% 
uitmaakt van het totaal aantal in die jaren gebouwde woningen. 
Het afgelopen jaar hebben zij bijna de helft van alle in dat jaar 
tot stand gekomen woningwetwoningen voor haar rekening 
genomen. 

Men zou verwachten dat deze cijfers - die toch van een prach
tige ontwikkeling getuigen - allerwege aanleiding tot tevreden
heid zouden hebben gegeven. Dit is nochtans niet het geval. Er 
heerst onrust op het erf der woningbouwcorporaties. Haar posi
tie is na 1945 reeds verschillende malen onderwerp geweest van 
kritische beschouwingen, zowel in het parlement als daarbuiten. 
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Publikaties in de vakpers gewaagden van een crisis. Congres
sen werden belegd, rapporten verschenen. 

Van de zijde van de woningbouwcorporaties komt de klacht, 
dat zij haar werkzaamheden niet kunnen ontplooien, omdat vele 
gemeentebesturen er de voorkeur aan geven, het te hunner be
schikking gestelde bouwvolume te besteden voor woningbouw 
door de gemeente zelf. Uit gemeentelijke kring hoort men daar
tegenover de klacht dat in vele gevallen de woningbouwcorpo
raties niet in staat blijken haar - in deze na-oorlogse jaren 
bijzonder moeilijke - taak naar behoren te vervullen. 

Uit beide klachten, die een kern van waarheid bevatten, blijkt 
ondubbelzinnig dat de woningbouwcorporaties zich in een onbe
vredigende situatie bevinden. 

Om aanbevelingen te kunnen doen ter verbetering van deze 
situatie is het noodzakelijk zich eerst op doel en wezen van de 
woningbouwcorporaties te bezinnen, zich vervolgens een duide
lijk beeld te vormen van haar positie in het huidige maatschap
pelijk bestel en tenslotte, wanneer deze positie inderdaad onbe
vredigend blijkt, zich af te vragen wat de oorzaken daarvan 
mogen zijn. Het is volgens deze opzet, dat de door het Centrum 
voor Staatkundige Vorming ingestelde commissie van Helvoort, 
wier rapport onlangs werd gepubliceerd, het probleem heeft aan
gepakt. 1) 

De indeling van haar rapport geeft van deze opzet ook duide
lijk blijk. Het eerste hoofdstuk betreft het karakter van de 
woningbouwcorporatie, haar plaats in de maatschappij en haar 
taak; het tweede bevat een historisch overzicht; het derde 
hoofdstuk is gewijd aan de huidige positie, terwijl het vierde en 
vijfde aanbevelingen bevatten ter verbetering van deze positie. 

Wat het karakter betreft is de commissie tot de conclusie 
gekomen, dat het initiatief van de woningbouwcorporatie als een 
vorm van particulier initiatief moet worden beschouwd. Dit is 
een belangrijke conclusie, die mede brengt dat de bouw door 
woningbouwcorporaties in beginsel - dat wil zeggen los van de 
feitelijke omstandigheden - de voorkeur verdient boven recht
streekse bouw door de overheid. Ook is deze conclusie van be
lang voor de verhouding van het initiatief van de woningbouw
corporatie tot dat van de zogenaamde particuliere bouw. Beide 
vormen van initiatief zijn als particulier initiatief aan te mer
ken. De commissie kent overigens aan dit laatste initiatief toch 
een zekere voorrang toe, omdat de woningbouwcorporatie voor 
wat betreft haar ontstaan en in sommig opzicht ook voor wat 
betreft haar bestaan afhankelijk is van de medewerking van de 
overheid. Zij stelt nI. dat de bouwen de exploitatie van wonin-

1) Het rapport is bij het bureau van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, Prinsegracht 95, 's-Gravenhage, verkrijgbaar tegen f 2.25 
per exemplaar. 
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gen het best aan particuliere (bedoeld zijn dus de zuiver parti
culiere bouwers) kan worden overgelaten, indien althans de 
belangen van de goede volkshuisvesting gewaarborgd zijn. 

Nu zal deze particuliere bouwer niet licht geneigd zijn zich 
met de weinig of niet renderende "sociale" woningbouw bezig 
te houden; naar mijn indruk zelfs niet indien hij dezelfde finan
ciële faciliteiten zou genieten als de woningbouwcorporaties, 
omdat deze nu eenmaal, anders dan hij, krachtens wettelijk voor
schrift en - belangrijker nog - krachtens roeping niet naar 
winst streven en dus met een minimum aan rendement genoegen 
kunnen nemen. De woningbouwcorporaties kunnen - dit is 
tenslotte het oogmerk - woningen bouwen waarvan de huren 
uit sociale overwegingen zo laag mogelijk worden gehouden. 
Maar afgezien daarvan leidt het door de commissie aanvaarde 
karakter van het initiatief van de bouwcorporatie er m.i. toe 
dat dit initiatief, in het geval dat de bouwcorporatie ofwel geen 
overheidssteun dan wel even veel overheidssteun als de particu
liere bouwer ontvangt, volkomen gelijkwaardig is aan het initia
tief van deze particuliere bouwer. 

De taak van de woningbouwcorporatie reikt naar de mening 
van de commissie verder dan alleen maar het bouwen en exploi
teren van woningen. Zij moeten zich ontwikkelen tot instituten, 
die de behartiging van de volkshuisvesting, in de ruimste bete
kenis van dit woord, tot taak hebben. Zij hebben te voorzien in 
een woon behoef te, die door verscheidenheid wordt gekenmerkt. 
Het gaat niet alleen om de huisvesting van normale gezinnen. 
Zij zullen bovendien aandacht hebben te schenken aan de wijze, 
waarop door anderen in woon behoef te wordt voorzien, teneinde 
een juiste verhouding tussen de diverse voorzieningssectoren te 
bereiken. De wijzigingen, welke zich in de samenleving voltrek
ken en met name de ontwikkeling van de inzichten omtrent de 
functie van woning en woonomgeving in verband met het ge
meenschapsleven nopen tot bepaling van een standpunt. De wo
ningbouwcorporaties lijken geroepen de daartoe nodige studie 
te bevorderen en aan de verwezenlijking van de gewonnen denk
beelden mede te werken. Haar doelstelling is, zoals mr P. M. M. C. 
Palmen het zegt in zijn bespreking van het rapport van de Natio
nale Woningraad betreffende de positie van de woningbouw
corporaties: 1) "een bijdrage te leveren tot verbetering van de 
volkshuisvesting. Haar bemoeienissen moeten zijn gericht op de 
steeds dichtere benadering van een ideale volkshuisvesting, 
waarbij niet individuele belangen voorrang moeten krijgen, doch 
het belang van een goede volkshuisvesting in het algemeen, dit 
niet alleen op korte termijn bezien, doch tevens met het oog op 
de toekomst." 

1) Tijdschrift van Volkshuisvesting en stedebouw van september 
1957, blz. 129. 
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In het derde hoofdstuk begint de commissie met te constate
ren dat de positie van de woningbouwcorporaties momenteel 
inderdaad onbevredigend is. De activiteit van de woningbouw
corporatie is voor een belangrijk deel weggedrukt en overvleu
geld door het "zelf doen" der gemeentebesturen. Anderzijds 
manifesteert zich bij verscheidene woningbouwcorporaties het 
onvermogen om haar taak naar behoren te vervullen o.m. in een 
ondoelmatig beheer van het woningbezit, een gebrekkige ver
zorging van de administratie, een weinig efficiente organisatie 
en werkwijze, het achterwege blijven van initiatieven en een 
trage aanpassing aan de eisen des tijds. 

De oorzaken hiervan liggen naar de mening der commissie 
voor een belangrijk deel in het psychologische vlak. Er is bij 
degenen, die met het werk der woningbouwcorporaties belast 
zijn - of beter, zich daarmede vrijwillig belast hebben - een 
groot gebrek aan enthousiasme, aan geestdrift te constateren. 
Men vindt blijkbaar in dit werk geen bevrediging meer. Het is 
duidelijk, dat een dergelijke mentaliteitsverslechtering op den 
duur, zelfs bij de meest deugdelijke opzet van de corporatie, tot 
bovengenoemde kwalen moet leiden. Daarnaast bleek ook de 
organisatie - zowel intern als extern - van de huidige woning
bouwcorporatie de toets der kritiek niet te kunnen doorstaan. 
Voor het verdwijnen van de bezieling, welke bepaald aanwezig 
was bij de werkers van het eerste uur, ziet de commissie drie 
categorieën van oorzaken. Allereerst het gebrek aan zelfstan
digheid, voorts een aantal algemeen maatschappelijke factoren 
en tenslotte enkele bijzondere tijdelijke omstandigheden. 

Tot het constateren van de eerstgenoemde oorzaak is de com
missie gekomen na een onderzoek van de verschillende regelin
gen en voorschriften, welke de verhouding tussen de woning
bouwcorporaties en de overheid bepaald hebben en nog bepalen. 
Zij komt tot de slotsom dat de corporaties, in sommige gevallen 
reeds vanaf 1919 maar sedert 1945 in vrijwel alle gevallen, 
zozeer aan handen en voeten gebonden zijn, dat van een zelf
standig "verenigingsleven" eigenlijk moeilijk gesproken kan 
worden. 

Zij stelt met nadruk dat zij de redelijkheid van vele van deze 
voorschriften niet wil ontkennen, al heeft zij de indruk dat deze 
de corporaties soms sterker binden dan nodig is. De vraag is 
echter naar haar mening niet of de overheid terecht of ten 
onrechte een sterke controle uitoefent op de gang van zaken in 
de woningbouwcorporaties, maar of het huidige systeem van de 
financiële verhouding, dat tot de geconstateerde onzelfstandig
heid leidt, wel juist is. Deze vraag beantwoordt zij ontkennend. 
Verbetering van de toestand moet dan ook, zo stelt zij, vooral 
gezocht worden in een verbetering van de financiële relaties 
tussen overheid en bouwcorporatie in die zin, dat laatstgenoemde 
ten opzichte van eerstgenoemde minder afhankelijk komt te 
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staan dan thans het geval is en groter eigen verantwoordelijk
heid kan dragen. 

Uitgangspunt bij deze nieuwe verhouding moet zijn, dat de 
bouwcorporaties moeten kunnen optreden als ondernemingen, 
die hun bezit beheren volgens bedrijfseconomische normen. De 
normale risico's moeten zij in beginsel zelf kunnen dragen; dit 
betekent dat zij in staat moeten zijn normale reserves te vormen. 
Wanneer de overheid overgaat tot het verlenen van voorschot
ten, behoort haar positie in beginsel geen andere te zijn dan die 
van een normale financieringsbank. Zij bedingt daarbij derhalve 
geen andere zekerheden dan het zakelijk recht van hypotheek. 

Als de verlening van bijdragen noodzakelijk is om exploitatie
tekorten op te vangen, geschiedt dit zonder voorwaarde van 
terugbetaling, evenals bij de huidige premieregeling het geval 
is. De uit een oogpunt van bevordering van de zelfstandigheid 
meest aantrekkelijke vorm van bijdrageverlening acht de com
missie het verlenen van een gekapitaliseerde bijdrage ineens. 

De commissie heeft geen tot in details uitgewerkt voorstel 
van een dergelijke nieuwe financiële verhouding gedaan, doch 
zij heeft zich tot enkele hoofdlijnen bepaald. De - overigens 
niet eenvoudige - uitwerking zal m.i. moeten geschieden met 
inachtneming van de taak en de positie van de in het laatste 
hoofdstuk van het rapport voorgestelde centrale organen. 

N aast het gebrek aan zelfstandigheid noemt de commissie een 
aantal omstandigheden, welke het gevolg zijn van de maatschap
pelijke ontwikkeling en welke eveneens hebben bijgedragen tot 
het verminderen van de animo voor het werk van de woning
bouwcorporaties. Deze omstandigheden, zoals de verbeterde po
sitie van de arbeider, de algemene aanvaarding van het belang 
van een goede volkshuisvesting, de kwaliteitsverbetering van 
de volkswoning, moeten als sociale verworvenheden worden aan
vaard. De animo, voor zover zij door deze omstandigheden is 
verzwakt, kan weer toenemen door het inzicht dat de woning
bouwcorporaties algemene volkshuisvestingsinstituten moeten 
worden, die ook een taak hebben bij de bevordering van het 
eigen-woningbezit, bij de huisvesting van bejaarden, bij de krot
opruiming en sanering, bij de oplossing van de problemen van 
de ruimtelijke ordening, enz. 

Tot de bijzondere tijdelijke factoren, die eveneens de zelfstan
digheid van de woningbouwcorporaties geweld hebben aange
daan, rekent de commissie bijv. de toepassing van de Woonruim
tewet. Zij is van oordeel dat een goede verstandhouding tussen 
gemeentebestuur en corporatiebestuur en voldoende begrip voor 
elkaars taak en verantwoordelijkheid moeilijkheden kunnen 
voorkomen. 

Het laatste hoofdstuk bevat allereerst een paragraaf, waarin 
enkele aanbevelingen worden gedl,aan met betrekking tot de 
interne organisatie van de woningbouwcorporatie. Deze aanbe-
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velingen komen vooral hierop neer, dat er naar gestreefd dient 
te worden met alle daartoe geëigende middelen de leden van de 
woningbouwcorporatie zo goed mogelijk bij de werkzaamheden 
te betrekken. Voorts acht de commissie het - vooral in verband 
met de ruimere taakomschrijving - van belang dat ook anderen 
dan bewoners bij het werk betrokken worden. De commissie 
denkt hier aan bepaalde deskundigen, zoals artsen, architecten 
en sociale werksters, wier bijstand van grote betekenis kan zijn. 

De volgende paragraaf betreft de externe organisatie. Naar 
mijn menmg behoort dit gedeelte met dat van de nieuwe finan
ciële opzet tot de belangrijkste gedeelten van het rapport. 

De commissie stelt, dat het teruggeven van de nodige zelfstan_ 
digheid een eerste voorwaarde is voor het herstel van de positie 
van de woningbouwcorporatie. Deze zelfstandigheid zal echter 
geen volledige onafhankelijkheid kunnen betekenen. Een zekere 
invloed van de overheid kan aanvaardbaar worden geacht. Deze 
invloed zal echter van aanzienlijk beperkter omvang dienen te 
zijn dan thans het geval is. De overheid zal zich echter - de 
commissie is zich daarvan terdege bewust - eerst dan op dit 
terrein met een meer bescheiden plaats mogen verenigen, indien 
voor haar voldoende waarborgen aanwezig zijn dat de woning
bouwcorporaties haar belangriJke en moeilijke taak naar behoren 
kunnen vervullen . 

Deze taak acht zij zo veelomvattend en de problemen, die zich 
daarbij voordoen, zijn dermate ingewikkeld en veelvuldig, dat 
de woningbouwcorporaties individueel deze waarborgen niet 
kunnen verschaffen. Nauwe samenwerking met andere corpo
raties zal hiervoor noodzakelijk zijn. 

Gezien de huidige en ook in de toekomst te verwachten pro
blematiek op het gebied van de volkshuisvesting en in aanmer
king nemend de ontwikkeling van de positie van de woning
bouwcorporaties gedurende de afgelopen halve eeuw, is de com
missie tot de conclusie gekomen dat slechts een afdoende oplos
sing is te verwachten van een verplichte samenwerking. 

Zij beseft dat deze verplichting in zeker opzicht wederom een 
beperking van de zelfstandigheid betekent, doch zij acht deze 
beperking niet alleen aanvaardbaar doch zelfs noodzakelijk. Aan
vaardbaar, omdat in het systeem, dat de commissie zich voor
stelt, de woningbouwcorporaties tezamen en individueel aan
merkelijk aan zelfstandigheid zullen winnen in vergelijking met 
de huidige toestand. Noodzakelijk, omdat zonder deze verplichte 
samenwerking de veel verdergaande beperking der zelfstandig
heid van overheidswege zal blijven voortduren, hetgeen op den 
duur zal leiden tot een volledige uitholling van de betekenis der 
woningbouwcorporaties. 

Het voorgestelde systeem houdt in dat alle woningbouwcor
poraties aangesloten zijn bij zogenaamde centrale organen, waar
van de besturen door haarzelf worden gekozen. Deze organen, 
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waarvan ter voorkoming van versnippering van krachten het 
werkingsgebied zich over het gehele land uitstrekt - met de 
mogelijkheid van regionale decentralisatie als dit gewenst blijkt 
-, hebben een tweeledige taak. Zij vervullen een bemiddelende 
functie tussen overheid en woningbouwcorporaties. Voorts ver
richten zij een stimulerende, adviserende, coördinerende en con
trolerende taak van algemene aard ten opzichte van de bij haar 
aangesloten woningbouwcorporaties. Deze hebben dan de steun 
en de controle van het gemeentelijk apparaat niet meer nodig. 
De centrale organen kunnen de taken verrichten, waarvoor de 
krachten van de afzonderlijke corporaties niet toereikend zijn. 

In belangrijke mate kunnen zij er ook toe bijdragen dat de 
zwakke corporaties wederom krachtig worden en aldus helpen 
bereiken, dat de overheid met een gerust hart deze corporaties 
weer de gelegenheid geeft "in het belang van de volkshuisves
ting werkzaam te zijn." 
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GELIJK LOON voor GELIJKWAARDIGE ARBEID 
van mannen en vrouwen 

door mej. mr J. F. M. Bosch 

G
elijk loon voor gelijk werk is een oude leuze, welke in de 
loop der jaren telkens weer opnieuw door de verschilr lende vrouwenorganisaties naar voren is gebracht. Dit 
is begrijpelijk gezien het vaak zeer grote verschil in 

beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk. Veel 
invloed hadden de organisaties echter niet. Ook begrijpe
lijk! Immers enerzijds werd in verschillende handboeken - zoals 
van dr J. W. M. Koenraadt en van dr Devolder - aan de hand 
van de Encyclieken "Rerum Novarum" en "Quadragesimo An
no" het verschil in beloning theoretisch gefundeerd. Men ging 
er van uit, dat de ruilrechtvaardigheid als minimumloon het 
absoluut gezinsloon eist, waaruit zou volgen, dat ook de onge
huwde arbeider voor zijn arbeid het gezinsloon moet eisen. Voor 
de vrouw daarentegen spreekt, volgens deze schrijvers, de fina
liteit van de arbeid het beslissende woord. De vrouw heeft recht 
op een loon, dat haar in staat stelt behoorl~ik te leven, doch niet 
op het absolute gezinsloon. Deze schrijvers schijnen hun objec
tieve redeneringen aan te passen aan wat in de praktijk van het 
dagelijkse leven is gegroeid. Anderzijds ging (en gaat) van de 
werkende vrouwen vrijwel geen actie uit. Zij zijn weinig geor
ganiseerd, wat wel verklaarbaar is, gezien haar over het alge
meen jeugdige leeftijd. 

Historisch is hier te lande bij het vaststellen van het vrouwen
loon hoofdzakelijk gedacht aan het loon als "bijverdienste", in 
de eerste plaats van het jonge meisje, dat vóór haar huwelijk 
nog thuis woont en verder ook van de gehuwde vrouw, als aan
vulling op het loon van haar man. 

Na de oorlog is, in het kader van de loonpolitiek van de rege
ring aan het vraagstuk van het vrouwenloon meer aandacht 
geschonken. Reeds in 1945 vroeg het College van Rijksbemid
delaars aan de Stichting van de Arbeid advies over de richtlijn 
aan te houden bij de beloning van vrouwen en meisjes. Bij dit 
advies ging de Stichting uit van de op dat moment gebruikelijke 
verhouding tussen het mannen- en het vrouwenloon. Een ant
woord op de vraag of "equal pay for equal work" in principe 
juist zou zijn, werd niet gegeven. 
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Meer onder de algemene aandacht kwam het vraagstuk, toen 
in de Internationale Arbeidsconferentie te Genève in 1951 de 
conventie inzake "equal pay" werd aangenomen, waarin in art. 2 
wordt bepaald: "Elk lid dient de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrach
ten voor arbeid van gelijke waarde op alle werknemers te waar
borgen door middelen, die passen bij de in gebruik zijnde metho
den voor het vaststellen van bezoldigingstarieven." 

N aar aanleiding hiervan vroeg de minister van sociale zaken 
advies aan de S.E.R. Dit advies, uitgebracht in 1953, was niet 
eenstemmig. De helft van de Raad wilde de loonvorming in 
overwegende mate baseren op het prestatie-element en niet op 
de behoeftefactor, welke tot uiting diende te worden gebracht 
in kinderbijslagregelingen en regelingen op fiscaal gebied. Som
mige leden van deze helft oordeelden het onnodig rekening te 
houden met mogelijke hogere productiekosten, verbonden aan de 
tewerkstelling van vrouwen en stelden zich achter de conventie; 
andere echter achtten de "equal pay", zoals deze in de conventie 
was geformuleerd en waarbij met een mogelijk productiekosten
verschil geen rekening was gehouden, op die grond niet aan
vaardbaar. De andere helft van de Raad, overigens het preotatie
element in de loonvorming erkennend, meende dat daarnaast in 
belangrijke mate rekening moet worden gehouden met het be
hoefte-element. Voor deze leden was het beginsel van "equal 
pay" voor ons land niet aanvaardbaar. De Raad was unaniem 
van oordeel, dat, indien tot toepassing van het beginsel zou 
worden overgegaan, dit zeer geleidelijk zou moeten geschieden, 
gezien de economische consequenties voor ons land. Bij de par
lementaire behandeling van de vraag omtrent de ratificatie van 
de "equal pay" -conventie verklaarde de Regering in beginsel de 
gedachte van "equal pay" te kunnen onderschrijven. Zij deed 
echter geen voorstel tot ratificatie van het verdrag, ondanks het 
feit, dat de Tweede Kamer met geringe meerderheid een motie 
aannam, waarbij de Regering alsnog werd uitgenodigd ten spoe
digst toe te treden tot het verdrag. 

Ondertussen steeg in de praktijk het vrouwenloon langzaam 
aan ten opzichte van het mannenloon. Bedroeg in 1945 na de 
oorlog het vrouwenloon in het algemeen 56 à 60% van het man
nenloon, thans is dit percentage globaal gestegen tot 70 à 75%. 

Opnieuw heeft het vraagstuk van de "equal pay" actualiteit 
gekregen i.v.m. het Euromarkt-verdrag. Frankrijk - dat in de 
grondwet gelijke beloning van mannen en vrouwen heeft opge
nomen, wat overigens in de praktijk geenszins een gelijke belo
ning schijnt te waarborgen - wenste in het tractaat de bepa
ling op te nemen, dat na 12 à 15 jaar de totale niveaus van lonen 
en sociale lasten in alle landen gelijk zouden zijn. Een van de 
daarbij urgent geachte punten betrof het toepassen van "equal 
pay". In tegenstelling tot de Geneefse Conventie wordt in het 
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Euromarkt-verdrag niet gesproken van gelijk en gelijkwaardig 
werk, doch uitsluitend van gelijk werk. 

Het vraagstuk trok ook de belangstelling van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming. Een commissie onder het voorzit
terschap van de Tilburgse hoogleraar prof. dr D. B. J. Schouten 
werd verzocht om de betekenis van het beginsel "equal pay for 
work of equal value" en enkele met dit beginsel samenhangende 
vragen nader te bezien. Het rapport van deze commissie is thans 
verschenen. 1) 

In het eerste deel van het rapport wordt de betekenis van het 
beginsel uiteengezet. De commissie begint met de definitie van 
wat zij onder loon verstaat: alle directe en indirecte kosten, 
welke door de werkgever moeten worden gemaakt ter verkrij
ging en behoud van een arbeidsprestatie van bepaalde kwaliteit, 
daarbij een duidelijk onderscheid makend tussen loon en inko
men. Zij wijst er op, dat degenen, die met verwijzing naar de 
pauselijke encyclieken menen, dat het loon niet slechts afhanke
lijk moet zijn van de arbeidsprestaties, doch ook van de behoef
ten van de arbeidende mens, moeten bedenken, dat naarmate de 
algemene economische situatie is verbeterd en het georganiseerd 
optreden is toegenomen, het behoefte beginsel steeds minder kan 
dienen om leiding te geven aan de algemene loonvorming. In het 
algemeen kan slechts het prestatie-beginsel hèt beginsel zijn 
van een doelmatige loonvorming. Het behoefte-beginsel daar
entegen kan in de inkomenssfeer door middel van bepaalde soci
ale voorzieningen of bepaalde sociale belastingfaciliteiten tot 
gelding worden gebracht. Gegeven haar definitie van loon kan 
de commissie niet in zien, waarom een verschil in sexe bij gelijke 
prestatie een verschil in beloning zou rechtvaardigen. 

De commissie heeft geen methode kunnen vinden waarmede 
zou kunnen worden vastgesteld, welke verschillende soorten van 
arbeid gelijkwaardig zijn. Ook de systematische werkclassifica
tie kan hier geen uitkomst bieden. Daarom acht zij het gebruik 
van de uitdrukking "equal pay for work of equal value" slechts 
gewettigd, wanneer het beperkt blijft binnen de bedrijfseenheid ; 
de uitdrukking houdt dan in, dat voor het verrichten van tech
nisch gelijke prestaties een gelijke beloning moet worden gege
ven. 

Uit de definitie van het begrip loon volgt, dat, indien de 
tewerkstelling van vrouwelijke arbeidskrachten kostprijsverho
gend zou werken, deze ongelijkheid in kosten een ongelijkheid in 
directe beloning rechtvaardigt en noodzakelijk mankt. De gege
vens betreffende de invloed van de tewerkstelling van de vrouw 
op de kostprijs zijn echter nog te summier om daaruit enige 
conclusie aangaande deze invloed te kunnen trekken. 

1) Het rapport is bU het bureau van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, Prinsegracht 95 's-Gravenhage, verkrijgbaar voor / lo
per exemplaar. 
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Bij de beantwoording van de vraag naar de mogelijkheden en 
moeilijkheden i.v.m. de doorvoering van "equal pay" , wijst de 
commissie erop dat ten gevolge van het feit, dat de vrouwen in 
het algemeen slecht zijn georganiseerd, haar loon maar al te vaak 
niet die aandacht krijgt, welke het verdient. 

Op de vraag of doorvoering van "equal pay" van invloed zal 
zijn op de tewerkstelling van vrouwelijke arbeidskrachten, ant
woordt de commissie dat het zeer twijfelachtig is of doorvoering 
van "equal pay" op zich zelf genomen grote verschuivingen in de 
tewerkstelling van vrouwelijke arbeidskrachten zal te weeg bren
gen. 

Mogen deze enkele opmerkingen de aandacht van de lezers 
op het rapport van de Commissie-Schouten vestigen. Zo vaak 
wordt geschermd met de leuze "pro (c.q. contra.) equal pay" , 
zonder dat men zich van de juiste betekenis daarvan bewust is of 
er zich rekenschap van geeft, dat het gaat om een beginsel van 
heel wat minder concretiseerbare inhoud dan men gewoonlijk 
denkt. Het rapport heeft de inhoud ervan tot zijn juiste pro
porties terug willen brengen. 
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I Politieke kanttekeningen I 

Bewegelijk steekspel in Tweede Kamer 

lHl 
et is nog in het zeer 
nabije verleden, dat 
vooraanstaande po
litieke figuren uit 

de Katholieke Volkspartij en 
de P.v.d.A., de nodige voor
zichtigheid natuurlijk in acht 
nemend, als mening te kennen 
gaven dat in Nederlands po
litieke vaarwater de twee 
grote partijen meer begrip 
voor elkaars doen en laten 
hadden dan in jaren het ge
val was geweest. Voor com
mentators met geschreven of 
gesproken teksten gaf dit 
meer dan eens aanleiding tot 
de veronderstelling, dat het 
fundament onder de brede 
basis wat minder wankel ge
worden was. Het bewegelijke 
steekspel dat de Tweede Ka
mer van begin december tot 
begin januari te zien heeft 
gegeven, stelde de voorzich
tige profeten in het gelijk 
boven de radicale. Want ver
schillende malen kwamen in 
die periode socialisten en 
K.V.P.-fractie tegenover in 
plaats van naast elkaar te 
staan. 

Het bijzondere daarbij was, 
dat zulks niet alleen tot uit
drukking kwam bij de debat
ten, doch tevens door ettelijke 
stemmingen werd vastgelegd. 
In de weken vóór de . jaar-
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wisseling en het debat over 
de tijdelijke belastingverho
gingen daarna was de Twee
de Kamer bepaald niet zuinig 
met moties en hoofdelijke 
stemmingen. In meer dan één 
geval gebeurde het daarbij, 
dat de socialistische Kamer
fractie de strijd aanbond met 
een minister-geestverwant. 
Op zichzelf uiteraard niets 
schokkends; maar in de gege
ven omstandigheden verdien
de dit verschijnsel toch wel de 
aandacht, waar men van 
P.v.d.A.-zijde - vooral in de 
socialistische pers - niet 
zuinig pleegt te zijn met de 
bewering, dat het de confes
sionele partijen zijn, die keer 
op keer de neiging vertonen 
om zich van de regeringspo
litiek te distanciëren. 

De sportnota. 
Het was tijdens de debat

ten over de begroting van 
Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, dat in deze pe
riode de socialistische Ka
merfractie voor de eerste 
maal achter het net viste met 
een motie. In aansluiting op 
de fikse kritiek welke de heer 
Stufkens aan het adres van 
staatssecretaris Höppener 
richtte vanwege het rege
ringsbeleid terzake van sport 



en lichamelijke opvoeding, 
kwam er een motie. De rege
ring werd daarin uitgenodigd 
om de sinds jaren toegezegde 
nota over de lichamelijke op
voeding en sport op zo kort 
mogelijke termijn aan de Ka
mer te doen toekomen "mede 
om aldus de mogelijkheid te 
openen tot een gefundeerde 
discussie in het parlement". 
De kern van deze motie lag in 
de wens, dat de sportnota op 
zo kort mogelijke termijn 
moest worden ingediend. 

Verschillende andere parle
mentariërs hadden de staats
secretaris eveneens laten blij
ken, dat naar hun mening op 
het gebied van de lichame
lijke opvoeding een duidelijker 
koers diende te komen. Maar 
voor hen telde ook mee de 
opmerking van mr Höppener, 
dat het weinig zin heeft om 
in een nota met plannen te 
komen, wanneer door de tijds
omstandigheden met aan ze
kerheid grenzende waar
schijnlijkheid toch niet de 
middelen beschikbaar kunnen 
worden gesteld, welke nodig 
zijn om aan de nota concrete 
gevolgen te kunnen verbin
den. Het jonge katholieke Ka
merlid Kleisterlee bijvoor
beeld betoogde dat het niet 
erg aanlokkelijk is de Kamer 
thans plannen voor te leggen 
welke voorlopig toch niet 
verwezenlijkt kunnen worden. 
Zeker door de toezegging van 
de staatssecretaris, dat hij 
ook zonder motie per se niet 
nalaten zal om intern reeds 
voorbereidingen voor een nota 
te treffen, ware het verstan
dig geweest van een uitspraak 

der volksvertegenwoordiging 
af te zien. Op 10 december 
ging de motie-Stufkens dan 
ook weinig roemvol ten on
der: tegenover de 76 Kamer
leden die met de regering te 
kennen gaven thans aan een 
motie over de sportnota geen 
behoefte te h-ebben, brachten 
de socialisten het met de aan
wezige C.P.N.'ers niet verder 
dan 51 stemmen. 

Een beter lot was tijdens 
de debatten over minister 
Cals' begroting een andere 
motie beschoren. Deze had 
betrekking op het voorberei
dend hoger en middelbaar 
onderwijs en was geboren in 
de V.V.D.-gelederen. De mo
tie had in het bijzonder be
trekking op de salariëring 
der leraren en verzocht de 
regering op zeer korte termijn 
het onderzoek te voltooien 
dat gaande is inzake de sala
rissen bij het V.H.M.O. en van 
de met hen vergelijkbare 
groepen van overheidsdiena
ren. Deze motie stond niet op 
zichzelf; in feite was ze 
slechts een onderdeel in een 
litanie van bezorgde klachten 
over de stand van zaken bij 
h-et voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs. Er wa
ren parlementariërs die daar
bij hun beschouwingen in de
zelfde kleur gaven als het 
"zwartboek" der lerarenorga
nisaties gekregen had. Er 
waren anderen, zoals de beide 
woordvoerders der K.V.P.
fractie dr Stokman o.f.m. en 
dr Albering, die hun bezorgd
heid omtrent de toestand be
slist niet onder stoelen of 
banken staken, maar evenmin 
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eraan voorbij wensten te 
gaan dat het beleid van mi
nister Cals reeds menig goede 
vrucht heeft afgeworpen. 

De discussies resulteerden 
in een vrijwel algemene wens, 
dat het departement van O. 
K. en W. spoed betrachten zal 
bij de nieuwe wettelijke vorm
geving voor het middelbaar 
en voorbereidend hoger on
derwijs. Daarnaast richtten 
de verlangens zich vooral op 
concrete maatregelen om te 
zorgen dat er voldoende loca
len en leraren komen om het 
vooral in de eerstkomende 
jaar snel toenemende aantal 
jonge mensen te kunnen op
vangen. De door mevrouw 
Fortanier-de Wit ingediende 
motie had tot doel, althans 
door de vergelijkbaarheid met 
hogere ambtenaren conform 
de verlangens van de leraren, 
te bereiken dat de animo in 
het leraarschap niet verder te 
verlagen. Aangezien minister 
Cals erkende niets liever te 
willen doen dan spoed zetten 
achter het onderzoek naar de 
salariëring van leraren, stond 
vast dat de motie - Kamer
voorzitter Kortenhorst vond 
dat de minister haar "met 
lichte hand gehanteerd" had 
- niet op verzet zou stuiten. 
Zonder hoofdelijke stemming 
haalde ze de eindstreep. 

Geldprobleem bij bouwen. 

Bleek ook dit jaar weer uit 
het Kamerdebat dat de finan
ciële mogelijkheden de voor
naamste barrière vormen 
tussen wensen der volksver
tegenwoordiging en toezeg-
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gingen van de regering, bij de 
behandeling van minister 
Witte's begroting speelde het 
financieringsprobleem hele
maal de dominerende hoofd
rol. Binnen het raam van de 
gewijzigde begrotingsbehan
delingsprocedure - terecht 
heeft Kamervoorzitter dr 
Kortenhorst een definitief 
oordeel hieromtrent nog maar 
wat opgeschort - werd de 
aandacht geconcentreerd op 
enkele hoofdpunten van mi
nister Witte's beleid. In toe
nemende mate bleek er in de 
Kamer respect te leven voor 
wat de minister voor volks
huisvesting in moeilijke om
standigheden tot stand heeft 
weten te brengen; met het 
bouwresultaat van afgelopen 
jaar, 85.000 woningen, bleken 
niet alleen 's ministers poli
tieke vrienden tevreden te 
zijn. 

Minder geruststeUend klon
ken in de Kamer de beschou
wingen over de bouwmoge
lijkheden in het nieuwe jaar. 
Door voorzieningen in de 
rijksbegroting en de goede 
resultaten der nationale 
bouwleningen loopt het plan 
om ook in 1958 weer veertig
duizend woningwetwoningen 
op stapel te kunnen zetten 
geen ernstige risiko's. Een 
probleem blijft, hoe voorko
men kan worden, dat de hu
ren van deze huizen boven het 
peil zullen uitstijgen hetwelk 
voor gezinnen die op deze 
bouw aangewezen behoren te 
zijn houdbaar is. Nog knel
Zender is de vraag of in de 
sector van de partikuliere wo
ningbouw het streefgetal van 



40.00 stuks gehaald zal kun
nen worden. 

De gevolgen van beste
dingsbeperking en het duur
der worden van het geld doen 
zich op het ogenblik het 
scherpst gevoelen in de 
partikuliere bouwbedrijven. 
Bouwkredieten zijn moeilijker 
te krijgen, de opdrachtgevers 
meer dan behoedzaam en de 
huursom van niet voor de 
verkoop bestemde premie
bouwwoningen lopen ook hier 
zorgwekkend hoog op. Minis
ter Witte bleek terzake van 
de partikuliere bouw iets 
minder pessimistisch dan de 
Kamer; hij beschikt over me
dedelingen uit de bouwwereld 
die hem deden. vermoeden, 
dat de ondernemingsgeest 
door de financiële moeilijk
heden niet geblust is. 

Van verschillende zijde in 
de Kamer werd intussen de 
vraag gesteld, wat zou moe
ten gebeuren als in de loop 
van het jaar de woningbouw 
toch op financiële klippen zou 
dreigen te stranden. Een so
cialistische woordvoerder op
perde de gedachte, dat wan
neer de institutionele beleg
gers op basis van vrijwillig
heid verstek zouden laten 
gaan, de regering de vrijheid 
moest krijgen om met dwang 
te gaan werken. Andere frac
ties lieten blijken niets voor 
een dergelijke methode te 
voelen; de voorlopige conclu
sie van de KV.P.'er Andries
sen luidde, dat dit middel 
slechts in het uiterste geval 
uit de kast zou mogen worden 
gehaald. Ook minister Witte 
gaf te kennen, dat hij zich 

niet zonder overleg met zijn 
collega's voor financiën en 
economische zaken aan een 
uitspraak over deze suggestie 
wenste te wagen. 

"Onaanvaardbaar" 
Hoe belangrijk de discus

sies tot dusverre ook waren, 
naar buitenuit wekte ze, ver
geleken met wat nog komen 
ging, de indruk van voorpost
gevechten. Want achter el
kaar zagen binnen amper 
veertien dagen de ministers 
Mansholt, Struycken, Suur
hoff en staatssecretaris Höp
pener de socialistische fractie 
in het offensief gaan tegen 
onderdelen van hun beleid; 
verscheidene malen kwamen 
daarbij een motie of een 
amendement als uitdrukking 
van bezwaren ter tafel. 

In het geval van minister 
Mansholt betrof zulks nog 
het eigenlijke begrotingsde
bat; behalve de socialisten 
waren aanvankelijk ook de 
heer Droessen van de KV.P. 
en zijn politieke geestverwan
ten van plan de minister bij 
zijn afscheidsbeurt in de 
Tweede Kamer tot een con
cessie te bewegen. Maar ter
wijl de KV.P.'er - zij het 
niet zonder spijt - toonde te 
begrijpen dat het kabinet 
niet wilde wijken voor zijn 
verzoek om de als subsidie op 
.de melk ingehouden miljoenen 
terstond uit te keren, trokken 
de socialisten Egas en Von
deling zich niets aan van de 
door hun partijgenoot-minis
ter gedane mededeling, dat 
het kabinet-Drees niet wenste 
en niet kon terugkomen op 
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een tijdens het debat over de 
bestedingsbeperkingsnota ge
nomen beslissing. De P.vd.A.
woordvoerders zetten door 
met een motie welke de rege
ring vroeg terug te komen 
van de per 5 december van 
kracht geworden nieuwe nor
men voor de pachtprijzen. 
Minister Mansholt - die 
waarschijnlijk ware hij geen 
minister gaarne de partij van 
zijn politieke geestverwanten 
zou hebben gekozen - kreeg 
een zeer ruime Kamermeer
derheid aan zijn zijde. De 
P.v.d.A.-fractie kon zich, bij 
het verspelen van haar motie, 
slechts met de steun der 
C.P.N.'ers troosten. 

Precies op dezelfde wijze 
werd in de Tweede Kamer de 
scheidslijn getrokken, toen 
met 79 tegen 49 stemmen een 
motie-Burger terzake van 
zendtijdverdeling voor poli
tieke uitzendingen het onder
spit moest delven. Na moei
zame en vaak nutteloze be
sprekingen met de radiowe
reld had het ministerie voor 
O.K. en W. tenslotte een re
geling het licht doen zien, 
welke alle kenmerken ver
toonde van een compromis: 
de A.V.R.O. kreeg niet de 
V.V.D. onder dak, de V.V.D. 
en de protestants-christelijke 
partijen kregen wel officiële 
zendtijd en de niet-socialisti
sche omroepverenigingen be
hoefden hun draadloze ver
binding met de luisteraars 
niet bij tijd en wijle af te 
staan aan pleitbezorgers van 
de doorbraak. 

Dit laatste met name was 
het, wat de socialistische 
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fractie verdroot en aanleiding 
werd tot een motie-Burger. 
De onvoldaanheid over het 
door staatssecretaris Höppe
ner verdedigde voorstel was 
ongetwijfeld wel iets groter 
dan de cijfers betreffende de 
motie-Burger deden vermoe
den. Maar aan de onvoldaan
heid van anderen lagen weer 
motieven ten grondslag die 
afweken van het achter de 
motie-Burger schuilende ver
langen om tussen de zendtijd 
van K.RO. of N.C.RV. door 
nu ook eens direct de luiste
raars te bereiken van "ande
ren huize" dan degenen die zij 
via de kwartiertjes welke de 
V.A.RA. voor de werkge
meenschappen beschikbaar 
stelt, kunnen bedienen. 

Tevergeefs ook was de po
ging der socialistische fractie 
om een verandering welke 
door professor Oud in de wij
ziging van de gemeentewet op 
het stuk der incomptabilitei
ten was aangebracht onge
daan gemaakt te krijgen. De 
liberale politieke leider had 
minister Struyckens voorstel, 
om voortaan ook onderwijzers 
en leraren voor de gemeente
raad verkiesbaar te maken, 
zo gewijzigd, dat zulks niet 
geldt voor personeel bij het 
openbaar onderwijs. Een 
daartoe strekkend amende
ment - uitgaande van de 
overweging dat onderwijzers 
en leraren bij het gemeentelijk 
openbaar onderwijs aan de 
gemeenteraad ondergeschikt 
zijn en, zonder één van de 
zuilen van de Gemeentewet 
te ondermijnen, niet in aan
merking kunnen komen voor 



het raadlidmaatschap 
kreeg de instemming van de 
gehele rechterzijde, wat voor 
professor Oud een meerder
heid van 79 tegen 49 stem
men betekende. Vanwege de 
hieruit volgende discrimina
tie voor leerkrachten bij het 
onderwijs wilde de P.v.d.A.
fractie toen van de hele op 
het onderwijzend personeel 
betrekking hebbende bepa
ling in het wetsvoorstel niets 
meer weten. De communisten, 
Staatkundig Gereformeerden 
en vijf christelijk historische 
parlementariërs deelden het 
socialistische bezwaar, wat 
niet weg kon nemen dat de 
regering met haar voorstel 
toch door een meerderheid 
van 73 tegen 54 stemmen aan 
het langste eind trok. 

Zelfs minister Suurhoff 
bleven de gevolgen van de 
zeer kritische stemming in het 
socialistische kamp niet be
spaard. Want hoewel uitein
delijk zijn wetsontwerp, dat 
wijziging der premieregeling 
voor het werkeloosheidsfonds 
in het voordeel van het Rijk 
beoogde, met 101 tegen 26 
stemmen aanvaard werd (de 
A.R., V.V.D en C.P.N.-frac
ties vormden de oppositie) 
heeft de bewindsman voor 
sociale zaken harde noten 
moeten kraken, vooral noten 
welke hem waren gepresen
teerd door zijn eigen politieke 
vrienden. 

Nu was in feite vrijwel nie
mand goed te spreken over 
het voorstel Suurhoff. Toen 
het percentage van de premie 
van 1.6 procent tot 1.2 procent 
kon worden teruggebracht, 

wilde de regering immers het 
voordeel hiervan volledig de 
schatkist ten goede doen ko
men, in plaats van Rijk, 
werkgevers en werknemers in 
gelijke mate te laten profite
ren. Minister Suurhoffs argu
ment was: "Het Rijk heeft 
voor het kloppend maken 
van zijn begroting en voor 
het kunnen betalen van de 
verhoogde kinderbijslag aan 
het lagere overheidspersoneel 
de vrij komende 30.500.000 
gulden hard nodig". De K.V.P. 
had al na de schriftelijke 
voorbereiding op het debat 
besloten voor dit argument te 
buigen, in overweging ne
mend dat het hier slechts een 
tijdelijke wijziging betrof en 
dat op de keper beschouwd 
de consequenties voor werk
gevers en werknemers niet 
bijzonder groot zouden uit
vallen. 

Van zijn fractie had de so
cialistische heer van Lier 
echter opdracht gekregen om 
te blijven pleiten voor een ge
lijke verdeelsleutel en des
noods voor een lening ten 
gunste van het Rijk uit het 
werkeloosheidsfonds. Minister 
Suurhoff's "onaanvaardbaar" 
moest dringend op de achter
grond verschijnen, om de 
P.v.d.A.-fractie van een 
amendement of een motie -
welke gezien de mening in 
V.V.D.- en A.R.-kringen wèl 
consequenties had kunnen 
hebben - te doen afzien. 

V.L. 

Het belastingdebat. 

Op de derde dinsdag van 
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vorig jaar september kondig
de de regering een beperkte 
belastingverhoging aan. Zij 
had hiervoor twee argumen
ten. Met belastingverhoging 
moest het begrotingstekort 
van ruim honderd miljoen ge
dekt worden. Lenen wilde de 
regering niet, ook niet voor 
kapitaalsuitgaven, om op de 
krappe geldmarkt ruimte te 
laten voor provincies en ge
meenten. 

Het andere argument hield 
verband met de toestand van 
de betalingsbalans. Er waren 
maatregelen genomen om de 
bestedingen te beperken, 
maar desondanks werd het 
verschil tussen hetgeen wij 
als volk uitgeven en terug
verdienen nog groter. Ook die 
ontwikkeling wilde de rege
ring met de voorgestelde 
belastingverhoging stuiten. 
Ruim drie maanden later, op 
de tweede dag van het nieuwe 
jaar, moest de Tweede Ka
mer, bij de openbare behan
deling van de belastingont
werpen, beoordelen of deze 
argumenten deugdelijk waren. 

Het budgetaire argument 
voor belastingverhoging werd 
enkel door de P.v.d.A. zonder 
meer onderschreven, hoewel 
de bewijsvoering van de soci
alistische woordvoerder, dr 
Vondeling niet sterk was. Hij 
beriep zich vooral op onvoor
ziene uitgaven. Maar hiermee 
had de regering, van haar 
kant, bij het ontwerpen en de 
verdediging van de voorstel
len toch geen rekening gehou
den. De socialistische houding 
was intussen verklaarbaar. 
Toen de belastingvoorstellen 
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werden aangekondigd kwam 
aan socialistische kant al te
leurstelling tot uiting over 
het beperkte karakter ervan. 
En door de Partijvoorzitter 
van de P.v.d.A. werd gezegd, 
dat de P.v.d.A. aan dit "mi
nimum" dan ook niet meer 
zou laten tornen. 

Voor de woordvoerders van 
andere partijen, dat gold met 
name voor dr Lucas van de 
K.V.P., was het budgetaire 
argument van de regering 
niet overtuigend. Terecht 
werd daar de vraag gesteld of 
bij een miljardenbegroting 
belastingverhoging werkelijk 
het enige middel is om een 
relatief gering tekort van 
honderd miljoen weg te wer
ken. Temeer ook omdat de 
afgelopen jaren telkens bleek, 
dat de belastingopbrengst te 
laag werd geraamd. 

Hoe dat verder zij, al vóór 
het debat was duidelijk, dat 
niet het budgetaire argument, 
maar het andere, de noodzaak 
van verdere bestedingsbeper
king, een beslissende rol zou 
spelen. Toen de regering, 
ruim drie maanden terug, de 
belastingvoorstellen aankon
digde, leek dat argument ze
ker deugdelijk. Ondanks de 
genomen maatregelen bleven 
de investeringen hoog. In 
de binnenlandse koopkracht 
scheen weinig verandering te 
komen. En aan de andere 
kant hield het wegstromen 
van onze goud- en deviezen
reserves aan. 

Maar dat beeld is onderwijl 
beduidend gewijzigd. Nu, bij 
de behandeling van de ont
werpen, was er het feit van 



een weer verbeterde beta
lingsbalans. Dit werd ook 
door minister Hofstra erkend, 
al bleef de minister van fi
nanciën er van uitgaan, dat 
het te vroeg is om op dit nog 
vage herstel te bouwen. Hij 
achtte dat eerst verantwoord 
als onze betalingsbalans weer 
een overschot van 500 miljoen 
aan geeft. 

Voor een dergelijk voor
zichtig beleid zou op zich veel 
te zeggen zijn. De Kamer 
moest er echter rekening mee 
houden, dat de uitwerking 
van de bestedingsbeperking 
inmiddels ook op andere wijze 
aan het licht kwam in de nog
al sterk opgelopen werkloos
heidscijfers. Die stijging is 
niet enkel een gevolg van de 
bestedingsbeperking. Ook de 
kapitaalschaarste speelt een 
rol en tegelijk werkt een lich
te aarzeling in de wereldcon
junctuur door. 

Maar, hoe dan ook, de zorg 
gevende werkloosheidscijfers 
zijn er en daarom moest bij 
dit debat de belangrijke vraag 
domineren of het, onder die 
omstandigheden, nog wel 
verantwoord is, zonder uiter
ste noodzaak, een belasting
verhoging door te voeren, die 
(tijdelijke verhoging van de 
vermogensbelasting) moeilijk 
past in een tijd, waarin de 
kapitaalschaarste zich ook op 
de werkgelegenheid gaat 
wreken en die (voortgezette 
schorsing van de investe
ringsaftrek, mogelijkheid be
perking vervroegde afschrij
ving, verhoging omzetbelas
ting op sigaretten, televisie
toestellen, auto's en banden) 

ook niet bevorderlijk is voor 
de werkgelegenheid. 

Van socialistische kant 
werd wat dit betreft aange
voerd, dat het - onder zulke 
omstandigheden - juist goed 
is als de Overheid meer mid
delen ter beschikking krijgt 
om de werkloosheid te be
strijden. Ook uit andere so
cialistische uitlatingen blijkt, 
dat aan die kant het gevaar 
dreigt, dat meer aandacht 
wordt besteed aan de gevol
gen van werkloosheid dan aan 
het voorkomen ervan. Toch 
blijft kunstmatige, aanvul
lende werkgelegenheid slechts 
een kleiner kwaad, dat zo no
dig vanzelfsprekend de volle 
aandacht moet hebben, doch 
eerst dient het uiterste te 
worden gedaan om de nor
male werkgelegenheid te 
handhaven. Daarom moest de 
K.V.P. de regering bij dit de
bat de vraag voorhouden of 
dit al niet het ogenblik moest 
zijn om het roer te wenden en 
andere maatregelen te nemen, 
die de werkgelegenheid niet 
afremmen, maar juist bevor
deren. 

Minister Hofstra bleef ech
ter aan de voorgestelde belas
tingverhoging vasthouden. 
Nam de regering met dat 
standpunt risico's op zich 
voor de verdere ontwikkeling 
van de werkgelegenheid, voor 
het bezwaarde deel van de 
Kamer, waar men de situatie 
ook altijd nog minder goed 
kan beoordelen dan de rege
ring - dr Lucas van de 
K.V.P. wees daar op - zou
den er, nog afgezien van de 
zwarigheden van een kabi-

399 



I 
l 
, I 

,'I 

,'" .; 
;L I,,; 

netscrisis, eveneens risico's 
in hebben gelegen om een 
koerswijziging al op dit ogen
blik af te dwingen. Eerst in 
de komende maanden kan met 
meer houvast beoordeeld 
worden hoe de situatie èn wat 
de betalingsbalans èn wat de 
werkgelegenheid betreft, zich 
ontwikkelt. 

Wel heeft dr Lucas zich 
met vrucht beijverd om de 
nieuwe lasten voor het be
drijfsleven althans te ver
zachten en de koers al vast 
enigermate te wijzigen. Door 
middel van een motie-Lucas 
werd de voorgestelde belas
tingverhoging met twintig 
miljoen beperkt. Gemeenten 
en provincies delen automa
tisch in de belastingop
brengst. Dat zou ook nu weer 
het geval zijn, maar K.V.P., 
A.R. en C.H. achtten dat in 
dit geval niet nodig, omdat 
de regering deze belasting
verhoging juist mede bedoeld 
heeft om voor provincies en 
gemeenten het lenen mogelijk 
te maken. 

Van de op die manier be
schikbaar komende 20 miljoen 
zijn 10 miljoen gebruikt voor 
een beperkter verhoging van 
de omzetbelasting op sigaret
ten, de andere 10 miljoen zijn, 
door middel van een amende-
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ment-Lucas, besteed aan het 
onbeperkt handhaven van de 
mogelijkheid van vervroegde 
afschrijving. Daarenboven liet 
minister Hofstra nog drie 
miljoen vallen voor een ander 
amendement-Lucas, waar
door de geschorste investe
ringsaftrek toch al weer 
wordt ingevoerd voor de aan 
zware internationale concur
rentie blootstaande lucht
vaart en zeescheepvaart, een 
amendement waarmee ook 
het socialistisch "Parool" in 
een nabeschouwing zijn in
stemming betuigde. 

De uitslag van het debat 
geeft voorlopig reden tot te
vredenheid. Ook buiten het 
parlement laten deskundigen 
zich op dit moment nog met 
voorzichtigheid uit over de 
vraag of het roer al gewend 
moet worden. De ontwikke
ling dient onderwijl nauwlet
tend te worden gevolgd. Over 
enkele maanden, bij de be
handeling van de aangekon
digde nieuwe industrialisatie
nota, krijgt de Kamer op
nieuw de gelegenheid de si
tuatie t~ beoordelen en om 
daaruit conclusies te trekken. 
Door middel van een K.V.P.
motie Lucas werd nu al vast
gelegd, dat dit ook metter
daad zal gebeuren. 

s. 
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Het Westen - op zoek naar een taktiek. 

De situatie wordt onoverzichtelijk: welke politiek moet het 
Westen tegenover de Sowjetrussische dreigingen, dreigbrieven 
en lokbrieven eigenlijk kiezen? De voorstellen, combinaties, ver
keerde interpretaties en officiële démenti's volgen elkaar in een 
snel ritme, waardoor het bijna niet meer mogelijk is, achter de 
van elkaar afwijkende opvattingen en tegenstrijdige plannen nog 
zoiets als een westelijke taktiek te ontdekken. De redevoeringen 
van de bekende Amerikaanse Rusland-kenner George Kennan 
voor de BBC, gehouden vlak voor het begin van de jongste 
NATO-topkonferentie, de verrassende toespraak van Adenauer 
te Parijs, waarin juist de onverzettelijkste bestrijder van iedere 
neutralistische of zelfs schijnbaar toegevende houding tegenover 
de Russen onverwachts nieuwe gesprekken met de Sowjetrussen 
bepleitte, een telegram van Eisenhower aan Nehru, waarin hij 
uitlegt, waarom Amerika met zijn atoom-tests moet doorgaan, 
twee regels uit een lange speech van MacMillan, waarin hij begin 
januari zijn bondgenoten en de wereld verraste met de gedachte, 
dat een niet-aanvalspakt als begin van nieuwe onderhandelingen 
met het Oosten te overwegen zou zijn, aangezien zo een pakt 
nooit kwaad kan veroorzaken en er misschien iets goeds uit 
voortkomt, een geïnteresseerd gesprek tussen Adenauer en de 
Sowjetrussische ambassadeur te Bonn, Smirnow, dat plaats vond 
onder vier ogen, maar gedurende de receptie ter gelegenheid 
van Adenauers tweeëntachtigste verjaardag, zodat de overige 
buitenlandse diplomaten, met de grootste aandacht uit de verte 
toeziend, nauwkeurig konden vaststellen, dat dit gesprek niet 
minder dan acht minuten geduurd heeft en daarom wel een 
bepaalde politieke betekenis moest hebben - uit alles blijkt, 
dat er een grote onrust heerst op het hoogste politieke niveau 
en dat het Westen ook nog na de konferentie van de Noord
atlantische Verdragsorganisatie van midden december j.l. nog 
altijd zoekende is naar een nieuwe taktiek tegenover de Russen. 

Oorspronkelijk wees eigenlijk alles erop, dat de mede op aan
drang van de nieuwe en temperamentvolle sekretaris-generaal 
Spaak tot stand gekomen vergadering van de premiers van de 
NAVO-landen zich voor alles zou inspannen, de militaire en 
politieke samenwerking nog effektiever te maken, om aan een 
dreigende militaire suprematie van de Russen het hoofd te bie
den. Voor het eerst na 1945, zo moest het iedere gedelegeerde 
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in het Paleis Chaillot te Parijs duidelijk zijn, vergaderde het 
vrije Westen niet meer in het veilige besef van een on ontken
bare, vaststaande militaire suprematie van het Westen. De beide 
Russische kunstmanen, die een paar maanden te voren in de 
onbewoonbare ruimte waren opgestegen, hadden aan deze illusie 
een einde gemaakt. Bovendien had zich Rusland in de afgelopen 
maanden weinig inschikkelijk getoond: het had de westelijke 
voorstellen ten aanzien van een doeltreffende ontwapening ver
worpen en de ontwapeningskommissie van de UNO ostentatief 
verlaten. De kommunistische aktiviteit in het Midden-Oosten, 
in Egypte en Syrië vooral, deden evenmin onderhandelingen aan
lokkelijk zijn als de herinnering aan de Hongaarse revolutie, die 
het nu verschenen rapport van de Hongarije-commissie van de 
UNO weer deed opleven. Was het in een dergelijke situatie niet 
het verstandigste, dat de westelijke landen met alle haast en 
met alle middelen zich gingen inspannen, hun verdedigings
kracht nog meer te bundelen en alle beschikbare financiële, 
technische en ook intellektuele krachten gingen poolen, om daar
door beter beschermd te zijn tegen een druk vanuit het Oosten 
en eventueel later een betere onderhandelingspositie in te kun
nen nemen. 

Mede door Adenauers initiatief kwam uit de besprekingen van 
Parijs een dubbele konklusie voort, die door de Amerikaanse 
pers in deze korte formule werd samengevat: "Arm and talk, 
talk and arm". Zowel bewapenen als onderhandelen, in geen 
geval echter onderhandelen zonder door een krachtige verdedi
gingsmacht gedekt te zijn. Kennelijk was Amerika oorspronke
lijk niet voorbereid op deze gedachten. Zijn doel was het,geweest, 
de zogenaamde "Intermediate Range Ballistic Missiles" (IRBM) 
zoveel mogelijk in de Westeuropese landen op te slaan, om tegen 
eventuele Sowjetrussische interkontinentale geleide projektielen 
over voldoende afweermiddelen te beschikken. Dit is in principe 
in Parijs ook aanvaard, hoewel b.v. Denemarken, Noorwegen en 
België reeds lieten weten, dat zij er geen belang in stelden. Maar 
de gedachte van een effektievere samenwerking werd toch wel 
gekoppeld aan een voorstel aan het adres van Rusland, om op 
het niveau van de ministers van buitenlandse zaken nieuwe be
sprekingen te openen. 

Dit voorstel mag niet zo worden geïnterpreteerd, alsof de 
regeringen een bespreking in de ontwapeningscommissie van de 
UNO of op het niveau van de regeringschefs zouden vrezen -
sommigen meenden ook, dat Amerika op deze wijze J ohn Foster 
Dulles, de "Mister No" van het Westen, naar voren wilde schui
ven -, maar als het resultaat van zeer bittere ervaringen van 
de laatste jaren. Wat de conferentie van Genève heeft bereikt 
of beter niet bereikt, weet men nog zeer goed, en de houding 
van Rusland in de ontwapeningsconferenties van verleden jaar 
is evenmin vergeten. Zoals bekend, heeft de Algemene Verga-
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dering van de UNO in november 1957 met 71 tegen negen stem
men (de kommunistische landen) een resolutie aangenomen, op 
grond waarvan de ontwapeningscommissie, die de Russen had
den verlaten, van elf op 25 leden zou worden gebracht. De Rus
sen hebben echter eind december bij monde van Gromyko laten 
weten, waartoe men op grond van de stemming in de UNO reeds 
kon konkluderen, dat zij met de samenstelling van de nieuwe 
UNO-ontwapeningscommissie niet akkoord gaan. Wat is in een 
dergelijke situatie te verwachten van nieuwe conferenties in 
hetzelfde kader? Laten daarom de ministers van buitenlandse 
zaken eerst een agenda opstellen, laten zij het eerst over enkele 
fundamentele kwesties eens worden - dan kan men eerder een 
conferentie op het niveau van de regeringschefs in overweging 
nemen. 

Dit gedeelte van het communiqué van de NATO-konferentie 
is dus indirekt een kort en zakelijk antwoord op de brieven, die 
Boelganin 10 december j.l. aan Eisenhower, MacMillan, Gaillard 
en ook N ehru had geschreven en waarin hij zoals reeds vroeger 
voorstelt: afstand van atoomproeven, voor minstens twee à 
drie jaar, vervolgens verbod van het gebruik van atoomwapens, 
en nu ook rechtstreekse onderhandelingen tussen NATO- en 
Warschau-pakt-staten over een niet aanvalspakt. Bovendien 
formuleert Boelganin in deze brieven aan de westelijke rege
ringschefs de gedachte die later de Poolse minister van buiten
landse zaken Rapacki nog uitvoeriger en gedetailleerder zou 
uitwerken, namelijk het plan van een atoomvrije zone van Mid
deneuropa, die volgens Rapacki beide delen van Duitsland, Polen 
en Tsjechoslowakije zou omvatten. Zoals men weet komt dit 
plan van Rapacki in de hoofdlijnen overeen met gedachten van 
Kennan en vond het ook sympathie bij b.v. de Ierse minister 
van buitenlandse zaken Robert Aiken, terwijl men in NATO
kringen, onder andere ook bij Spaak weinig heil in dit plan ziet. 

De zakelijke bezwaren van het Westen tegen de ideeën van 
Boelganin zijn reeds zo vaak naar voren gebracht, dat het naar 
buiten de indruk maakt van onverstandige hardnekkigheid, als 
zij altijd weer opnieuw tegen de toch zo eenvoudige en begrijpe
lijke voorstellen van Boelganin geuit worden. De publieke opinie, 
en niet weinigen van de internationale atoomgeleerden zijn zo 
vervuld van schrik voor dit ontzettende vernietigingswapen, dat 
zij de politieke en militaire risiko's van een ondoordachte en 
overhaaste regeling niet in rekening stellen. Het Westen ziet 
geen voordeel in het staken van de atoomproeven, als niet ook 
de produktie van atoomwapens gestaakt en effektief gekon
troleerd wordt. Ook het verbod van het gebruik van atoomwa
pens helpt niet, omdat een overtreding van dit verbod op mas
sale wijze in een enkele militaire handeling reeds een vernieti
gende uitwerking kan hebben. Rusland wil wel de proeven sta
ken, maar niet de produktie. Dit zou aan de ontwapeningswed-
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loop geen einde maken. Zolang dit verschil van opvatting niet is 
opgelost, heeft het geen zin, dat de regeringschefs onder elkaar 
besprekingen voeren. 

De eigenlijke bedoeling van de Russen heeft Chroesjtsjow op 
21 december j.l. in zijn toespraak tot de Opperste Sowjet duide
lijk kenbaar gemaakt: het Westen zou volgens hem bereid moe
ten zijn, de bestaande toestand te erkennen en zich verder niet 
mogen inmengen in de aangelegenheden van andere staten. 
Daarmee zou dus het Westen de volkomen onrechtmatige bezet
ting en onderdrukking van de Oosteuropese staten erkennen en 
de Russen alle gelegenheid geven, de eigen macht uit te bou
wen, te stabiliseren en daarmede op den duur het evenwicht van 
de krachten zeer tot hun eigen voordeel te verschuiven. 

De Russen zetten echter alles op alles om het initiatief in de 
psychologische bewerking van de wereldopinie niet meer uit 
handen te geven. Ze werken volgens het schema: "Frappez tou
jours", en wel steeds met dezelfde gedachten, die slechts weinig 
worden gevarieerd. Aan het begin lijkt deze methode vrij van 
fantasie en elasticiteit, maar de Russen weten, dat de wijze, 
waarop zij de kunstmanen publicistisch en propagandistisch 
hebben uitgebuit, lang niet onderschat mag worden. Rapacki 
heeft daarom zijn plan in enkele redevoeringen en interviews 
toegelicht, Tsjechoslowaakse en Sowjetrussische staatslieden 
hebben zich verscheidene keren na de NATO-konferentie op 
meer of minder opvallende wijze over deze zaak uitgelaten, 
Smirnow werd, zoals gezegd, naar Adenauer en nu ook naar 
Brentano gezonden, om het terrein te verkennen, totdat Boel
ganin tenslotte met een publicistische monster-aktie startte, die 
alles overtreft, wat tot nu toe op het gebied van mondiale diplo
matieke zenuwoorlog is gebeurd: Boelganin stuurde op 9 janu
ari j.l. een brief van 19 pagina's aan de vijftien landen van de 
NATO en aan vier andere, en bovendien een even lange nota 
aan alle landen van de UNO plus "enkele andere", zoals het 
heette, vermoedelijk Oostduitsland, Roodchina en Zwitserland. 

Deze boodschap van Boelganin bevat in wezen wederom geen 
nieuwe gezichtspunten: opnieuw wordt een ontwapeningskon
ferentie in het kader van een speciale zitting van de Algemene 
Vergadering van de UNO of van een ontwapeningscommissie 
waaraan alle leden van de UNO deelnemen, voorgesteld, opnieuw 
wordt het plan-Rapacki toegelicht en voorgesteld, het NATO
voorstel van een konferentie van de ministers van buitenlandse 
zaken wordt als niet geschikt afgewezen, maar een konferentie 
van de leden van de NATO en van het Warschau-pakt aanbevo
len, waaraan ook neutrale landen zouden kunnen deelnemen. 
Rusland denkt hierbij aan India, Afghanistan, Egypte, Joego
slavië, Oostenrijk en Zweden. Opnieuw wordt aangedrongen op 
een overeenkomst, die atoomproeven verbiedt, op een overeen
komst tegen verrassingsaanvallen, op een niet-aanvalspakt, op 
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een vermindering van de troepen op het gebied van Oost- en 
Westduitsland en van de leden van het pakt van Warschau en 
van de NATO. 

Wat Duitsland betreft, verwerpt Boelganin zoals Chroesjtsjow 
voor hem het westelijke verwijt, dat de Russen zich niet aan de 
afspraak van Genève hebben gehouden en de hereniging van 
Duitsland op grond van vrije verkiezingen tegenhouden. Rus
land voelt er alles voor - maar heeft steeds gezegd, dat van 
de reële situatie moet worden uitgegaan; dit betekent met zoveel 
woorden, dat het regiem van Oostduitsland gehandhaafd moet 
worden en dat de opvattingen van Oostduitsland over "vrije" 
verkiezingen gerespekteerd moeten worden. 

Dit zijn de hoofdlijnen van deze jongste kettingbriefaktie van 
Boelganin, die bedoeld was om Eisenhowers "State-of-the
Union"-rede te overschaduwen en de westelijke landen, die in de 
Permanente Raad van de NATO een antwoord op de eerste 
Boelganin-brieven bespraken, aan te sporen, de zaak nog eens 
te bekijken. Onmiddellijk daarna werd door het Witte Huis de 
tekst van Eisenhower's antwoord gepubliceerd, het antwoord 
vanzelfsprekend op de eerste brief van Boelganin van een maand 
geleden, maar dat meteen de hoofdpunten van de laatste bood
schap van Boelganin afwerkt. Terecht hebben de overige wes
telijke bondgenoten van de V. S. deze brief van Eisenhower zeer 
gunstig opgenomen, omdat Eisenhower naast een paar plechtige 
algemene verklaringen alle geschilpunten noemt, die allereerst 
geregeld moeten worden, een werkprogramma dus voor de 
ministers van buitenlandse zaken, dat afgewerkt moet worden, 
voordat de regeringshoofden bijeenkomen. Amerika verwerpt 
iedere aanvalsoorlog en is bereid, regionale verdragen op te 
geven, als binnen de UNO een collektieve veiligheidsregeling 
bereikt kan worden. Dit kan niemand als een onredelijke of 
nietszeggende uitlating bestempelen. Vervolgens noemt Eisen
hower de volgende punten, waarover overeenstemming moet 
worden bereikt: het uitsluitend vreedzame gebruik van de we
reldruimte, het afzien van het gebruik van het vetorecht, om 
vreedzame regeling van geschillen tegen te houden, de hereni
ging van Duitsland, de positie van de satellietlanden, het verbod 
van onbeperkte produktie van kernwapens (dus niet alleen van 
proeven), vermindering van de konventionele bewapening en 
van de troepensterkte, luchtinspektie. Gelijktijdig wijst Eisen
hower de gedachte van een geïsoleerd gesprek tussen Amerika 
en Rusland op het hoogste plan - waarvoor de overige NATO
landen heel weinig voelen - formeel van de hand. 

Hiermede heeft Eisenhower nog eens geprobeerd het wes
telijke standpunt samen te vatten en aan de Russen evenals aan 
de gehele wereld duidelijk te maken, dat Amerika en zijn bond
genoten bereid zijn, aan de vermindering van de spanning in de 
wereld mee te werken, maar geen halve of onduidelijke en daar-
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mede riskante overeenkomsten wensen te sluiten. Indien Rus
land niet bereid is, dit werkprogramma als uitgangspunt van 
onderhandelingen te aanvaarden, bewijst het daarmede zijn ge
brek aan goede wil. De vraag is alleen, of dit duidelijk genoeg 
ook voor de neutrale en Afro-aziatische landen blijkt, die sterk 
onder de indruk komen te staan van de spraakzaamheid en 
schrijfzucht van de Russen. Het behoort ook tot een goede en 
weldoordachte westelijke taktiek, de redelijkheid van het wes
telijke standpunt niet alleen voor de westelijke bondgenoten en 
de vrienden van het Westen, maar ook voor de zogenaamde niet
gecommitteerde landen overtuigend te maken. Dit vormt geen 
onbelangrijk onderdeel van de westelijke politiek van de komen
de maanden. Anders menen deze landen dat Rusland inderdaad 
dat voert, wat Rapacki een "konstruktieve koëxistentie" noemt. 
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(BOEKBESPREKING J 
EEN EEUW SOCIAL.i'.i 
PROBLEMATIEK ,) 

In overeenstemming met de 
helderheid die het gehele boek 
kenmerkt, geeft de schrijver 
in zijn inleiding duidelijk aan 
wat met dit werk wordt beoogd. 
Onder de sociale problematiek 
verstaat hij de problematiek 
van het samenleven der ver
schillende maa tschappelij ke 
groeperingen. Vervolgens merkt 
hij op: 

"Ofschoon iedereen bij deze 
problematiek betrokken is en 
velen spontaan stelling nemen 
in de discussies, blijft het 
vrijwel voorbehouden aan 
specialisten om samenhang in 
de wirwar van problemen te 
zien. En wat erger Is, voor de 
leek bestaat er zelfs geen mo
gelij kheid om zich met een 
beperkte studie inzicht in deze 
problematiek te verschaffen. 
Een concrete benadering van 
het spel der sociale krachten, 
waaruit de mengeling van 
strijd en samenwerking ont
staat, die kenmerkend is voor 
onze samenleving, zoekt men 
tevergeefs in de sociale litte
ratuur. De mening dat het tijd 
wordt in deze leemte te voor
zien, vormde voor de schrij
ver de aanleiding tot de stu
die waarvan dit boek de 
vruchten brengt." 

Men krijgt hieruit gemakke
lijk de indruk, dat de schrijver 
heeft gepoogd de "steen der wij
zen" te vinden met daaraan 
verbonden de onvermijdelijke 
veronderstelling, dat ook deze 
alchemist zijn publiek wel zal 
teleurstellen. 

') Een Eeuw Sociale Problematiek 
door H. Hoefnagels S.J. Ultg. van 
Gorcum. Assen. 1957.310 blz. 111.50 Ini., 
113.50 geb. 

Inderdaad worden de lezer 
wemlg onbekende vruchten 
voorgeschoteld. De geschiedenis 
van de sociale problematiek, die 
bedoeld is als grondplan, blijkt 
te reiken tot aan het dak, dat 
bestaat uit een nabeschouwing 
van slechts enkele pagina's. 
Daarbij zij overigens erkend, dat 
de bladzijden die deze nabe
schouwing voorafgaan zich niet 
geheel beperken tot een be
schrijving der his:orie. Heeft 
men zich dus met reden voor
bereid op een teleurstelling? Het 
vervolg van deze recensie hoopt 
duidelijk te maken, dat dit 
geenszins het geval is. 

Enigermate in tegenstelling 
tot de ondertitel van het werk, 
"Van sociaal conflict naar stra
tegische samenwerking", begint 
de uiteenzetting met een be
schrijving van de sociale vrede 
van de j aren voor 1870. In de 
vigerende patronale verhoudin
gen is er geen plaats voor een 
sociale kwestie. De handwerksge
zel beschouwt zijn armoede als 
een normale toestand. De werk
gever legt in deze weinig dyna
mische tijd niet zo gemakkelijk 
nieuwe eisen van efficiency en 
dergelijke voor aan zijn perso
neel waardoor een gemoedelijke 
omgang - bij de kleine bedrij
ven van die tijd toch zoveel ge
makkelijker - niet zo snel 
wordt verstoord. Een aantal ge
zangen en verklaringen van ge
zellenverenigingen bevestigen 
het bestaan van deze voor de 
mens van nu onbegrijpelijke 
idylle. 

De opkomst van de industrie 
in de zeven tiger j aren brengt 
donder en bliksem in deze pa
storale. De rationalisatie doet 
haar intrede in het bedrijf en 
verjaagt de gemoedelijkheid. Het 
ontstaan van en de groei tot 
grotere bedrij ven heeft een 
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zelfde gevolg. Hoewel de arbei
ders ook vroeger geen rechten 
hadden, beginnen zij dit eerst nu 
te voelen als een onrecht. Tus
sen de jaren 1870 en 1900 gaan 
de arbeiders zich organiseren. 
In deze organisaties krijgen de 
radicale elementen na korte tij d 
de overhand: doordat de erken
ning van het recht tot organisa
tie geruime tijd. door de werk
gevers veelal aan de werkne
mers wordt onthouden, is een 
negatieve actie gemakkelijker 
met verve te voeren dan een 
positieve koers op lang zicht. Dit 
is een tijd van stakingen en uit
sluitingen, waarbij de arbeiders 
wegens gebrek aan middelen, 
maar meer nog misschien bij 
gebrek aan ervaring, vaak het 
gelag betalen. Ook hier wordt 
met vrucht gebruik gemaakt 
van geschriften uit die jaren, 
waarbij vooral de plastische 
wijze waarop de stakende bezor
gers van een melkinrichting per 
circulaire de hygiënische toe
standen aan de klanten "open
baren" een heerlijk macabere 
noot vormt. 

De periode van 1900-1914 
wordt vooral getekend door de 
spoorwegstaking, die de aanlei
ding vormt tot een betere orga
nisatie van de arbeidersbewe
ging. Bij werkgevers en werkne
mers ontstaat wederzijds meer 
begrip. 

In de eerste jaren na de oor
log van 14-18 doet de vrees voor 
een revolutie alle moeilijkheden 
als sneeuw voor de zon verdwij
nen. Als de wereld weer in een 
rustiger vaarwater komt leidt 
dit uiteraard tot desillusies. 
Deze tijd kenmerkt zich door een 
grote arbeidsonrust. Hoewel in 
theoretische beschouwingen op 
maatschappij hervorming sterk 
wordt aangedrongen, is in de 
praktijk hiervan niet veel te be
speuren. 

De periode van 1930-1940, be
paald door het verschijnsel van 
de economische malaise, brengt 
door de nood een grotere samen
werking tussen werknemers en 
werkgevers tot stand. Het falen 
van de bestaande maatschappij 

opent ogen en harten voor een 
streven naar een nieuwe struc
tuur. 

In het bovenstaande is ge
poogd een uiterst beknopte -
en dus onvolledige - lijn weer 
te geven. Het opmerkelijke is, 
dat de tekening van deze histo
rische ontwikkeling zich geens
zins bepaalt tot het registreren 
van de feiten. Meer dan de fei
ten tellen in dit werk de motie
ven en de achtergronden. Be
halve uit het betoog van de 
schrijver blijken deze vaak uit 
de zeer talrijke "petites histoi
res", de citaten uit pamfletten, 
circulaires, enquêtes, jaarboeken 
enz., die op voortreffelijke wijze 
in de tekst zijn ingepast, zodat 
zij de lezer eerder het werk ver
lichten dan verzwaren, hetgeen 
met citaten anders zelden het 
geval is. Daarnaast vindt men 
door de tekst verspreid algeme
ne beschouwingen die vaak zeer 
verhelderend werken. Zo kan een 
treffend betoog worden aange
troffen, dat de hedendaagse be
schouwer voor het begrijpen van 
de sociale verhoudingen van 
vroeger jaren zijn neiging moet 
afleggen deze te bekijken door 
de bril van wat heden geldt als 
normaal. Mogelijk ter adstructie 
betrapt men even verder de 
schrijver op het vergeten van 
zijn goede raad. Een ander voor
beeld van een dergelijke be
schouwing is die waarin er op 
wordt gewezen hoe men in de 
sociale problematiek geneigd is 
de gang van het proces af te 
meten aan de gemakkelijk waar
neembare sociale stemming 
welke ligt in het vlak der gevoe
lens, terwijl men minder oog 
heeft voor de ontwikkeling van 
de sociale houding die op het 
vlak der diepere overtuiging 
ligt. 

Wat is nu de eindindruk die 
men van dit boek ontvangt? 

Gemeten naar de inleiding 
heeft men de neiging te menen 
dat schrijver zijn opzet niet ge
heel heeft gehaald. In zijn na
beschouwing schijnt hij dit zelf 
ook zo te voelen waar hij spreekt 
van een aanzet te hebben gege-



ven. Het moet echter worden 
erkend, dat dit boek een bijzon
der pleizierige sensatie heeft te 
bieden. Het behoort namelijk tot 
die zeldzame boeken, als b.v. "De 
Philosophen van het Dagelijks 
Brood" die het presteren een 
problematiek die "vraagt" om 
een dor betoog, weer te geven 
op een wijze die spanning brengt 
als een goede roman. Dat in de 
gloed van het betoog de objec
tiviteit wel eens schuil lijkt te 
gaan, hoewel Pater Hoefnagels 
kennelijk poogt deze te betrach
ten, mag dan ook niet te zwaar 
tellen. 

Door deze helderheid is het 
boek zeer geschikt voor ieder die 
de geSChiedenis van de sociale 
kwestie beter wil leren begrij
pen. Bij lezing zal men dan mer
ken, dat deze leidt tot een beter 
begrip van het heden. Wanneer 
men dit stelt tegen over de be
doeling die bij de schrijver heeft 
voorgezeten, zoals in het begin 
van deze recensie werd aange
haald uit de inleiding van het 
besproken werk, komt men tot 
de conclusie dat achteraf bezien 
de auteur eigenlijk toch het doel 
heeft bereikt waarvoor hij zich 
achter zijn schrijftafel heeft ge
zet. De leek die met een beperkte 
studie inzicht in de sociale pro
blematiek wil verwerven, zal 
zich met genoegen in het hier 
besproken werk vermeien. 

F. K. L. 

HET SOCIAAL PROBLEEM 1) 

De bedoeling van dit werk is 
0rE. het begrip van het sociale 
te ontleden en te omschrijven". 
Aldus begint de auteur de inlei
ding. Even verder lezen we, dat 
het boek werd geschreven, om 
de lezer te overtuigen van de 
juistheid van het onderscheid 
tussen het maatschappelijke en 
het sociale (pg. 6), En op de 
pagina's 253 en 254 wordt ge-

') Door dr P. de Bruin S.J. Uitgevers
mIJ. N.V. Standaard-Boekhandel. Ant
werpen-Amsterdam. 1956. Ing. f 15.50. 
geb. f 17.50. 

zegd, dat "heel dit boek" Is ge
schreven om aan te tonen, dat 
niet alleen het lagere (de eco
nomische wettelijkheid) gesu
blimeerd wordt door het hogere 
(de sociale orde), maar dat ook 
het hogere het lagere moet in
tegreren, zich dus moet aanpas
sen en als men wil, degraderen. 

Nog op andere plaatsen en 
met andere woorden spreekt de 
auteur over de bedoeling van 
zijn werk. De verschillende om
schrij vingen dekken elkaar niet. 
Wij menen hierin een bewijs te 
mogen zien van de grote moei
lijkheden, waarvoor hij zich ge
steld zag bij het betreden van 
een (betrekkelijk) nieuw terrein 
van wetenschappelijk onder
zoek, nI. het terrein van het so
ciale op zich, van de formele 
verbondenheid der mensen als 
zodanig (tegenover de materiële 
verbondenheid der mensen in de 
cultuurwaarden) . Van die moei
lijkheden is De Bruin zich zeer 
wel bewust. Hij spreekt over zijn 
boek als over "fragmentarisch 
stukwerk". Dat hij het toch ge
schreven en gepubliceerd heeft 
wordt gerechtvaardigd met de 
opmerking, dat toch iemand 
moet beginnen met het leggen 
van een fundament waarop la
tere denkers kunnen voortbou
wen. Dit laatste is zeer juist. 
Wat het karakter van "stuk
werk" van dit boek betreft, 
moeten wij echter opmerken, 
dat bij nauwkeurige bestuderi!;lg 
wel degelijk een bepaalde lIJn 
valt te ontdekken, al wekt het 
zich herhaaldelijk en op tegen
gestelde wijze uitdrukken over 
de bedoeling van het werk even 
een andere indruk. Het onder
scheid tussen het maatschap-

. pelijke en het sociale en de ver
houding en onderlinge door
dringing van economische wet
telijkheid en sociale orde blijken 
nl. neventhema's te zijn. Hoofd
zaak is de ontleding van het 
sociale verschijnsel, de bestude
ring van zijn elementen en van 
de doorwerking van het sociale 
in de huidige samenleving. 

In het korte bestek van deze 
recensie vragen wij vooral aan-
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dacht voor het eerste deel van 
het boek, dat een sociale cate
gorieënleer ontwikkelt en onge
twijfeld het belangrijkste is. Uit 
het tweede, dat de huidige so
ciale kwestie, en het derde deel, 
dat de sociale verhoudingen in 
de algemene samenleving be
handelt, zal illustratief mate
riaal worden geput. De zeer rijke 
inhoud van het boek dwingt tot 
deze wijze van bespreking. 

Om tot een goed begrip van 
het sociale te komen stelt De 
Bruin het tegenover het maat
schappelij ke. Hij zegt: "Onder 
het sociale wordt een onderdeel 
van het maatschappelijke leven 
verstaan". En elders spreekt hij 
van "de verhouding van het so
ciale tot de andere gebieden van 
het maatschappelijke leven". 
Van die andere gebieden noe
men wij de godsdienst, de mo
raal, het recht, het spel etc. Al 
deze gebieden of waarden heb
ben hun eigen zelfstandigheid, 
maar doordringen ook elkaar, 
zij het op telkens andere wijze. 
Dat geldt ook voor het sociale, 
dat het verenigings- en bin
dingselemen t van alle waarden 
is, in alle waarden dus door
dringt, maar ook zijn eigen zelf
standigheid heeft. 

Met alle waardering voor de 
poging, die De Bruin doet om 
het sociale en het maatschap
pelijke te onderscheiden, moe
ten wij toch zeggen, dat hij ons 
niet van de juistheid van zijn 
standpunt heeft kunnen over
tuigen. Het verdient o.i. geen 
aanbeveling van het sociale te 
spreken als over een onderdeel, 
een gebied of een soort van 
maatschappelijkheid. Er is im
mers socialiteit buiten het maat
SChappelijke, b.v. in de vriend
schap en de huwelijksliefde. 
Beter lijkt ons de omschrijving, 
die De Bruin zelf op pagina 5 
geeft, waar hij het maatschap
pelijke ziet als het verbonden 
zijn in cultuurwaarden en het 
sociale als het verbonden zijn op 
zich. Dit stemt overeen met onze 
opvatting van het maatschap
pelij ke als een vorm van het 
sociale, waarin het sociale a.h.w. 
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"beklijft", zichtbaar en gecon
serveerd wordt. 

Deze voor de terminologie zo 
belangrijke kwestie wordt door 
de auteur niet verder uitge
werkt. Diep gaat hij daarente
gen in op de elementen van het 
sociale. Dit zijn er twee: de soli
dariteit en de rivaliteit. Daar
van levert het eerste, althans in 
de huidige sociale samenleving 
in ons land, minder moeilijkhe
den op dan het tweede. Wij wij
zen er hier slechts op, dat de 
solidariteit zozeer tot het wezen 
van de mens behoort, dat zelfs 
de onsocialen, zoals De Bruin 
terecht opmerkt, nog onderling 
verkeer in solidariteit zoeken om 
zich te kunnen handhaven. Vol
strekt onsociaal zijn is een on
mogelijkheid. Het is dan echter 
niet konsekwent, dat de auteur 
de slavernij niet tot de eigen
lijke sociale verhoudingen re
kent. Want ook hier breekt de 
menselijkheid, d.i. de solidariteit 
door. In de practijk bleek de 
slaaf dan ook toch wel, zij het 
dan in geringe mate, als vrije 
en gelij ke mens te worden ge
waardeerd. 

Het tweede element, de riva
liteit, heeft haar fundament in 
de taakverdeling. De taakver
deling is nOOdzakelijk, omdat 
alleen de mensheid de volledige 
mens zal kunnen realiseren. Zij 
leidt er immers toe, dat ieder 
mens in alle anderen zijn rivalen 
ziet. Immers, wel neemt de mens 
de algemene mensheid uit het 
samenzijn met de andere men
sen over, maar hij produceert 
het ook spontaan uit zichzelf en 
handhaaft het tegenover ande
ren. De rivaliteit behoort, even
als de solidariteit, tot het na
tuurlijke systeem der sociale 
betrekkingen. Zij vernietigt de 
solidariteit niet, omdat zij uit
eindelijk een ijver voor de alge
mene samenleving is. 

Op vele plaatsen komt De 
Bruin op de rivaliteit terug. 
Haar vergelijkend met de klas
senstrijd merkt hij op, dat er 
naar de mening van Marx in de 
vroegere fasen van de sociale 
verhoudingen geen solidariteit 



was, en dat de klassenstrijd op 
het einde zal verdwijnen, omdat 
de strij d niet zal eindigen in een 
nieuwe solidariteit, die weer 
rivaliteit oproept, maar in de 
vestiging van een maatschappij, 
waarin alle rivaliteit zal zijn op
geheven. Er is echter ook in de 
vroegere sociale verhoudingen 
solidariteit te vinden. Bovendien 
toont De Bruin overtuigend aan, 
dat de rivaliteit nimmer zal ein
digen. "Zij ontstaat uit solidari
teit en zij leidt tot solidariteit 
in een nooit eindigende reeks". 
De rivaliteit is dus een motor 
voor de vooruitgang van de 
mensheid naar een steeds groter 
menselijkheid. Het is van bete
kenis hierop te wijzen, omdat 
het merendeel der katholieken 
over de oplossing van de sociale 
kwestie spreekt als over een 
definitieve oplossing. Verwacht 
men hier echter van de Kerk 
en de katholieke partijen niet 
iets ... onmogelijks? 

In het sociale speelt de solida
riteit echter de hoofdrol (pg. 
128). De practijk is gebonden 
"aan de metafisische wet der 
sociale orde, dat de solidariteit 
der rivaliteit moet leiden en niet 
omgekeerd" (p. 182). Daarom is 
nodig een bedrijfsorganisatie, 
welke trouw is aan het beginsel, 
dat zowel de solidariteit als de 
rivaliteit voor de sociale samen
werking nodig zijn en dat de 
rivaliteit ondergeschikt moet 
worden gemaakt aan de solida
riteit (pg. 184). 

Na de elementen van het so
ciale te hebben uiteengezet 
vraagt pater De Bruin aandacht 
voor de sociale verhoudingen, 
waarin solidariteit en rivaliteit 
hun vaste vorm verkrijgen. In 
die sociale verhoudingen con
stateren wij een ontwikkeling, 
welk echter anders moet worden 
verklaard dan Marx deed. Deze 
meende, dat de productietech
niek de sociale verhoudingen 
bepaalt en de sociale verhoudin
gen op haar beurt weer de cul
tuur. Wij mogen echter de ver
houding niet zien als een pyra
mide met de productietechniek 
als basis en de twee andere ele-

menten als bovenbouw, maar 
moeten haar zien als een cirkel
gang, waarbij het beginpunt 
even willekeurig is als het eind
punt. Ieder lid van de verhou
ding productietechniek-sociale 
verhoudingen-cultuur heeft een 
autonome ontwikkeling in de 
ontWikkeling van het geheel (pg. 
81). De oorzaken van revoluties 
kunnen daarom liggen zowel bij 
de ontwikkeling van de geest als 
bij de verscherping van de so
ciale verhoudingen en de econo
mische mogelijkheden (pg. 85). 

De Bruin spreekt verder uit
voerig over de sociale verhou
dingen, o.a. met betrekking tot 
de Kerk, het standsgevoel, de 
arbeid, de noodleniging en de 
economie. Wij wijzen nog slechts 
op een enkel punt. De sociale 
verhoudingen zijn rationeler ge
worden. Sociale voorrechten en 
sociaal prestige worden terugge
drongen. Het is een eigenaardig 
kenmerk van de actuele fase der 
ontwikkeling van de sociale 
verhoudingen, aldus De Bruin, 
dat voor ons geen enkele "om
standigheid" meer goddelijk of 
natuurlijk is. Het is allemaal 
mensenwerk dat de natuur 
vormt onder goddelijke leiding 
en het is onze taak met de ratio 
te onderkennen wat het beste is 
en hoe wij het ideaal van een 
samenleving van werkelijke 
mensen het beste kunnen berei
ken (pg. 115), Sint Thomas zag 
dat heel anders. De rijken, al
dus deze middeleeuwer, moeten 
van hun rijkdom een zo goed 
mogelijk gebruik maken; wij 
kunnen hen zelfs tot dat goede 
gebruik dwingen. Maar het 
kom t niet in Thomas op een 
andere verdeling van de rijk
dom te bewerkstelligen om zo 
een beter gebruik te waarborgen. 
Hoe heel anders denkt de mo
derne katholiek over deze kwes
tie! 

Wij menen hiermede onze be
spreking te kunnen besluiten. 
Slechts de hOOfdpunten hebben 
wij aangeroerd, teneinde niet in 
de details verstrikt te raken. De 
lezer zij er echter van overtUigd, 
dat hij bij de lezing van dit boek 
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nog op tal van andere interes
sante beschouwingen over on
derwerpen van theoretische én 
van practische aard zal stoten. 
Wij noemen de kwestie van de 
middengroepen, de publiekrech
telijke bedrijfsorganisatie, het 
maatschappelijk werk, stijging 
en daling op de maatschappe
lij ke ladder enz. Bovendien is 
een inleidend hoofdstuk over de 
methode der sociale weten
schappen opgenomen. Heel spe
ciaal zij nog aandacht gevraagd 
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voor de prachtige bladzijden, die 
de auteur wijdt aan de verhou
ding van de Kerk tot het sociaal 
probleem, alsmede voor de be
hartenswaardige opmerkingen, 
die hij maakt over het socialis
me. Dat alles echter cirkelt om 
een kern, die wij, naar wij ho
pen, in het bovenstaande vol
doende in het licht hebben ge
steld. Een zeer goed boek voor 
wetenschapper en practisch po
liticus! 

Drs W. J. G. M. GIELEN. 
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de werkzaamheden van de 

provinciale besturen 
door Dr. P. D. itf. P!Jnenburg 

D
e leden der provinciale staten worden rechtstreeks ge

kozen door de kiesgerechtigde ingezetenen der provin
cie. De verkiezing heeft plaats op de wijze door de wet 
te regelen. Zo bepaalt de Grondwet. 

In de Kieswet heeft de wetgever de taak vervuld, die de 
Grondwet hem hier oplegt. Dààr is (na de wijziging van 27 no
vember 1958) te lezen, dat de dag der candidaatstelling voor de 
verkiezingen van de leden der provinciale staten de tweede dins
dag van februari is, alsmede dat de stemming drie en veertig 
dagen later plaats vindt. Een en ander betekent, dat wij op 26 
maart van dit jaar ter stembus gaan ter verkiezing van de 
volksvertegenwoordiging van onze provincies. 

Nu deze verkiezingen weer voor de deur staan, is er aanlei
ding nadere aandacht te wijden aan de betekenis van de provin
cie en het provinciaal bestuur voor de Nederlandse gemeenschap. 

Van die betekenis bestaat - zo mag men wel stellen - niet 
allerwege een duidelijke voorstelling. Meer bekend is wel, dat 
de verkiezing van de leden der provinciale staten indirect bete
kent de verkiezing van de leden der Eerste Kamer der Staten 
Generaal, en eveneens, dat de provinciale staten uit hun midden 
een dagelijks bestuur, het college van gedeputeerde staten kie
zen, dat tezamen met hen, en met eveneens de commissaris der 
koningin als voorzitter, in de provinciale hoofdstad zetelt, maar 
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het is de vraag, of omtrent de taak, de bevoegdheid en de werk
zaamheden van de provinciale bestuursorganen voldoende inzicht 
bestaat. 

Ook de belangstelling voor de werkzaamheden der provincie 
is zeer gering. Bijvoorbeeld persoonlijke belangstelling voor de 
- openbare - vergaderingen van de provinciale staten bestaat 
voorzover ons bekend in het geheel niet. De publieke tribune 
pleegt verlaten te zijn. 

Deze zaak ligt met betrekking tot het plaatselijke bestuur 
bepaald wel anders. Voor gemeenteraadsvergaderingen bestaat 
nog wel belangstelling en de kranten verslagen ervan worden uit
voerig gelezen. Om nog niet te spreken van de gevallen, waarin 
deze belangstelling tot heftige beroering leidt. 

Zelfs voor het centrale bestuur in het voor de meeste kiezers 
toch zo verre Den Haag bestaat een belangstelling, die de inte
resse in het provinciaal bestuur in de schaduw stelt. Men denke 
aan de totstandkoming van sociale, verzekerings- en belasting
wetten en aan regeringsmaatregelen als de loon- en prijsbeheer
sing en de woningvoorziening. 

Voor dit verschijnsel van de geringere belangstelling voor de 
werkzaamheden van de provinciale besturen zijn verscheidene 
verklaringen te geven. De voornaamste lijkt ons te zijn, dat het 
leven van de gemeenten en van de staat voor de burger van 
grotere betekenis is, dan dat van het gewest. 

Voor de gemeente gaat die stelling nog het meest op. Door 
de in onze wetgeving gebruikelijke decentralisatie-methode: re
geling en bestuur door de gemeente, toezicht van de provincie 
en oppertoezicht van het Rijk, is de werkzaamheid van het plaat
selijk bestuur veel positiever, en direkter op het resultaat gericht. 
Het resultaat van de activiteiten van het plaatselijk bestuur is 
dan ook veel meer spectaculair en gemakkelijker te bevatten, 
dan het resultaat van het merendeel der provinciale bemoeiingen. 
Deze laatste zijn merendeels indirekt op het beoogde doel ge
richt. Zodoende is het resultaat moeilijker te onderscheiden, het
geen bijdraagt tot een opvatting omtrent de betekenis van het 
provinciaal bestuur, die de werkelijkheid niet voldoende recht 
laat wedervaren. 

* 
"" "" 

Indien thans getracht wordt nader op deze betekenis in te 
gaan, dan wordt, teneinde een dorre opsomming te vermijden, 
afgezien van een naar volledigheid strevend overzicht van de 
provinciale werkzaamheden. Uitgebreide overzichten staan bo
vendien reeds elders ter raadpleging. Men zie o.a. het "Hand
boek voor het Nederlandse Provincierecht" van De Monchy en 
het gedenkboek "De Provinciale Wet Honderd Jaar". 
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Eerst zal enige aandacht worden geschonken aan de taken, 
die het provinciaal bestuur in vele bijzondere wetten is toebe
deeld: administratieve rechtspraak, toezicht op gemeentebestu
ren en andere uitvoering van rijksregelingen. Daarna zal de 
autonome werkzaamheid van het provinciaal bestuur worden 
belicht. Tot slot zal nog aandacht worden geschonken aan de 
vraag, of uitbreiding van de provinciale werkzaamheid gewenst 
is. 

Er bestaat in Nederland naast de burgerlijke rechter en de 
strafrechter geen algemene administratieve rechter. In enkele 
gevallen is zulk een afzonderlijke administratieve rechtspraak 
wel in het leven geroepen, maar in hoofdzaak is de administra
tieve rechtspraak in handen van bestuursorganen. Ter onder
scheiding van de echte administratieve rechtspraak spreekt 
men in dit geval ook wel van administratief beroep. 

Het college van gedeputeerde staten heeft als administratieve 
beroepsinstantie, daartoe aangewezen in verscheidene admini
stratieve wetten, een belangrijke en vrij omvangrijke taak. Het 
gaat daarbij in verreweg de meeste gevallen over de beslissing 
in beroep tegen besluiten van gemeentebesturen. 

Om enige voorbeelden te geven: Op grond van de Woningwet 
kan men bij gedeputeerde staten in beroep komen van besluiten 
van de gemeenteraad tot onbewoonbaarverklaring van een wo
ning en tot de vaststelling van een uitbreidingsplan of van 
andere stedebouwkundige maatregelen. Wordt door burge
meester en wethouders een drankwetsvergunning geweigerd of 
ingetrokken, dan wijst de Drankwet eveneens het genoemde 
college als beroepsinstantie aan. Aan hetzelfde adres moet men 
in verzet komen indien men niet accoord kan gaan met vorde
ring van woonruimte in zijn woning, aldus de Woonruimtewet. 
Bijzondere schoolbesturen, die van de gemeenteraad minder 
financiële medewerking ontvangen dan waarop zij menen recht 
te hebben, kunnen met de Lageronderwijswet in de hand naar 
de provinciale hoofdstad stappen, en - om tenslotte nog een 
voorbeeld te noemen - ook de Wet Autovervoer Personen geeft 
van de weigering van een vervoersvergunning beroep op gede
puteerde staten. 

De wijze van behandeling van de beroepen (indiening stukken, 
openbare zitting van het college, en dergelijke) is geregeld in de 
instructie van gedeputeerde staten en loopt in de verschillende 
provincies op sommige punten wat uiteen. Er zijn tegen de 
rechtsprekende taak van gedeputeerde staten wel een aantal 
theoretische bezwaren aan te voeren, maar het algemeen oor
deel in de literatuur over dit belangwekkend instituut van leken
rechtspraak is nogal gunstig. 

Wanneer de hogere regelingen het provinciaal bestuur roepen 
tot medewerking aan de uitvoering daarvan, dan is dat meestal 
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het college van gedeputeerde staten. De gevallen, waarin bijzon
dere wetten of algemene maatregelen van bestuur van de pro
vinciale staten medewerking tot uitvoering vorderen, zijn weinig 
talrijk. 

Even uiteenlopend als de wetten zijn, die gedeputeerde staten 
hebben uit te voeren, is ook de aard van de arbeid, die daaruit 
voortvloeit. In ons administratieve recht vinden wij velerlei 
soorten van bemoeiingen, aan gedeputeerde staten opgedragen. 

Om enige voorbeelden te geven: het zelfstandig toepassen 
van wetsbepalingen (zoals het vaststellen van de wegenlegger, 
zulks op grond van de Wegenwet) het vaststellen van data, 
van grenzen en vooral ook van bedragen (op grond van 
de middelbaaronderwijswet bepalen zij de vergoeding, die de 
woongemeenten van de buitenleerlingen moeten vergoeden aan 
de schoolgemeente), de bepaling van gemeenten, waar zekere 
voorschriften al dan niet zullen gelden, (op grond van de Drank
wet bijvoorbeeld stellen gedeputeerde staten een lijst op van 
gemeenten, waar geen volledige vergunningen, maar Of tapver
gunningen, óf slijtvergunningen kunnen worden verleend), het 
verlenen van vergunningen of concessies voor bepaalde werken 
(op grond van de Belemmeringenwet Verordeningen bijvoor
beeld verlenen gedeputeerde staten de vergunning, die een ge
meente- of waterschapsbestuur weigert te verlenen, hoewel die 
vergunning nodig is voor de uitvoering van een rijks- of provin
ciaal werk), het aanhoren van bezwaren van belanghebbenden 
- zonder zelf daarover een beslissing te nemen - (zo bijvoor
beeld ten aanzien van bezwaren tegen een onteigening door de 
gemeenteraad, in welk geval gedeputeerde staten van hun be
vinding verslag uitbrengen aan de Kroon), vervolgens ook in 
sommige gevallen het benoemen, schorsen en ontslaan van amb
tenaren - uiteraard ook de provinciale ambtenaren, maar die 
zijn hier nu niet bedoeld, - (bijvoorbeeld het ontslaan van on
derwijzend personeel aan een gemeentelijke nijverheidsschool, als 
de gemeenteraad nalatig is), het geven van adviezen aan de 
regering over benoemingen (bijvoorbeeld van de leden van 
de pachtkamers) , evenals adviezen tot het treffen van sommige 
maatregelen (zoals ten aanzien van de vaststelling van het 
"Rijkswegenplan" als bedoeld in de Motorrijtuigenbelastingwet) , 
het in ontvangst nemen van mededelingen van lagere organen 
(bijvoorbeeld de instructie aangaande het beheer van de gemeen
telijke archiefbewaarplaatsen moet aan gedeputeerde staten 
worden medegedeeld), en tenslotte het verrichten van beheers
daden (zo moeten bijvoorbeeld gedeputeerde staten zorgen voor 
de provinciale archieven, aldus het voorschrift van de Archief
wet). 

Een geval waarin niet gedeputeerde staten, maar de provin
ciale staten worden geroepen tot uitvoering van een hogere rege
ling, is hun verplichting tot vaststelling van streekplannen (op 
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grond van de Wet Nationale Plan en Streekplannen). Een streek
plan is als het ware een uitbreidingsplan voor een gehele streek, 
en het provinciaal bestuur is het tot de vaststelling bevoegde 
orgaan, omdat het streekplan betrekking heeft op het grond
gebied van meer dan één gemeente. 

Met deze bevoegdheid hebben de provinciale besturen een 
belangrijk middel in handen tot de ruimtelijke ordening van het 
gewest. Wel hebben zij van dit middel totnogtoe weinig gebruik 
gemaakt. Er zijn in het gehele land nog geen tien goedgekeurde 
streekplannen. Daarnaast wordt wel veel gewerkt aan streek
planontwerpen en -studies, waarvan het belang niet moet worden 
onderschat, omdat zij het provinciaal bestuur een beter inzicht 
verschaffen in de ruimtelijke structuur van de gemeenten in de 
onderzochte streken, hetgeen er weer toe leidt, dat gedeputeerde 
staten beter georiënteerd zijn voor de uitoefening van hun goed
keuringsrecht ten aanzien van de uitbreidingsplannen dier ge
meenten. 

Verreweg de belangrijkste vorm van uitvoering van hogere 
regelingen door gedeputeerde staten is het toezicht, dat zij op 
grond van een aantal administratieve wetten uitoefenen op de 
gemeentebesturen. Zij hebben geen algeméén toezicht op de 
handelingen van deze besturen, zoals ten onrechte wel eens 
wordt gedacht, v,rant hun toezicht reikt niet verder, dan de 
gevallen, waarin de wet hen uitdrukkelijk tot toezicht roept. 
Dat doet de wet in verschillende vormen, waarvan de volgende 
voorbeelden zijn te geven: 

In vele gevallen rust op hen de taak tot het verlenen of wei
geren van goedkeuring van, of machtiging tot bepaalde beslui
ten (wij noemen slechts de goedkeuring van de gemeentelijke 
bouwverordening en van de uitbreidingsplannen), voorts kunnen 
zij ontheffing verlenen van een tot de gemeentebesturen in het 
algemeen gericht gebod (zij kunnen bijvoorbeeld vrijstelling ver
lenen van de verplichting, die op vele gemeenteraden rust, om 
een uitbreidingsplan vast te stellen, aldus de Woningwet), zij 
hebben de bevoegdheid tot het inspecteren van bepaalde werk
zaamheden (bijvoorbeeld de wijze, waarop de gemeente-archie
ven worden bewaard, zulks op grond van de Archiefwet), het 
gelasten van bepaalde voorzieningen bij nalatigheid van de ge
meentebesturen (indien in een gemeente het bouwtoezicht niet 
voldoende geregeld is, bijvoorbeeld, kunnen zij het bestuur daar
van het treffen van de nodige voorzieningen voorschrijven) en 
zelfs kunnen zij zelf de nagelaten voorzieningen treffen (bijvoor
beeld als in het zojuist genoemde geval de voorzieningen on
danks het gegeven voorschrift uitblijven). 

Van de hier gegeven voorbeelden is het toezicht op de gemeen
telijke uitbreidingsplannen ongetwijfeld het voornaamste. Vooral 
na de laatste oorlog heeft het vaststellen van uitbreidingsplan-
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nen een grote vlucht genomen. Met de uitoefening van hun goed
keuringsrecht ten aanzien van deze plannen hebben gedeputeerde 
staten een grote invloed op de ruimtelijke ordening in de ge
meentes en daarmede in het gewest. 

Nog belangrijker dan het toezicht van gedeputeerde staten 
op de wetsuitvoering door de gemeentebesturen is echter hun 
toezicht op de autonome werkzaamheid van de gemeenten. Reeds 
de Grondwet bepaalt, dat de besluiten van de gemeentebesturen 
over gemeente-eigendommen, en andere burgerlijke rechtshan
delingen, die de wet aanwijst, en ook de gemeentebegroting aan 
de goedkeuring van gedeputeerde staten onderworpen is. De 
provinciale wet herhaalt dit voorschrift en voegt er nog aan toe 
het goedkeuringsrecht ten aanzien van gemeentelijke besluiten 
tot het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten en 
gewone markten, en vervolgens enige werkzaamheden met be
trekking tot plaatselijke belastingen, geschillen tussen gemeen
tebesturen onderling en het vragen aan de Kroon van schorsing 
en vernietiging van verordeningen van de gemeentebesturen, die 
in strijd zijn met de wetten of met het provinciaal belang. En 
tenslotte doet de gemeentewet nog een duit in het zakje door 
ook de vaststelling van de gemeenterekening en van de salaris
sen van de voornaamste gemeente-functionarissen eveneens aan 
gedeputeerde staten op te dragen. 

In deze opsomming is zeker de behingrijkste vorm van toe
zicht: de hand aan de gemeentelijke geldbuidel: de goedkeu
ring van de begroting en de vaststelling van de rekening. 
Het financiële beleid van de gemeente is afhankelijk van de goed
keuring van gedeputeerde staten en geen uitgave kan door haar 
worden gedaan als de goedgekeurde begrotingspost niet toerei
kend is, dan wel de overschrijding van de post niet vooraf door 
gedeputeerde staten is goedgekeurd. En om te kunnen nagaan, 
of de begrotingsposten niet zUn overschreden, dan wel misschien 
verkeerde boekingen zijn gedaan, blijven burgemeester en wet
houders verantwoordelijk voor hun financieel beleid, totdat ge
deputeerde staten de rekening hebben vastgesteld. 

Op grond van het zoeven genoemde grondwettelijke voorschrift 
heeft de gemeentewet een aantal burgerrechtelijke rechtshande
lingen aangewezen, welke de gemeenten niet kunnen verrichten 
zonder voorafgaande goedkeuring van gedeputeerde staten. Het 
gaat hier over handelingen, die de gemeente niet als overheids
lichaam verricht, maar waarbij zij als een particulier persoon aan 
het rechtsverkeer deelneemt, dus bijvoorbeeld wanneer zij een 
stuk grond koopt. 

De voornaamste voorbeelden uit de opsomming van de ge
meentewet zijn het aangaan van geldleningen, het kopen, ruilen, 
vervreemden, bezwaren van onroerend goed, het ondershands 
verhuren en verpachten van gemeente-eigendommen, het onders-
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hands aanbesteden van werken of leveranties en het voeren van 
rechtsgedingen. 

Het is duidelijk, dat met het toezicht op deze handelingen en 
met het begrotingstoezicht aan gedeputeerde staten een vèr
reikende bevoegdheid is gegeven. Het is oorspronkelijk de be
doeling geweest van dit preventieve toezicht, dat gedeputeerde 
staten zouden waken tegen aantasting van het gemeentelijk 
vermogen en tegen verschuiving naar de toekomst van lasten, 
die door het tegenwoordige geslacht behoren te worden gedra
gen. Maar allengs hebben de colleges van gedeputeerde staten 
ook andere overwegingen in hun goedkeuringsbeleid betrokken, 
welke opvatting door de Kroon - welke er namelijk aan te pas 
komt, wanneer een gemeente van de weigering van goedkeuring 
door gedeputeerde staten bij haar in beroep komt - wordt aan
vaard. De Kroon acht de goedkeuring terecht onthouden, wan
neer àndere dringende redenen dan het financieel belang daar
toe noopten, waaronder moet worden begrepen strijd met de wet 
of met het algemeen belang. 

Daarmede is in de praktijk nog een ver-strekkende uitbreiding 
gegeven aan het belang van dit toezicht door het provinciaal 
bestuur. 

Als voorbeelden van toezicht op de autonome werkzaamheden 
van de gemeentebesturen noemden wij dan nog het doorzenden 
van de gemeentelijke belastingverordeningen - eventueel met 
bemerkingen - aan de Kroon, aan wier goedkeuring deze ver
ordeningen namelijk onderworpen zijn. Voorts het voordragen 
aan de Kroon tot schorsing en vernietiging van de gemeentelijke 
verordeningen, die naar het oordeel van gedeputeerde staten 
met, de wetten of met het algemeen provinciaal belang strijdig 
zijn. In het bijzonder de strafverordeningen moeten na de vast
stelling aan gedeputeerde staten worden medegedeeld, welk voor
schrift beoogt, hen in staat te stellen bij eventuele strijd met de 
wet of het algemeen belang de verordening ter vernietiging voor 
te dragen. 

Als een belangrijke vorm van toezicht mag niet onvermeld 
blijven de gang van zaken met betrekking tot de salarissen van 
het gemeentepersoneel. Met uitzondering van de salarisregeling 
van de hierboven genoemde voornaamste gemeente-functiona
rissen mag de gemeenteraad de salarissen van het overig ge
meentepersoneel regelen, en wel zonder dat deze regeling aan 
enige goedkeuring onderworpen is. 

Sinds de totstandkoming van de Ambtenarenwet 1929 worden 
deze salarisregelingen ingezonden aan gedeputeerde staten, die 
de regelingen - na het afgeven van een bericht van "instem
ming" - doorzenden naar de minister van binnenlandse zaken, 
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bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Formeel 
is bij deze gang van zaken de stok achter de deur de - repres
sieve - toepassing van het vernietigingsrecht, maar sinds de 
oorlogsjaren vooral staat dit toezicht in feite heel dicht bij de 
uitoefening van een - preventief - recht van goedkeuring. 

* 
* * 

In het voorgaande werden enkele voorbeelden genoemd van de 
verschillende vormen van wetsuitvoering, waartoe verscheidene 
hogere regelingen het provinciaal bestuur roepen, en waarvan 
een zeer belangrijk voorbeeld was het toezicht op de gemeente
besturen. Daarnaast bezit de provincie echter ook haar eigen 
autonome taak. 

In ons land als gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn de be
voegdheden van de territoriale lichamen op het gebied hunner 
huishoudingen niet geënumereerd, maar in algemene omschrij
vingen gegeven. De grondwet, en in overeenstemming met haar 
de provinciale wet, kennen aan de gewesten het recht toe, de 
eigen huishouding te regelen en te besturen: het recht van auto
nomie. Zij mogen dus zonder machtiging voorzieningen treffen 

. aangaande belangen, waarvan zij behartiging wenselijk achten, 
mits deze belangen op het terrein van hun huishouding liggen. 

Het is niet gemakkelijk het begrip "huishouding" te omschrij
ven. Een negatieve omschrijving is misschien nog het veiligst: 
de provincie mag niet aan zich trekken, wat bij wet of algemene 
maatregel van bestuur is geregeld, vervolgens wat krachtens 
opdracht dan wel door de aard der zaak door het Rijk geregeld 
moet worden, en tenslotte wat van uitsluitend locale of van 
uitsluitend particuliere aard is. En voor wat er dan overschiet 
is de provincie nog niet geheel vrij, want al haar verordeningen 
en verscheidene besluiten behoeven de goedkeuring van de 
Kroon. Wel zijn de meeste schrijvers van mening, dat de Kroon 
bij de uitoefening van dit recht niet mag letten op het provin
ciaal belang, maar alleen moet waken tegen aantasting van het 
boven-provinciaal belang, wat eigenlijk hierop neerkomt, dat dit 
recht van de Kroon geen recht van sanctie, maar van placet is. 

Het ligt voor de hand, dat de hantering van het goedkeurings
recht een vrije ontplooiing van de gewestelijke werkzaamheid 
in de weg zou kunnen staan. Een rem op een mogelijk te ver 
gaande bemoeizucht vormt echter de grondwettelijke bepaling, 
dat over onthouding van goedkeuring aan provinciale verorde
ningen de raad van state moet worden gehoord, een college, dat 
door zijn samenstelling meer het juridische dan het bestuurlijke 
zal laten gelden. 

Op het punt van de autonomie is een vergelijking tussen de 
provincie en de gemeente wel interessant. De autonome ver-
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ordeningen van de gemeente behoeven in het algemeen geen 
goedkeuring. Zij kunnen wel door de Kroon worden vernietigd 
(de provinciale verordeningen door de wèt) , maar deze moge
lijkheid kan uiteraard niet leiden tot een even ver-gaande be
moeiing met de inwendige aangelegenheden der gemeente als 
met die der provincie. In één opzicht verkeert de provincie echter 
in een gunstiger positie, althans wanneer men de zaak beziet 
van het standpunt van de bestuurder. De rechter mag namelijk 
een gewestelijke verordening niet onverbindend verklaren omdat 
zij zou zijn getreden buiten de grenzen van de eigen huishouding. 
Er zijn talloze plaatselijke verordeningen door de rechter onver
bindend verklaard, omdat zij naar zijn oordeel te ver gingen, 
maar de provincie heeft, althans wanneer de Kroon haar bij de 
goedkeuring van haar verordeningen de voet niet dwars zet, een 
ongelimiteerde regelingsbevoegdheid. 

De hierbedoelde regeling en het bestuur van het provinciale 
huishouden is opgedragen aan de provinciale staten. Zij komt 
tot uitdrukking onder andere in hun wetgevende arbeid. 

Die wetgevende arbeid kan bestaan in het weren van wat 
schadelijk is. Men pleegt deze arbeid in de literatuur negatief te 
noemen, doch men bedenke dan wel, dat door deze afwering het 
beschermde belang wordt bevorderd. Om van deze afwerende 
wetgevende arbeid enige voorbeelden te geven: de staten van 
vele provincies hebben verordeningen gemaakt tot wering van 
ontsierende reclames en andere ontsierende opstallen; Noord
en Zuid-Holland, Groningen en Drenthe hebben zogenaamde 
plassenverordeningen opgesteld tot wering van ontsiering en 
van onbruikbaarmaking van watergebied; Gelderland be
schermde zijn natuurgebieden, Noord-Holland zijn duinen, 
Drenthe zijn zandverstuivingen, Zuid-Holland, Utrecht, Lim
burg en Noord-Brabant regelden de ontgrondingen; enige pro
vincies beschermden de wind- en watermolens van monumentale 
waarde en de monumenten in het algemeen; Noord-Brabant be
zit een kampeerverordening, waarbij onder andere het exploite
ren van een kampeerbedrijf aan een vergunning van gedepu
teerde staten gebonden werd, en tenslotte bezit deze provincie 
ook een verordening, waarmede de verbreiding van de distel
plant wordt tegengegaan. 

In hoofdzaak echter wordt de verordenende macht der staten 
gebruikt in samenhang met hun positieve werkzaamheid. Pro
vinciale wegen, bruggen, sluizen en kanalen vragen politievoor
schriften ter bescherming dier werken en ter verzekering van 
een veilig gebruik daarvan. Zo verhinderen de verordeningen op 
het bouwen langs wegen voor doorgaand verkeer het bouwen op 
te korte afstand van een provinciale weg. Met de verordeningen 
op de dijksbebouwing wordt het bebouwen van dijken tegenge
gaan (de ervaring heeft ons geleerd, dat de dijken op de bebouw-
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de plaatsen het zwakst waren!). Ook met de positieve beharti
ging van de drinkwatervoorziening en van de electriciteitsvoor
ziening gingen verbodsbepalingen gepaard, om versnippering van 
krachten tegen te gaan. 

Een belangrijke wetgevende taak is aan de provinciale staten 
toebedeeld op het gebied van de waterstaat. Niet alleen is hun, 
onder het oppertoezicht van de Kroon, opgedragen het toezicht 
op waterstaatswerken, waterschappen, veenschappen en veen
polders, maar ook is hun de macht gegeven, om waterschappen 
enz. in te stellen, van reglementen te voorzien, en waterschappen 
enz. op te heffen. Men rekent zowel deze verordenende bevoegd
heid als het toezicht tot het terrein van de provinciale autono
mie. 

Wanneer de provinciale staten een waterschap instellen, stel
len zij daarvoor meteen een reglement vast. Voor de grotere 
waterschappen is dat het enige reglement, maar voor de meeste 
is dit het bijzondere reglement, omdat voor hen daarnaast nog 
het algemene waterschapsreglement van toepassing is, dat even
eens door de provinicale staten is vastgesteld. Deze bevoegdheid 
van de provinciale staten tot vaststelling van reglementen voor 
de waterschappen is zeer belangrijk. Zij hebben hiermede ten 
aanzien van de waterschappen enz. immers de bevoegdheid, die 
ten aanzien van de provincies en de gemeenten aan de wetgever 
is gegeven. 

In deze reglementen hebben de provinciale staten aan de ge
deputeerde staten de bevoegdheid gegeven tot goedkeuring van 
de begroting van het waterschap en van verscheidene burger
rechtelijke rechtshandelingen, alsmede tot vaststelling van de 
rekening, een en ander naar het voorbeeld van de gemeente
rechtelijke organisatie. Op de Grondwet en de Keurenwet steunt 
bovendien nog de bevoegdheid van gedeputeerde staten tot goed
keuring van de keuren, dat zijn de verordeningen van de water
schappen. 

Naast hun wetgevende arbeid verrichten de staten ook daad
werkelijke, uitvoerende werkzaamheden tot bevordering van het 
welzijn der ingezetenen. Zij voeren werken uit (aanleg van we
gen, dijken, bruggen en kanalen) en zij stichten en exploiteren 
bepaalde inrichtingen (zo in sommige provincies ziekenhuizen, 
krankzinnigengestichten, verkeers- en warenkeuringsdiensten, 
de drinkwater- en de electriciteitsvoorziening) . Uiteraard is het 
daarvoor nodig, dat zij kopen, verkopen, in één woord: deelnemen 
aan het rechtsverkeer als ware de provincie een particulier. 

Opgemerkt dient wel te worden, dat bij de hierbedoelde uit
voerende arbeid niet alle provinciale besturen op dezelfde wijze 
te werk gaan. Zij beoordelen in eerste instantie zelf, welke 
methode het doelmatigst is. Zo nemen bijvoorbeeld de electrici
teitsvoorziening rechtstreeks terhand de provincies Noord-Hol-
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land, Friesland en Groningen; de provincies Overijssel, Gelder
land, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg behartigen 
dit belang in N.V.-vorm, en Zuid-Holland laat deze zorg aan de 
gemeentebesturen over, met wie het een overkoepelend orgaan 
in N.V.-vorm heeft gesticht. 

Van zeer ver-strekkende betekenis is voorts de financiële me
dewerking van de staten aan instellingen op het wijde veld van 
de liefdadigheid en de sociale zorg in het algemeen, van de ge
zondheidszorg, of strekkende tot bevordering van de culturele 
ontwikkeling en van de materiële welvaart. 

De omvang van deze subsidies loopt in de verschillende pro
vincies wel wat uiteen, en is vooral in de laatste tien jaren in 
alle provincies sterk toegenomen. Om een globale indruk van 
dit gebied van de provinciale werkzaamheid te geven, zijn de 
voor subsidies begrote posten in de begroting voor dit jaar van 
een der provincies nagegaan. Op het hoofdstuk openbare orde, 
veiligheid, zedelijkheid en volksgezondheid is voor verschillende 
doeleinden, waarvan nu als de voornaamste worden genoemd: 
de drankbestrijding, het retraitewerk, de tuberculose-, rheuma
en kankerbestrijding, de kruisverenigingen, de stichting van 
wijkgebouwen, de interne kraamzorg en de opleiding van kraam
verzorgsters en vroedvrouwen, de moederschapszorg, de gees
telijke hygiëne van het kind en het geneeskundig schooltoezicht, 
in totaal een bedrag uitgetrokken van bijna f 450.000.-. 

Voor economische aangelegenheden is een bedrag geraamd 
van f 136.600.-. Enige der te subsidiëren instellingen zijn: de 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, het land- en tuinbouw
onderwijs, een vuilverwerkingsmaatschappij, verbetering van het 
dierenras, en de borgstellingsfondsen voor de middenstand. 

Op het hoofdstuk arbeid, maatschappelijke steun en voorzorg 
is voor subsidies aan: de emigratievoorbereiding, de beroeps
keuzevoorlichting, het gezinszorgwerk, jeugdwerk, vormingsin
stituten voor de leerplichtvrije jeugd, een "dienst voor de be
drijfsjeugd", de bouw van gemeenschapshuizen, stichtingen voor 
maatschappelijk werk, het provinciaal opbouworgaan, de voor
en nazorg van geestelijk hulpbehoevenden, de huisvesting van 
b.l.o.-kinderen, doofstommen- en blindeninstituten, de uitzen
ding van kinderen naar herstellingsoorden, de verpleging van 
onvermogende tuberculose-lijders, en de militaire tehuizen, in 
totaal een bedrag uitgetrokken van f 916.900.-. Hetzelfde 
hoofdstuk wijst voor subsidies aan gemeenten in de kosten van 
verpleging van behoeftige geesteszieken nog een bedrag aan van 
maar liefst f 2.044.000.-. 

Tenslotte is een bedrag van in totaal f 580.600.- uitgetrok
ken voor subsidies aan instellingen op het gebied van de volks
ontwikkeling, de opvoeding en erediensten. De voornaamste 
daarvan zijn: de gewestelijke sociale scholen van de standsorga
nisaties, instellingen van hoger en voorbereidend hoger onder-
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wijs, leergangen, studiefondsen, een orkest, een conservatorium, 
een toneelgezelschap, subsidies voor toneel- en muziekuitvoerin
gen, een jaarlijkse prijs voor schone kunsten, steun aan beel
dende kunstenaars door de aankoop van werken, volkshogescho
len, leeszalen en -bibliotheken, een stichting voor de bevorde
ring van het edelambacht, de streekarchivariaten, en de ver
eniging tot behoud van natuurmonumenten. 

Dat betekent dus alles bijeen in één jaar, in één provincie ruim 
vier miljoen gulden aan subsidies. Het is duidelijk, dat ook op 
deze wijze de provinciale besturen een grote invloed hebben op 
de ontplooiing van hun gewest. 

De provinciale begroting is ook in andere opzichten leerzaam. 
Zo komen op de onderzochte begroting posten voor als: econo
misch-technologisch onderzoek (f 76.000.-), sociaal onderzoek 
(f 100.000.-), sociaal plan (f 30.000.-), sociaal plan ontwik
kelingsgebieden (f 30.000.-) . 

Wij bevinden ons hier op het belangrijke en hoogst interes
sante terrein van de werkzaamheid van het provinciaal bestuur, 
bestaande in het doen onderzoeken, waar nodig activeren, en 
coördineren van de maatschappelijke bedrijvigheid in het gewest. 
V ooml na de laatste oorlog is deze vorm van provinciale werk
zaamheid naar voren gekomen. 

Zo hebben de meeste provincies een provinciaal welvaarts
plan doen opstellen. Om een voorbeeld te geven: in Noord-Bra
bant werden in 1947, op initiatief van de Commissaris der Ko
ningin, dr J. E. de Quay, door een zestal pre-adviseurs aan het 
provinciaal bestuur pre-adviezen uitgebracht over de religieus
ethische, de sociale, de economische, de stedebouwkundige, de 
verkeerstechnische en de arbeidsaspecten van het welvaartspro
bleem en meer speciaal voor het industrialisatievraagstuk. Uit 
deze pre-adviezen en de naar aanleiding daarvan gevoerde dis
cussies zijn door het provinciaal bestuur een aantal conclusies 
getrokken, welke conclusies en pre-adviezen werden gepubliceerd 
in de brochure "Pre-adviezen inzake een welvaartsplan voor de 
provincie Noord-Brabant". 

De algemene opzet was, om in onderling overleg te komen tot 
een algemeen provinciaal welvaartsplan, dat door alle publieke 
en particuliere instellingen in Noord-Brabant als richtinggevend 
voor eigen activiteit zou worden aanvaard. Daarnaast was het 
de bedoeling, te voorkomen dat men op elkaars terrein zou gaan 
werken. De overheid zou de voorwaarden voor de industriële 
ontwikkeling bevorderen, doch overigens aan de particuliere 
ondernemer het initiatief laten. 

Elk gewest heeft weer zijn eigen problemen. In de zojuist 
genoemde provincie luidt de opgaaf onder andere om het over
schot aan arbeidskrachten in de agrarische sector op te vangen. 
Er zijn in de genoemde provincie 50.000 agrarische jongeren 
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beneden 15 jaar. Van deze 50.000 zullen er straks 31.500 een 
bestaan dienen te vinden buiten de landbouw. Er zijn momen
teel 10.000 boerenzoons in dat gewest, die geen eigen bedrijf 
zullen kunnen krijgen. Dat betekent dus, dat er industrieel em
plooi voor deze mensen moet worden gevonden. 

Anderzijds moet voorkomen worden, dat de plattelander te 
plotseling naar de grote stad wordt overgebracht. Deze beide 
opgaven hebben geleid tot de gedachte van - wat men zou 
kunnen noemen - de "gedecentraliseerde concentratie" van de 
industrie, of met andere woorden: breng de industrie in een 
aantal centrumgemeenten op pendel-afstand van de agrariërs, 
die uit de landbouw moeten afvloeien, maar die op die wijze in 
hun dorp kunnen blijven wonen. 

Na tien jaar mag men vaststellen, dat men in de opzet van 
dit welvaartsplan is geslaagd. Overwegend agrarische dorpen 
als Cuyk, Boxmeer, Uden, Veghel, Schijndel, Etten-Leur en 
Rucphen zijn in tien jaar tijds uitgegroeid tot middelgrote ge
meenten met een functie van streekbelang. 

Maar ook andere onderzoeken van provinciaal belang zijn door 
het provinciaal bestuur ter hand genomen. In 1955 kwam het 
algemeen deel van een agrarisch welvaartsplan gereed. In 1957 
werd een zeer intensief onderzoek naar de resultaten van het 
lager onderwijs besloten met het uitbrengen van een waardevol 
rapport. Momenteel is een diepgaand sociaal onderzoek voor de 
gehele provincie gaande, waarvan het resultaat moet leiden tot 
de opstelling van een provinciaal sociaal plan. 

Al deze werkzaamheden leiden tot voortdurende contacten 
tussen het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en belang
hebbende instellingen van allerlei aard en al dan niet in com
missoriaal verband. Hier, op dit ongetwijfeld meest interessante 
terrein der provinciale werkzaamheid, zijn vormen van samen
spel, leiding, activering en coördinatie aan het groeien, waarvan 
de provincie-wetgever de ontwikkeling niet heeft vermoed. 

Een paar woorden over de financiële middelen, waarover de 
provincies beschikken om haar werkzaamheden te kunnen ver
richten. 

De voornaamste bron van inkomsten voor de provincie is de 
uitkering uit het provinciefonds. Dit fonds wordt gevormd door 
ongeveer % % van een aantal rijksbelastingen. 

Het eigen belastinggebied van de provincie is klein. Alleen 
opcenten op de personele belasting en de grondbelasting kunnen 
door haar worden geheven. 

Dit eigen belastinggebied is weinig voor fluctuatie vatbaar, 
maar de uitkering uit het provinciefonds ondergaat een merk
bare invloed van de conjunctuur. Sinds 1948 zijn de uitkeringen 
dan ook enorm gestegen, maar ook de taakuitbreiding (vooral de 
subsidies) is sterk toegenomen. Voor sommige provincies is die 
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taakuitbreiding groter dan de toeneming van de financiële mid
delen; voor andere is het omgekeerde het geval. 

Moet men na het bovenstaande concluderen, dat het arbeids
terrein van de provincie beperkt of ruim is? 

Prof. Kranenburg was van mening, dat, wanneer men de uit
komsten der wetgevende werkzaamheid van de provincie nagaat, 
het aantal onderwerpen, dat zti binnen de sfeer van haar huis
houding heeft getrokken, vrij klein is gebleven. Inderdaad is het 
aantal onderwerpen betrekkelijk klein, maar hier dient wel aan 
toegevoegd te worden, dat de totale omvang van de wetgevende 
arbeid nog niet zo gering is. Zo is bijvoorbeeld het aantal regle
menten en verordeningen op het terrein van de waterstaat en de 
waterschappen bepaald groot. Wat de wetgevende arbeid betreft 
lijdt het geen twijfel, dat die der provincie van veel groter om
vang is dan die der gemeente, al is het aantal onderwerpen 
kleiner. 

Ook dient opgemerkt, dat men zijn oordeel niet uitsluitend 
moet baseren op de wetgevende arbeid, maar op de totale auto
nome werkzaamheid van de provincie. Dr Simons, thans hoog
leraar in het staatsrecht te Rotterdam, heeft er reeds in 1939 
- in een artikel in het maandblad "Gemeentebestuur" - op 
gewezen dat men aan de omvang van de provinciale wetgeving 
de huishoudelijke bemoeiingen der provincie - ook toentertijd 
al - niet kan meten. Wanneer de provincies zich bijvoorbeeld 
de electriciteits- en drinkwatervoorziening in een of andere vorm 
hebben aangetrokken, zo schrijft hij, dan gaat de betekenis 
daarvan verre uit boven de bewoordingen van de betrokken ver
ordeningen waarbij zij voor de streekvoorziening het vereiste 
van een vergunning stelden. En ook met andere voorbeelden 
toont hij aan, dat de betekenis van de provinciale werkzaamheid 
in het algemeen ver uitgaat boven haar wetgevende arbeid. 

* 
* * 

Een beschouwing over de betekenis van de provinciale arbeid 
mag niet eindigen zonder enige aandacht te wijden aan de vraag, 
die vooral een kleine tien jaar geleden sterk de aandacht trok, 
namelijk of de provincie haar autonoom werk niet moet gaan 
uitbreiden. 

Over de onderzoeken, die daarnaar zijn ingesteld, heeft 
mr P. Kallen een uitvoerig artikel geschreven in een aantal 
afleveringen van het ARKA-weekblad, beginnend met 16 decem
ber 1950, onder de titel "De plaats der provincie in ons staats
bestel in het middelpunt van de belangstelling". In 1949 werd 
een staats-commissie (de commissie-Prinsen) ingesteld, die 
moest adviseren over de vraag, welke wijzigingen binnen het 
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kader van de bestaande staatsrechtelijke verhoudingen aange
bracht dienden te worden in de provinciale wet. In hetzelfde jaar 
was het rapport verschenen van een commissie, onder voorzit
terschap van prof. van der Pot, welke commissie door het Gro
nings provinciaal bestuur was ingesteld, en welke tot taak had 
gekregen de mogelijkheden en wenselijkheden te onderzoeken 
van een wijziging in de taakverdeling tussen het Rijk en de pro
vincie in de richting van verruiming van de provinciale taak op 
autonomisch en zelfbestuursgebied. Ook in Friesland bracht een 
commissie rapport uit. Menig belangrijk artikel werd eveneens 
aan het genoemde onderwerp gewijd (prof. Beel "De Provincie 
in de Nederlandse Staat" in Samson's-Maandblad 1950 (prof.) 
Rypperda Wiersma "De taak van de Provincie" in "Bestuurs
wetenschappen" van januari 1948, prof. C. W. de Vries "Uitbrei
ding Provinciale taak en Provinciale financiën" in "Economisch
statistische berichten" van 22 februari 1950). 

Ook Prof. Molenaar had reeds eerder - in een opstel in "De 
Gids" van 1939, getiteld "Restauratie van de bouworde van de 
Staat" - enige beschouwingen aan de hier bedoelde vraag ge
wijd. Hij meende, dat de provincie haar autonome werkzaamhe
den moest gaan uitbreiden. Zijns inziens was de provinciale wet
gever in zijn ontwikkeling ten achter gebleven en moest hij in 
ons staatsbestel een plaats van meer betekenis gaan innemen. 
Hij gaf verscheidene voorbeelden van behartiging door gemeen
ten van streekbelangen, die naar zijn mening de provincies beter 
aan zich kon trekken. 

In zijn reeds genoemd artikel is prof. Simons daartegen op 
gekomen. Hij achtte het weinig waarschijnlijk, dat de ontwikke
ling zou gaan in de richting van de inkrimping van de gemeen
telijke bemoeiingen ten behoeve van de uitbreiding van de pro
vinciale behartiging. Indien de gemeenten terrein moeten prijs 
geven, zou dat zijns inziens meestal geheel of gedeeltelijk over
gaan naar het Rijk. 

N aar onze mening was het gelijk aan de zijde van prof. Simons. 
Het is immers de vraag, of de voorstanders voor uitbreiding 
van de provinciale werkzaamheid wel voldoende recht laten we
dervaren aan het subsidiariteitsbeginsel. 

Dit beginsel kwam tot uitdrukking in het woord van Thor
becke: "Een goed staatsburgerschap moet aanvangen bij een 
werkzaam plaatselijk burgerschap". Welbewust is daarom bij de 
staatkundige hervorming in het midden der vorige eeuw reke
ning gehouden met het postulaat, dat wat door de kring der 
belanghebbenden zelf kan worden behartigd, niet aan anderen 
behoort te worden toevertrouwd. 

Zodoende is het onjuist te menen, dat intensieve rechtstreekse 
belangenbehartiging op de weg der provincie ligt. De gemeente 
als kleinste en natuurlijkste staatkundige eenheid primeert; de 
provincie heeft te haren aanzien slechts een helpende en stimu-
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lerende taak. Niet in de regeling der geldmiddelen, noch in de 
omstandigheid, dat gedeputeerde staten naast hun huishoude
lijke arbeid nog zoveel ander werk moeten verrichten, is de reden 
te zoeken, waarom het provinciaal bestuur geen nog grootser 
allure heeft aangenomen, doch in het in de grond- en organieke 
wetgeving verweven subsidiariteitsbeginsel. 

Uit het hoger gegeven overzicht mag trouwens worden gecon
cludeerd, dat het werkterrein van de provincie waarlijk niet zo 
beperkt is. Die mening is ook de commissie-Prinsen toegedaan, 
die in 1954 rapport van haar werkzaamheden uitbracht. Zij 
stelde zich op het standpunt, dat de bestaande staatsrechtelijke 
normen slechts in beperkte mate het provinciale leven in be
paalde banen hebben geleid, en dat men niet zal kunnen volhou
den, dat het wettelijk keurslijf een ruime ademhaling der pro
vincies ernstig heeft belemmerd. 

Zo is het inderdaad. Het aantal onderwerpen van de wetge
vende arbeid van de provinciale staten mag dan betrekkelijk 
klein zijn, maar zowel de omvang en de betekenis van deze wet
gevende arbeid als ook de betekenis van de andere werkzaam
heden van het provinciaal bestuur is van zo groot belang, dat 
al deze arbeid van niet te onderschatten waarde is voor de wel
vaart in de gewesten. 

In het bovenstaande is getracht, in vogelvlucht een globaal 
overzicht van de provinciale werkzaamheid te geven. Dat bete
kende op sommige plaatsen een wat taaie opsomming en over 
de gehele linie onvolledigheid. Doch als deze bladzijden de lezer, 
met de provinciale verkiezingen in het vooruitzicht, enige ogen
blikken de invloed van de provinciale besturen in herinnering 
hebben gebracht, dan is het doel van deze bijdrage, geschreven 
op verzoek van de redactie, bereikt. 

Vught, februari 1958. 
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De S.E.R. en de bedrijfsarbeid 
van de jeugd 
door M. C. W. Rohling van Spanje ec. dra. 

O
nlangs heeft de Sociaal Economische Raad advies uit

gebracht over de wenselijkheid van een arbeidsverbod 
voor 14 en 15 jarigen, waarover de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken al in begin 1955 advies had ge

gevraagd. 
Vanaf juli 1955 bestaat reeds een arbeidsverbod voor 14 jarige 

meisjes, 1) d.w.z. voor deze meisjes wordt in principe arbeid in 
bedrijven verboden, behalve wanneer de arbeidsinspectie in indi
viduele gevallen vergunning tot arbeiden geeft. Niet alle be
roepsarbeid wordt echter door dit verbod getroffen; met name 
de huishoudelijke arbeid valt tot nu toe buiten het wettelijke 
verbod; meisjes van 14 jaar kunnen desgewenst in vreemde 
gezinnen tegen loon arbeiden. 

Men heeft een regeling voor de 14 jarige meisjes aan een 
eventuele algemene beperking van de bedrijfsarbeid voor 14 en 
15 jarigen laten voorafgaan. Dit valt te verklaren doordat de 
positie van meisjes op enkele punten belangrijk afwijkt van de 
situatie van jongens. In 1955 werd voor de meisjes een arbeids
verbod ingevoerd zonder gelijktijdige verlenging van de leer
plicht. Een dergelijke maatregel is voor de vrouwelijke jeugd 
aanvaardbaar, maar zou voor de jongens te bezwaarlijk zijn. 
Voor het meisje dat niet meer schoolplichtig is en geen bedrijfs
arbeid mag verrichten, bestaat immers steeds de mogelijkheid 
in de huishouding passende bezigheid te vinden, hetzij in het 
eigen gezin, hetzij als hulp in gezinnen van anderen. Van een 
arbeidsverbod voor jongens zonder leerplichtverlenging kunnen 
niet veel gunstige resultaten worden verwacht. Verlenging van 
de leerplicht stuitte echter destijds (en ook nu) op practische 
moeilijkheden wegens het tekort aan scholen en tekort aan leer
krachten. 

Men is het er tegenwoordig vrijwel over eens, dat bedrijfs
arbeid en vooral fabrieksarbeid voor 14 jarige pubers die pas de 
school verlaten hebben bezwaren heeft. De plotselinge overgang 
van de beschutte sfeer van gezin en school naar de fabriek waar 
volwassenen de toon aangeven, werkt, naar de ervaring leert, 
dikwijls hoogst ongunstig. Vooral voor opgroeiende meisjes is 
de fabriek vaak een weinig geschikte plaats. In het rapport 
"Banning" wordt de ongeschoolde deel-arbeid die de meisjes 

1) Wet van 5 augustus 1954 in werking getreden 1 juli 1955 staats
blad 388. 
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vaak verrichten niet alleen geest-dodend maar ook schadelijk 
genoemd. 1) 

Dit valt inderdaad niet te ontkennen. Dikwijls doen deze kin
deren jarenlang (en wel juist in de vormingsjaren) dit einde
loos eentonig werk, waarbij ze nooit zelf hoeven te denken, waar
bij ze ook nooit leren iets zelf te bedenken of zelf iets te rege
len. En deze meisjes moeten, wanneer ze wegens een huwelijk 
van de fabriek gaan, plotseling in staat zijn een huishouding te 
regelen, moeten ineens de capaciteiten opbrengen om hun huis
houdelijk werk doelmatig in te delen, spaarzaam en verstandig 
met het loon om te springen etc. 

Het vak "huisvrouw" is een veel-zijdig vak, dat niet alleen 
kennis, maar ook een zekere training in het nemen van initiatief, 
een positieve training van de wil en een veelzijdige geestelijke 
instelling vereist. Er is alle kans dat de hiervoor bestaande aan
leg bij sommig fabriekswerk vernietigd wordt en de ervaring 
leert dat deze bezorgdheid niet ongegrond is. De voortreffelijke 
instellingen als het Zonnebloem-werk en de Mater Amabilis
scholen doen wat ze kunnen om het geestelijk peil van de fa
brieksmeisjes op te voeren, helaas op nog veel te beperkte schaal. 
Het valt echter te betwijfelen of zelfs deze instellingen wel vol
doende tegenwicht kunnen geven voor een jarenlang voortge
zette verkeerde training . 
. Ook voor de jongens worden soortgelijke moeilijkheden gesig

naleerd hoewel in mindere mate. 
Door de tegenstanders van bedrijfsarbeid van de mannelijke 

jeugd wordt meestal de nadruk gelegd op de positieve voor
delen van een betere opleiding en langere scholing, terwijl min
der wordt gelet op eventuele bezwaren van het arbeidsmilieu. 
Deze opvatting manifesteert zich ook duidelijk in het SER
advies. 

Het vraagstuk dat de SER kreeg te behandelen is alleen van 
belang voor de 14 en 15 jarigen die niet meer leerplichtig zijn 
en evenmin vrijwillig volledig dagonderwijs ontvangen. 

Deze groep omvat thans naar schatting 20.000 veertienjarige 
jongens, 43.000 vijftienjarige jojngens en 41.000 vijftienjarige 
meisjes, dat is in het geheel 104.000 jongeren, een vrij omvang
rijke groep. De onttrekking van deze groep aan het arbeids
proces zal uiteraard moeilijkheden voor verschillende bedrijven 
meebrengen. 

De SER is tot de eenstemmige conclusie gekomen dat het om 
praktische redenen niet mogelijk is op korte termijn aan alle 14 
en 15 jarigen een arbeidsverbod op te leggen en tegelijkertijd de 
verplichting tot het volgen van volledig dagonderwijs voor te 
schrijven. Voorlopig zou als geleidelijke overgang de invoering 

1) De ontwikkelingskansen van de jeugdige fabrieksarbeidster uit
gave Staatsdrukkerij 1951. 
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van verplicht partieel onderwijs kunnen worden overwogen door 
bijv. op een dag of twee halve dagen per week onderwijs verplicht 
te stellen. Op deze wijze zou een brug kunnen worden geslagen 
naar een algeheel arbeidsverbod met bijbehorende leerplicht
verlenging. In dit overgangstijdperk zou dan uiteraard ook de 
wettelijk geoorloofde werktijd van de jeugdigen evenredig moe
ten worden verkort. Door de genoemde overgangsmaatregelen 
zou men bovendien een goede gelegenheid krijgen nieuwe sys
temen van vorming en onderwijs in de praktijk te toetsen en ver
der te vervolmaken. 

De SER laat overigens duidelijk blijken dat hij in principe 
voorstander is van volledig dagonderwijs voor de betrokken 
groep jongeren. Op den duur zal dit moeten worden bereikt. Men 
kan echter bezwaarlijk aangeven in welk jaar de volledige leer
plichtverlenging kan worden ingevoerd. 

Voor 1960 acht de SER een verlenging van de leerplicht in 
geen enkele vorm mogelijk. Er zal echter naar moeten worden 
gestreefd zodanige voorbereidingen te treffen dat zo spoedig 
mogelijk na 1960 een begin zal worden gemaakt met het effec
tueren van het arbeidsverbod. Over het tempo van invoering van 
dit verbod wordt geen bepaalde aanbeveling gegeven. Men wil 
zich over enige tijd opnieuw beraden met inachtneming van de 
omstandigheden die dan gelden. 

Over het feit dat voortgezet onderwijs en betere vorming, voor 
de jongeren zelf een voordeel betekent, behoeft nauwelijks te 
worden gesproken. Ook voor de maatschappij als geheel echter 
betekent een verbeterde scholing op den duur winst. De SER 
wijst op de voordelen, die een grondiger opleiding voor de be
drijven kan afwerpen en, in verband hiermede, op de hogere pro
duktiviteit en op de internationale concurrentie. Scholing van de 
jeugd is een van de middelen om nieuwe posities te verwerven 
of althans bestaande te behouden. Volgens gegevens, die in een 
bijlage van het advies worden gepubliceerd, staat Nederland op 
het gebied van de leerplicht niet vooraan. 

Leerplicht in enige landen 
Landen 

België .......................... . 
Canada .......................... . 
Duitsland (West) ........... . 
Engeland en Wales ........... . 
Frankrijk ....................... . 
Oostenrijk .................... . 
Italië .......................... . 
Verenigde Staten van 

Amerika .................... . 
Zweden .......................... . 
Zwitserland .................... . 

Aantal jaren 
8 à 9 

8 
10 of 11 

10 
8 
8 
8 

9 (in de meeste staten) 
7 

8 à 9 
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De economische aspekten die aan de voorgestelde regeling 
zijn verbonden betreffen zowel de bedrijven als de betrokken 
gezinnen die de inkomsten van hun kinderen enige jaren langer 
zullen moeten missen. 

De invloed van het arbeidsverbod zal vermoedelijk een ongun
stige uitwerking hebben op het kostenniveau van de bedrijven, 
daar de jonge, meestal niet of nauwelijks geschoolde arbeids
krachten in veel gevallen door oudere en duurdere krachten zul
len worden vervangen. In sommige beroepen zijn jonge meisjes 
door hun grotere vingervaardigheid veel beter geschikt voor het 
werk dan ouderen; vervanging door oudere werkneemsters be
tekent dus produktieverlies voor de betrokken bedrijven. Wan
neer de arbeid schaarser en duurder wordt door het onttrekken 
van enkele "jaargangen" aan de arbeidsmarkt bestaat overigens 
de mogelijkheid van toenemende mechanisatie. 

De SER heeft zich bij zijn onderzoek beperkt tot de voor- en 
nadelen verbonden aan een verhoging van de arbeidsgerechtigde 
leeftijd, hoewel de vraag van de Staatssecretairs ook ruimer zou 
kunnen worden opgevat. De kwestie of en in hoever voorzienin
gen zouden kunnen worden getroffen die de bezwaren van be
drijfsarbeid voor de jeugd verminderen, werd helaas niet onder
zocht. Toch zou het denkbaar zijn op korte termijn enkele maat
regelen in te voeren die voor een groot deel aan de bezwaren 
van psychologen en pedagogen tegemoet komen. Men zou hierbij 
een voorbeeld kunnen nemen aan het beleid van de arbeids
inspectie. 

Het voornaamste motief voor het arbeidsverbod voor 14 jarige 
meisjes in 1954 was namelijk gelegen in het ondervangen van de 
bezwaren die met bedrijfsarbeid zijn verbonden. Wanneer nu de 
arbeidsinspectie in bepaalde gevallen toch arbeidsvergunning 
geeft voor de 14 jarigen, worden steeds voorwaarden gesteld, 
die de bezwaren van deze arbeid verminderen. Een van die voor
waarden is, dat de meisjes zoveel mogelijk gescheiden van de 
overige arbeiders werken, en dat de arbeid geschiedt onder pe
dagogisch verantwoorde leiding. 

Het is te betreuren dat men om verschillende redenen dit 
aspekt van de kwestie jeugdarbeid niet heeft kunnen behandelen. 
Vooral voor de vrouwelijke jeugd is dit punt belangrijk. 

Nog een andere belangrijke kwestie die nauw samenhangt met 
het arbeidsverbod voor meisjes werd niet in het SER-advies be
sproken, doch wel aangeduid: het vraagstuk namelijk van de 
vervanging der arbeidskrachten, wanneer de jeugd aan de be
drijven wordt onttrokken. Naar aanleiding van de vervanging der 
15 jarige meisjes plaatst de SER een aantekening, waarbij hij 
het onderwerp van de arbeidende gehuwde vrouw aanroert. 

Zoals bekend is, worden de vrouwelijke werknemers in ons 
land over het algemeen slechts een klein aantal jaren in het ar
beidsproces opgenomen. Waar het de hier besproken groep be-
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treft ongeveer aan het 15e tot het 25e jaar. Na haar huwelijk 
geeft de vrouw regelmatige beroeps arbeid gewoonlijk op. Voor 
industrieën waar overwegend met vrouwelijk personeel wordt 
gewerkt, is dus een verkorting van de tijd waarin men over dit 
personeel beschikken kan met twee jaar relatief zeer belang
rijk. Het betekent een bedenkelijke vermindering van het arbeids
potentieel. Dit zou anders zijn (zegt het SER-advies), wanneer 
in Nederland de arbeid der gehuwde vrouw meer gangbaar werd, 
zoals in een aantal andere landen gebruikelijk is. 

Men heeft in ons land gewoonlijk bezwaar tegen het te werk 
stellen van getrouwde vrouwen. De arbeid der gehuwde vrouw 
is een kwestie die in Nederland veel besproken werd en nog 
wordt; daarom is het des te merkwaardiger dat men zelden het 
vraagstuk van de arbeid van meisjes en de arbeid van de ge
huwde vrouwen in ondeZing verband heeft gezien. Indien het 
wenselijk wordt geacht, de opgroeiende jeugd langer uit de fa
briek te h'Ouden, indien dit inderdaad zowel in haar eigen belang 
als in het belang van de toekomstige gezinnen noodzakelijk is, 
dan zal men wel moeten overwegen of niet vrouwenarbeid de 
voorkeur verdient boven meisjes arbeid. Men zal zich moeten af
vragen of het al dan niet in het algemeen belang is de jeugd aan 
de industrie te onttrekken met als konsekwentie, vervanging 
van de jeugdarbeid door arbeid van oudere vrouwen, die als regel 
gehuwde vrouwen zullen zijn. Valt bijv. part time arbeid door 
gehuwde vrouwen, door vrouwen die geen kleine kinderen te 
verzorgen hebben, niet te verkiezen boven arbeid van meisjes 
in de vormingsjaren ? 

Vanuit ekonomisch standpunt is vrouwenarbeid als regel min
der wenselijk, de oudere vrouw is een duurdere arbeidskracht 
dan het jonge meisje. Vanuit menselijk en maatschappelijk stand
punt ligt de zaak echter anders. Men zal de bekende nadelen ver
bonden aan de arbeid van de gehuwde vrouw moeten afwegen 
tegen de nadelen van de jeugdarbeid. 

Het behandelen van de principiële aspekten van het vraagstuk 
ligt niet direct op het terrein van de SER. Dit neemt echter niet 
weg dat het aanbeveling verdient dat ook de SER de praktische 
kwesties verbonden met de arbeid van volwassen vrouwen onder
zoekt. De feitelijke mogelijkheid, om niet te zeggen waarschijn
lijkheid van toenemende vrouwenarbeid, (in de toekomst gesti
muleerd door een verbod van jeugdarbeid) maken het wenselijk 
de sociale positie van de werkende oudere vrouw - gehuwd of 
ongehuwd - nader te bezien in het licht van de veranderende 
omstandigheden. 
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Hofstra, K. V.P. en 
i nvesteri ngsaftrek 

Drs. A. J. Cuppen. 

V
anaf de indiening van de miljoenennota in september 
1957 tot en met de debatten in de Eerste Kamer op 5 en 
6 februari heeft zich een interessante parlementaire 
strijd afgespeeld rond de vraag of het ten bate van de 

economie gewenst zou zijn om de investeringsaftrek al dan niet 
te doen herleven. Het lijkt van belang om de hoofdlijnen van het 
debat nog eens na te lopen. De hernieuwde schorsing van de 
investeringsaftrek is immers geen afgedane zaak. Zij zal wel
licht weer zijdelings ter sprake komen als de Tweede Kamer 
straks gaat spreken over een Werkloosheidsnota en zij zal for
meel zeker weer aan de orde komen bij de behandeling van de 
Industrialisatienota, omstreeks april. Het onderwerp blijft dus 
actueel. Wij beperken ons bij het overzicht tot de argumenten 
pro en contra schorsing welke door de minister en de KVP
woordvoerders gebezigd zijn. 

Het voorstel tot hernieuwde tijdelijke schorsing van de inves
teringsaftrek kwam met de miljoenennota op het tapijt. De rege
ring verwachtte voor 1958 een kastekort waarvoor zij niet vol
ledig dekking wilde zoeken via leningen daar de kapitaalmarkt 
vrij moest blijven voor gemeenten en particulieren. Zo kwam een 
bedrag van 107 miljoen gulden uit de bus tot dekking waarvan 
een complex nieuwe belastingmaatregelen werd aangekondigd. 
In dat complex zat ook de schorsing van de investeringsaftrek. 
De maatregelen moesten ook gezien worden als additionele be
stedingsbeperkingen. De algemene economische situatie werd in 
september volgens de regering gekenmerkt door een voortgaande 
overbesteding. De bestedingsbeperkende maatregelen welke be
gin 1957 genomen waren hadden nog niet tot het gestelde doel 
geleid en de regering verwachtte ook niet, dat van deze maat
regelen alleen een voldoende herstel van het evenwicht te ver
wachten zou zijn. 

Bij de financiële beschouwingen welke half november in de 
Tweede Kamer gehouden werden wees de heer Lucas op de ken
nelijke verbetering van betalingsbalans en deviezenpositie, maar 
ook op de verslechtering van het werkloosheidscijfer. Hij wilde 
daarom de maatregelen vooral bekijken tegen de achtergrond 
van het gevaar van stijgende werkloosheid, dat hem zorgen 
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baarde daar, naar gegevens van minister Zijlstra, de omvang 
van de bestelprogramma's der particuliere bedrijven ten opzichte 
van 1956 met 9% gedaald was. Zullen daarom additionele maat
regelen niet foutief blijken te zijn als straks de reeds genomen 
maatregelen volledig uitgewerkt zijn? (In de miljoenennota had 
de minister verklaard, dat de meeste vroegere maatregelen pas 
in de tweede helft van 1957, of nog later, hun volledige uitwer
king zouden hebben). 

Minister Hofstra week in het debat niet van zijn ingenomen 
standpunt. Hij erkende dat de economie enige ontspanning ver
toonde, "maar één zwaluw maakt nog geen zomer". Er moeten 
dus additionele maatregelen komen, maar die zijn zo weinig 
overdreven, dat voor een sterk stijgende werkloosheid niet ge
vreesd hoeft te worden. De bestelprogramma's zijn weliswaar 
met 9% gedaald, maar zij zullen minstens 15% moeten dalen 
willen zij terugvallen op het oude peil van 1955. Voor het berei
ken van het evenwicht blijft een druk op het investeringspeil 
noodzakelijk. 

Bij de schriftelijke behandeling van de betreffende ontwerpen 
bleek de bezorgdheid over de toenemende werkloosheid zodanig 
toegenomen te zijn, dat velen het geraden achtten om met de 
schorsing van de investeringsaftrek te wachten tot met grotere 
zekerheid kon worden beoordeeld of deze schorsing niet con
junctureel en structureel verkeerd zou werken. Daar kwam bij, 
dat zij de berekeningen van minister Hofstra over het te ver
wachten kastekort in 1958 van iedere exactheid ontbloot acht
ten. De bewindsman wees deze suggestie echter met kracht van 
de hand. Hij schreef, dat de vroeger genomen maatregelen nu 
volledig doorgewerkt waren en dat de regering dat feit bij het 
indienen van de additionele maatregelen volledig verdisconteerd 
had. Niettemin diende hij een Nota van Wijziging in, waarbij 
voorgesteld werd, dat de minister van financiën, na de minister 
van economische zaken gehoord te hebben, zou kunnen besluiten 
om de schorsing in de loop van 1958 weer op te heffen zo de 
economische situatie daartoe aanleiding gaf. Dit alles ter ver
hoging van de fiscale slagvaardigheid. 

Bij de mondelinge behandeling op 2 en 3 januari 1958 wees 
de heer Lucas erop, dat de regering met deze wijziging in ieder 
geval niet bewees sterk overtuigd te zijn van de juistheid van 
de aangewezen koers. Het voorstel steunt op zwakke gronden 
en onzekere gegevens, maar niettemin doet de regering alsof 
Nederland te gronde zal gaan wanneer de Kamer durft te raken 
aan een bedrag van precies 107 miljoen, waarvan de juistheid 
niet kan worden aangetoond. Het kabinet, zei hij, wil blijkbaar 
krampachtig vasthouden aan een eenmaal tot stand gekomen 
compromis! Hij merkte verder op, dat de minister als het over 
het afnemen van de investeringen gaat maar steeds blijft wijzen 
op het hoge investeringspeil van 1956, terwijl het toch nooit de 
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bedoeling is geweest, ook niet van de SER, om te streven naar 
een absolute vermindering van het investeringspeil. Nu ziet het 
er echter naar uit, dat we daar naar toe gaan met alle nadelen 
daarvan voor de toekomstige werkgelegenheid. Ondanks zijn 
scherpe kritiek onthield het KVP-lid toch niet zijn stem aan 
het ontwerp, want, hoewel hij sterk betwijfelde of een verder
gaande bestedingsbeperking noodzakelijk was, hij beschikt toch 
ook niet over de volstrekte zekerheid om het tegenovergestelde 
te verdedigen. Wel wist hij echter via een motie te bereiken, dat 
de schorsingsmaatregel opnieuw zou worden bekeken bij de be
handeling van de Industrialisatienota. 

De minister ontkende niet, dat de Kamer de maatregelen 
moest goedkeuren op basis van onzekere gegevens, maar als 
men, zei hij, op zekerheid moet wachten zal voortaan iedere 
maatregel te laat komen. De zwaluw waarvan hij eerst gespro
ken had, verkeerde nu in gezelschap van enige andere, maar van 
een fundamentele verbetering van de economie kon de minister 
toch nog niet spreken. De economie is pas dan gezond - en hij 
herhaalde daarbij wat reeds in de miljoenennota gesteld was -
wanneer de betalingsbalans op lopende rekening een overschot 
van 500 miljoen vertoont en de deviezenreserves voldoende zijn 
om een aantal maanden invoer te kunnen dekken. Het pessi
misme van de heer Lucas, wat de werkloosheid en het peil van 
de investeringen betrof deelde hij niet, hij stelde integendeel dat 
"de grootste moeilijkheden in onze nationale economie liggen 
bij de investeringen, die zich nog steeds op een hoog peil blijven 
bewegen". Over de omvang van de bestelprogramma's was nog 
te weinig bekend om er duidelijke conclusies uit te trekken. Stelt 
men op dit moment de kunstmatige prikkel van de investerings
aftrek weer in werking, dan zou men op slag de tot dusverre 
gevoerde politiek weer in de waagschaal stellen. 

Na dit Tweede Kamer-debat nam de onrust over de werkloos
heid echter in belangrijke mate toe, toen op 10 januari bekend 
werd, dat de mannelijke arbeidsreserve in snel tempo tot 104.000 
was opgelopen. Het werkloosheidscijfer was daarmee opgelopen 
tot boven de 3%, het percentage dat zo vaak als het "toelaat
bare" maximaal ten tonele gevoerd was; geen wonder, dat deze 
overschrijding van de "rode streep" de nodige beroering wekte. 
Ook van regeringszijde verheelde men niet, dat de snelle stijging 
zorg baarde. Op 5 en 6 februari staat het debat in de Eerste 
Kamer dan ook voornamelijk in het teken van de werkgelegen
heidspolitiek. 

De minister krijgt daar ook te horen, dat hij zijn voorstellen 
steeds meer verdedigt met argumenten, die in een vroeger sta
dium slechts een ondergeschikte rol speelden, met name het 
uitgavenpeil in 1959. De bewindsman stelt zich daartegen teweer 
met de opmerking, dat met de behoeften na 1958 ook bij het 
indienen van de voorstellen reeds rekening was gehouden, "zij 
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het dan niet als zelfstandige factor". Sindsdien zijn er nog enige 
dingen naar voren gekomen, welke de situatie voor 1959 nog 
meer bedenkelijk maken, hetgeen nu als bijkomstig motief door 
hem naar voren gebracht is. Inderdaad doet de minister ook in 
de Eerste Kamer alle moeite om zijn voorstellen op grond van 
de economische situatie van dat moment te verdedigen. Hij wijst 
wel op, reeds vroeger genoemde, stijgende kosten van ondelWijs, 
Deltawerken, Europese Verdragen en wegenbouw. Van de nieu
we factor: Indonesië, zegt hij, zoals hij dat ook in de Tweede 
Kamer al deed, dat hij deze niet wil gebruiken als een argument 
voor het aannemen van de voorstellen. 

De KVP-woordvoerder, mr van Camp en bestrijdt de minister, 
dat de schorsing van de investeringsaftrek voor het kastekort 
van 1958 van enige betekenis kan zijn. De minister moet naar 
meer geijkte middelen uitzien. Bovendien ziet de heer van Cam
pen ook het bestedingsbeperkende heil van de schorsing niet in. 
De voortschrijdende werkloosheid heeft door een daling van de 
consumptie zelf reeds een bestedingsbeperkend effect. Voor de 
bedrijven, die moeten doorgaan met investeren betekent deze 
schorsing slechts een fiscale lastenverzwaring. Over het alge
meen neigen de bedrijven door de stand van de conjunctuur ook 
zonder schorsing wel naar een afremming van de investeringen. 
Men is sterk kosten-minded geworden. De minister hoeft dan 
ook niet te vrezen, dat een herleving van de investeringsaftrek 
de investeringen zal opjagen, want de afnemende rentabiliteit, de 
hogere rentevoet en het schaarse kapitaal beïnvloeden de inves
teringen veel meer dan het al of niet bestaan van een investe
ringsaftrek. De KVP verzoekt de minister om het wetsontwerp 
terug te nemen. 

Ook de minister stelt nu in zijn verdediging de werkgelegen
heid centraal. Het probleem is, zegt hij, om een evenwicht in de 
financiële sfeer te bereiken zonder de werkgelegenheid al te 
sterk aan te tasten. De binnenlandse werkgelegenheid zal door 
opvoering van de export moeten worden opgevangen. Voor de 
ontwikkelingsgebieden en de sterk getroffen bedrijfstakken is 
een gerichte politiek nodig. De deviezenreserves zijn weliswaar 
gestegen, maar nog niet sterk genoeg om een werkelijk grote 
werkloosheid te bestrijden. Of die grote werkloosheid te ver
wachten is? De minister meent van niet. De economische situa
tie waarin wij ons bevinden is er een welke ligt tussen een exces
sieve hoogconjunctuur en een depressie in. In deze toestand van 
twijfel is het beter om zich te onthouden van een stoot in een 
of andere richting. De investeringsaftrek moet dus nog achter
wege blijven dan zal ook de overheidsfinanciering door het ge
dekte kastekort neutraal blijven, daar zij noch inflatoir noch 
deflatoir zal werken. De heer van Campen repliceert echter, dat 
de minister minder neutraal te werk gaat dan hij wel voorgeeft. 
Een herstel van de investeringsaftrek zal immers geen stimule-
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rende werking hebben. De schorsing daarentegen heeft door 
haar fiscale lastenverzwaring tot gevolg dat aan de bedrijven 
die moeten doorgaan met investeren financieringsmiddelen ont
nomen worden hetgeen voor de toekomst minder werkgelegen
heid voor 20.000 mensen kan betekenen. Dat is een duw in de 
verkeerde richting. 

Zoals bekend werd het voorstel slechts na de dreiging met een 
kabinetscrisis in de Eerste Kamer aanvaard. 

* * 

Welke conclusies zijn nu uit het verloop van dit debat te trek
ken? Wat de bestedingsbeperking betreft is de schorsing van de 
investeringsaftrek in de miljoenennota verdedigd als een addi
tionele maatregel, daar de vroeger genomen maatregelen geen 
voldoend evenwicht te weeg zouden brengen. Bij de algemene 
financiële beschouwingen wijkt de minister ook niet van dit 
standpunt af. De gunstige kentering in de economische situatie 
imponeert hem niet, de toegenomen werkloosheid vreest hij niet. 
Als hem wordt voorgehouden, dat de bestelprogramma's in 1957 
duiden op een aanzienlijke daling van de investeringslust noemt 
hij deze cijfers te vaag, terwijl hij ze bovendien relateert aan het 
investeringspeil van het "normale" jaar 1955. Later ,is wel 
gebleken, dat hij hiermee geen norm heeft willen stellen, maar 
het hanteren van zulk een verweer riep toch bepaalde gedach
ten op. De minister verklaarde nu ook, dat de vroeger getroffen 
maatregelen tot beperking van de bestedingen nu volledig door
gewerkt waren en niet tot een zwaardere druk zouden leiden 
dan nu reeds het geval was. Bij het indienen van de miljoenen
nota - en dat was niet zoveel vroeger - scheen dit alles nog 
met twijfels omhangen te zijn. In ieder geval etaleerde de be
windsman een zekerheid, welke hij niet met cijfers staafde en 
welke ook niet al te best te rijmen viel met de slagvaardigheid 
welke hij bij nota van wijziging voor zich opeiste, een slagvaar
digheid welke immers meer deed denken aan het vaardig nemen 
van een slag om de arm. 

Zomin als de minister waren echter de kamerleden scheutig 
met exacte cijfers. Het bleef een kwestie van optimisme of pes
simisme, van "Fingerspitzengefühl". Als later de werkloosheid 
plotseling verontrustend stijgt klampt de regering zich vast aan 
"gerichte maatregelen". Minister Hofstra verklaart dan, dat de 
schorsing gezien moet worden als een neutrale maatregel, welke 
in een situatie van twijfel tussen een excessieve hoogconjunctuur 
en een depressie de beste zou zijn. 

Er is in dit alles een geleidelijke wijziging van argumentatie 
te bespeuren. Aanvankelijk streeft de minister naar positieve 
bestrijding van een acute overbesteding; later naar het funda
menteel gezond maken van de economie volgens normen, welke 
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er aanvankelijk niet waren, althans veel minder sterk benadrukt 
werden; op het laatst verdedigt hij zijn voorstel omdat dit in 
het niemandsland tussen inflatie en deflatie tot de meest neu
trale houding zou leiden. Onjuist komt ons deze gang van zaken 
niet voor, daar de snelle ontwikkeling in het economisch gebeu
ren een starre argumentatie nu eenmaal onmogelijk maakte. 
Een zeker gevaar schuilt er echter wel in, daar de zich wijzigende 
argumentatie steeds moest aansluiten bij feiten uit het prille 
verleden, terwijl op punten die achteraf geverifieerd konden 
worden vrijwel steeds bleek, dat de minister bijzonder optimis
tisch geweest was. Dat was met name het geval, althans tot nu 
toe, met zijn verwachtingen aangaande de werkgelegenheid. Wat 
de investeringen betreft zijn de verwachtingen van de minister 
helaas nog niet aan de werkelijkheid te toetsen, maar tot op dit 
moment bestaan er weinig aanwijzingen voor, dat hij ook in dit 
opzicht niet te optimistisch was. Het gehele debat werd geken
merkt door een voortdurend aanschuiven van 's ministers argu
mentatie aan een niet verwachte realiteit. Een vermoeden van 
zwakheid wordt verder gewekt door het feit dat naarmate het 
argument van de bestedingsbeperking niet meer zo aansprak, 
hij het accent van zijn betoog wat verlegd heeft naar bijkomende 
zaken. 

Wat verder de dekking van het kastekort betreft: minister 
Hofstra heeft met name de KVP-fractie in de Tweede Kamer 
nooit van zijn gelijk kunnen overtuigen. De juistheid van zijn 
schattingen, benevens de vraag of in deze kwestie sprake was 
van een zeker "interessenbedingt" redeneren is omstreden ge
bleven, zo goed als de vraag of tot dekking van het kastekort 
niet evengoed een lening gesloten zou kunnen worden. N aar
mate de kapitaalmarkt zich verder ontspant en de rentevoet een 
neiging tot dalen blijft vertonen verliest de redenering van de 
minister op dit punt iedere dag aan kracht. 

Concluderend moet gezegd worden, dat de heer Lucas niet 
geheel ongelijk scheen te hebben toen hij opmerkte, dat de minis
ter krampachtig bleef vasthouden aan een eenmaal in het kabi
net gesloten compromis. Dat is op zichzelf niet verwerpelijk, al 
moet gezegd worden, dat de minister er alleen in slaagde bij de 
gratie van onzekerheid en twijfel en door de dreiging met poli
tieke consequenties. De tijd moet leren of deze houding ook in 
in het algemeen belang de juiste was. Op dit moment ontbreekt 
de zekerheid om dat positief te ontkennen. Bij de behandeling 
van de Industrialisatienota zal men daar wellicht meer over te 
weten komen. Dat dit mogelijk geworden is moet dan ook een 
van de meest waardevolle resultaten van het debat genoemd 
worden. 
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EGYPTISCH-SYRISCHE UNIE. 
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Op zaterdag 1 februari hebben president Koewatli van Syrië 
en president N asser van Egypte te Kairo de dokumenten gete
kend, die beide landen verenigden tot één Arabische staat. Het 
is niet onwaarschijnlijk, dat ook Yemen zich bij de "Verenigde 
Arabische Republiek" zal aansluiten. Kroonprins Mohamed el 
Badr heeft hierover in de Egyptische hoofdstad al besprekingen 
gevoerd. Nasser heeft inmiddels bekend gemaakt, dat de poli
tieke partijen zullen worden ontbonden. Een "Interimraad van 
het volk", voor driekwart bestaande uit Egyptenaren en één 
kwart uit Syriërs, zal fungeren als parlementair lichaam. De 
Egyptische minister van oorlog generaal Abdel Hakim Amer, 
die de konferentie te Kairo van Afro-Aziatische landen presi
deerde is tot opperbevelhebber van de gezamenlijke strijdkrach
ten benoemd. Het leger van Egypte wordt geschat op 100.000 
man en het is op de legers van Turkije en Israël na het sterkste 
van de Arabische staten. Het Syrische leger omvat ongeveer 
65.000 man. 

De berichten over deze vereniging hebben in de Libanon on
rust gewekt. Studenten hebben al betogingen gehouden vóór 
aansluiting bij de nieuwe republiek. De positie van de Libanezen 
is door deze situatie inderdaad niet gunstiger geworden en het is 
niet onmogelijk, dat dit land uiteindelijk zal terugvallen in een 
neutralistische koers. De Libanon is immers het belangrijkste 
transitoland aan de Middellandse Zee en het kan zijn ekonomi
sche belangen niet verwaarlozen. Bovendien blijkt herhaaldelijk, 
dat ook de Libanezen niet ongevoelig zijn voor het Arabische 
nationalisme. Dat heeft al met zich meegebracht, dat het land 
zich is gaan distancieren van de Eisenhowerdoctrine. De druk 
van de kant van Damascus en Kairo zal nu nog wel gaan toe
nemen. 

Overigens is het op dit moment nog niet te beoordelen hoe de 
"Verenigde Arabische Republiek" een weg zal vinden uit de vele 
moeilijkheden die haar ongetwijfeld staan te wachten. Egypte 
en Syrië zijn geografisch gescheiden door Israël en Jordanië, er 
is geen gemeenschappelijke grens. Ook in kultureel opzicht zijn 
er belangrijke verschillen. Bovendien moet men afwachten in 
hoeverre de Syrische nationalisten op de duur de overheersende 
rol van het veel sterkere Egypte zullen verdragen, evenals Nas-
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sers diktatoriale neigingen. Veel is ook afhankelijk van de hou
ding van Jordanië, Irak en Saoedi-Arabië. Er is al sprake van 
een tegenunie en Koning Hoessein zou hierover al boodschappen 
hebben uitgestuurd. 

In Israël schijnt men zich over de vereniging van Syrië en 
Egypte vooralsnog geen al te grote zorgen te maken, althans 
niet in militair opzicht. Maar wel wordt het ook voor Israël 
noodzakelijk een tegenstap te doen, wil het tenminste niet toe
geven aan de druk van Nasser, die openlijk verklaard heeft, dat 
het hem erom te doen is de Israëli's in de Middellandse Zee te 
drijven. Het is mogelijk, dat Israël zal streven naar een unie 
met Irak. 

Men vraagt zîch in het 'Westen af welke koers de nieuwe repu
bliek zal gaan volgen. Syrië heeft de banden met Moskou strak 
aangehaald, terwijl Nasser er niet veel voor voelt nauw met 
Rusland samen te werken, omdat dit zijn onafhankelijke positie 
zou schaden. Het is bekend, dat zowel Nasser als zijn minister 
van oorlog lang niet ingenomen waren met de overheersende 
communistische tendenzen op de Afro-Aziatische konferentie te 
Kairo. Volgens Amerikaanse verslaggevers heeft N asser bij de 
officiële afkondiging van de Verenigde Arabische Republiek 
zorgvuldig vermeden dingen te zeggen, die het Westen zouden 
kunnen kwetsen en de indruk zouden kunnen wekken, dat de 
nieuwe staat een bedreiging vormde voor de Westelijke wereld. 
Hierbij is het nuttig aan te tekenen, dat het nieuws van de ge
slaagde lancering van de Amerikaanse kunstmaan in de Egyp
tische kranten veel aandacht heeft gekregen en dat men de 
mening uitsprak, dat de Amerikanen bezig zijn hun achterstand 
op de Russen in te halen. 

ONRUST IN ZUIDAMERIKA. 

De politieke situatie in Zuidamerika is geenszins stabiel. De 
regering van Aramburu in Argentinië heeft met vele problemen 
te kampen en de opbouw van een anti-peronistische staat vor
dert langzaam. In Guatamala, Honduras, El Salvador en Panama 
beheersen militairen de overigens burgerlijke regeringen. In 
Haïti heeft de nieuwe president Duvalier praktisch geen invloed, 
omdat de werkelijke macht in handen is van generaal Kebreau. 
De toestand in Columbia is evenmin bevredigend, hoewel dikta
tor Pinilla naar Spanje is moeten vluchten. In Nicaragua regeert 
de broer van de destijds vermoorde Somoza het land alsof het 
zijn particulier bezit is. In de Dominicaanse republiek kan gene
ralissimo Trujillo aan het roer blijven, om de eenvoudige reden 
dat hij bij voorbaat de oppositie de wind uit de zeilen heeft ge
nomen. Op Cuba woedt al een jarenlange burgeroorlog tussen 
generaal Batista en de 35-jarige Fidel Castro, die de verzets
beweging leidt. Zorgelijk voor de Amerikanen is het feit, dat een 
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deel van de uitgeweken Cubanen zich in Miami bevindt, in de 
staat Florida, waar de opstandelingen hun hoofdkwartier heb
ben in het Tradewinds Hotel van de 26-jarige Cubaanse mil
jonair J osé Aleman. Alleen in Mexico, Peru en Costa Rica is de 
toestand rustiger en enigszins ook in Brazilië, waar president 
Juscelino Kubitschek een nieuw vijfjarenplan heeft ontwikkeld, 
dat zijn land vijftig jaar vooruit moet brengen. 

Op dit alles is nog eens de aandacht gevestigd door de bloedige 
opstand in Venezuela, waar generaal Pérez Jiménez uit zijn 
macht is ontzet. Van 1945 tot 1948 heerste in Venezuela een 
burgerlijk bewind, onder de Acción Democratica, maar erg suk
sesvol was dit interregnum niet. Toch is het niet onmogelijk, dat 
reeds toen de krachten zich begonnen te ontwikkelen, die uit
eindelijk hebben geleid tot de val van Jiménez, die immers het 
hoofd heeft moeten buigen voor de burgerlijke macht. De zoge
naamde verkiezingen, die Jiménez in december vorig jaar liet 
houden, waren een paskwil. Op 1 januari begon de opstand, 
waarin de luchtmacht een groot aandeel had, maar deze revolte 
mislukte. Op 21 januari werd in Caracas een algemene staking 
afgekondigd, die door Jiménez werd verboden, maar dit lokte 
relletjes uit, waarna de nieuwe opstand zich snel verbreidde. Na 
twee dagen moeizame strijd vluchtte Jiménez het land uit. Een 
burgerlijk-militaire junta nam de macht over. De leiding hiervan 
rust in de handen van schout-bij-nacht Wolfgang Larrazabar. 
Twee militaire leden van deze junta namen enkele dagen later 
hun ontslag, omdat zij ervan beschuldigd werden zich door 
Jiménez te hebben laten bevoordelen en direkt of indirekt had
den deelgenomen aan de strijd tegen de opstandelingen in Mara
cay. De opstand kostte aan ongeveer 400 mensen het leven en 
ongeveer 2000 personen werden gewond. 

De nieuwe president van Venezuela - Larrazabar - is 46 
jaar. Hij stamt af van een oude Baskische familie en staat be
kend als een vriend van de Verenigde Staten. Hij behoorde niet 
tot de groep, die Jiménez in 1948 aan de macht hielp en heeft 
altijd een onafhankelijke positie ingenomen. Een van zijn eerste 
maatregelen is geweest het herstel van de persvrijheid en het 
toestaan van de vorming van vrije politieke partijen. Alleen de 
kommunistische partij zal niet worden geduld. Er zijn vrije ver
kiezingen in het vooruitzicht gesteld, zodra de toestand zich 
heeft gestabiliseerd. 

De N ew Y ork Times scheef enkele dagen na de geslaagde 
opstand, dat zich voor het State Department thans een uitste
kende gelegenheid aanbood om "understanding, sympathy and 
helpfulness" te tonen. Het blad achtte het raadzaam, dat de 
Amerikaanse zakenbelangen in olie en ijzer zich afzijdig blijven 
houden van de politiek. Het is echter zaak voor Amerika zijn 
gehele politiek tegenover zijn Zuiderburen zeer voorzichtig en 
met beleid te voeren. Een ander Amerikaans blad, de N.Y. 
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Heraid Tribune, heeft namelijk enige tijd geleden een bepaald 
somber geluid laten horen over de toenemende ekonomische 
invloed van de Sowjet-Unie in Latijns-Amerika en het noemde 
de Amerikaanse politiek zeer onverstandig. Rusland heeft bijv. 
Brazilië auto's, olieboorinstallaties en andere goederen ter ver
koop aangeboden. In dit land heerst de mening, dat de V. S. hun 
kredieten voor dergelijke doeleinden opgeschort hebben om de 
"private enterprise" aan te moedigen, terwijl Brazilië, en ook 
Argentinië en Chili, zich verklaard hebben vóór regeringsmono
polies in bepaalde ekonomische sektoren. Het gevolg zou kunnen 
zijn, dat men de ekonomische relaties met de Russen gaat ver
stevigen. In Latijns-Amerika is men zeer weinig ingenomen met 
de verdeling van de ekonomische hulp, die door Washington -
zo gelooft men - gedeeltelijk wordt gebruikt om de Latijns
Amerikaanse politiek in een bepaalde vorm te dwingen. 

Volgens de onder-staats sekretaris voor Latijns-Amerika van 
het State Department, Roy Rubottom, zijn de kansen voor een 
Russisch handels offensief in Zuidamerika niet ongunstig. Voor
lopig bedraagt de handel van Latijns-Amerika met het Sovjet
bloc nauwelijks 1 % van het totaal, maar men mag aannemen, 
dat Rusland zich hiermede niet tevreden stelt. De Russen heb
ben vooral belangstelling voor Brazilië, waar op president 
Kubitschek grote druk wordt uitgeoefend de handel met het 
Oostblok uit te breiden. Rusland zou met zijn satellieten een 
grote afnemer van bijv. de enorme koffie-overschotten kunnen 
zijn. 

Dat de Wereldbank in 1957 weer minder leningen en voorschot
ten aan Latijns-Amerika heeft verstrekt dan in 1956, is in han
delskringen aldaar ongunstig opgenomen. Hoewel de Wereld
bank sinds zijn oprichting (1946) een grote belangstelling toonde 
voor Zuidamerikaanse projekten, is deze interesse na 1954 be
ginnen te dalen. De oorzaken hiervan zijn moeilijk na te gaan, 
maar het is duidelijk dat het voor de eenheid op het Westelijk 
halfrond van groot belang is, dat de relaties tussen Amerika en 
zijn Zuiderburen, alsmede met de Westelijke landen, niet ver
zwakken. 

KONFERENTIE TE BAGDAD. 

Van 27 tot 30 januari hebben de landen van het pakt van 
Bagdad in Anakara een konferentie gehouden, die eindigde met 
de veroordeling van de kommunistische aktiviteiten in het Mid
den-Oosten. In het slotcommunniqué van de bijeenkomst, die ook 
door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dulles 
werd bijgewoond, wordt verklaard dat defensie en veiligheid van 
het paktgebied van vitaal belang zijn voor de wereldvrede en 
voorts wordt erop aangedrongen, dat een einde wordt gemaakt 
aan het willekeurige gebruik van het veto-recht in de Verenigde 
Naties. 
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Tijdens de vergadering werd de Turkse officier generaal 
Akrem Akalin benoemd tot voorzitter van een nieuwe militaire 
staf, die binnenkort een gemeenschappelijke oefening zal orga
niseren. De oprichting van deze kommissie is een stap in de 
richting van één opperbevel voor alle landen van de verdrags
organisatie. Awni Khaladi, de sekretaris-generaal van het Bag
dadpakt, heeft op een desbetreffende vraag geantwoord, dat de 
verdragslanden elkaar te hulp zullen komen, wanneer een van 
hen wordt aangevallen. Toen de vraag wat konkreter werd ge
steld, namelijk of dat ook het geval zou zijn wanneer Syrië Tur
kije zou aanvallen, antwoordde Khaladi, dat op de konferentie 
over Syrië niet eens gesproken was. (Hetzelfde geldt voor de 
kwestie Cyprus; ook dit probleem is niet op de vergadering 
behandeld, maar het is wel druk besproken tussen Engeland en 
Turkije onderling). 

Op ekonomisch terrein leverde de konferentie als resultaat op, 
dat Perzië voor tien miljoen rial zal bijdragen in de ontwikkeling 
voor landbouw en veeteelt. Turkije stelt 750.000 ponden beschik
baar. Engeland en Pakistan hadden reeds te Karachi hulp toe
gezegd. Amerika zal extra hulp verlenen voor een bedrag van 
tien miljoen dollar, dat voornamelijk zal dienen voor de aanleg 
van wegen en spoorwegverbindingen. Dulles verklaarde dat, 
voor gemeenschappelijke projekten bovendien nog een beroep 
kan worden gedaan op de Export-Importbank en het nieuwe 
Amerikaanse fonds voor leningen ten behoeve van de ontwik
keling. 

In het communiqué wordt nog gezegd, dat de organisatie van 
het pakt van Bagdad (dat zich uitstrekt over landen met een 
gezamenlijk inwonertal van 135.000.000) zich heeft ontwikkeld 
tot een krachtig en samenhangend orgaan, dat de beste hoop 
biedt voor het handhaven van de vrede, vrijheid en onafhanke
lijkheid van de in het verdragsgebied gelegen staten. 

Overziet men de gehele konferentie, dan kan men niet zeggen, 
dat de konkrete resultaten opzienbarend zijn geweest. Amerika 
heeft het kongres bijgewoond als waarnemer. Het land is alleen 
lid van de militaire kommissie. Herhaaldelijk is erop aangedron
gen, dat de V. S. als lid zouden toetreden, maar Washington 
is bevreesd, dat dit zijn positie in de Arabische wereld geen goed 
zou doen. Of dit inderdaad van invloed is op bijv. de houding 
van Nasser, wiens doel onveranderd gericht is tegen de Bagdad
landen, valt te betwijfelen. Overigens is - om andere redenen -
de houding van Amerika in deze wel begrijpelijk, omdat Amerika 
zich met de Eisenhower-doctrine gebonden heeft niet alleen de 
Bagdadlanden, maar het gehele Midden-Oosten tegen Russische 
bedreigingen te beschermen. Het Bagdadpakt was in aanleg im
mers bedoeld voor alle Arabische staten, maar dit is niet bereikt 
kunnen worden en het ziet er ook niet naar uit, dat dit in de toe
komst het geval zal zijn. Daarom is ook de aanwezigheid van 
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Dulles toch wel van belang geweest. Turkije met name heeft zijn 
komst met vreugde begroet, omdat men hierin een bewijs zag 
van de toenemende belangstelling van Amerika voor het Midden
Oosten. De aanwezigheid van Dulles werd voornamelijk toege
schreven aan de aandrang die premier Menderes op de NAVO
topkonferentie te Parijs op de Amerikaanse minister van bui
tenlandse zaken heeft uitgeoefend. Menderes heeft daar ook 
gepleit voor een effektieve samenwerking tussen de NATO- en 
Bagdadlanden. Turkije zag in de bijeenkomst ook een tegen
wicht tegenover de konferentie te Kairo, waar men heftig ge
ageerd heeft tegen de Bagdadlanden. Het zat de Turken bijzon
der dwars, dat te Kairo een Cypriotische gedelegeerde aanwezig 
was, die er gepleit heeft voor het zelfbeschikkingsrecht van 
Cyprus. Turkije was hierdoor te meer geschokt, omdat in de 
periode vóór de konferentie naar zijn mening de Britse politiek 
zich bewoog in een voor Griekenland gunstige richting. Hoewel 
men er zeker van kan zijn - zoals hierboven reeds is gezegd -
dat de kwestie-Cyprus tussen Menderes, Dulles en Selwyn Lloyd 
druk besproken is, werd hierover weinig konkreets bekend ge
maakt. Het behoeft echter geen nadere verklaring, dat Cyprus 
- en hetzelfde geldt van Algerije - voor de eenheid van de 
NATO een gevaarlijk probleem blijft. 

Moet men de belangrijkheid van de bijeenkomst te Anakara, 
zoals die in Amerika wordt beschouwd, afmeten naar hetgeen 
de New York Times erover schrijft, dan heeft men ook in de 
Verenigde Staten niet de idee, dat de konferentie van grote im
portantie is geweest. Het Amerikaanse blad merkte nogal lako
niek op, dat het onwaarschijnlijk is, dat deze bijeenkomst en zijn 
resultaten de loop van de geschiedenis zullen veranderen, maar 
niettemin heeft een en ander eerder goed dan kwaad gedaan. 
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(BOEI{BESPREI{ING) 

De burgemeester in België en Nederland 
Over dit onderwerp promo

veerde op 2 december 1957 tot 
doctor in de rechtsgeleerdheid 
aan de gemeentelijke universi
teit te Amsterdam de heer A. A. 
Bosschaert. Van verschillende 
zijden is mij verzocht dit proef
schrift 1) te bespreken, onder 
meer vanwege de redactie 
van het katholiek Staatkundig 
Maandblad. Hierdoor is er een 
mogelij~heid om op meer diverse 
punten van het proefschrift in 
te gaan dan een enkelvoudige 
bespreking toelaat. 

De bijzondere belangstelling 
voor dit boek vloeit wel aller
eerst voort uit de speciale figuur 
van het burgemeestersambt. 
Want al is aan deze functionaris 
staatsrechtelijk een bepaalde 
plaats in het democratisch bestel 
van beide landen toegekend, 
toch is dit ambt evenzeer ledig 
van vele wettelijke voorrechten. 
Zijn waarde en betekenis is in 
bijzondere mate afhankelijk van 
de persoonlijkheid van de ambts
drager, maar evenzeer van de 
noden des tijds. Juist de beperkte 
wijze, waarop de taak van de 
burgemeester wettelijk is vast
gelegd, geeft groter mogelijk
heden tot ontplooiing en vrije 
vormgeving, geeft hem gelegen
iheid tot fantasie zonder fantast 
te worden, brengt hem tot ideeën 
en idealen waarbij idealisme aan 
realisme gepaard moet gaan. 
Het is een ambt waarvoor geen 
enkele wet enige speCiale oplei
ding of enig diploma vereist, 
hetgeen ook wel een der redenen 
is waarom het aantal burge
meestersaspiranten legio is. 

Toch stellen we voorop dat de 
belangstelling in België anders 
geaard is dan in Nederland. Bij 
onze naburen is het ambt een 
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meest reële springplank naar 
een vertegenwoordiging in de 
hogere organen, speciaal in de 
Kamer der Volksvertegenwoor
digers en in de Senaat. In Neder
land bestaat de belangstelling 
uit niet-ambtelijke kringen, spe
ciaal in middelgrote en grote 
gemeenten, veel meer als een 
afsluiting van een min of meer 
belangrijke andere carrière. Dit 
verschil vloeit vooral voort uit 
de bijzondere regel dat in het 
algemeen de Belgische burge
meester uit de raad der gemeen
te moet worden benoemd, der
halve uit openlijk op politieke 
overweging rechtstreeks gekozen 
personen, die dan bovendien nog 
raadslid moet blijven, omdat 
anders zijn burgemeestersman
daat opnieuw ter beschikking 
moet worden gesteld. 

In beide landen wordt de bur
gemeester bij Koninklijk Besluit 
voor zes j aren benoemd, maar in 
België valt de aftreding steeds 
samen met de hernieuwing van 
de gemeenteraad. Van een herbe
noeming is in Nederland de 
functionaris, behoudens wange
rlr8 cr. nradisrh zrkpl'. maar in 
België is zijn herverkiezing door 
de practijk van de uitoefening 
van het Koninklijk benoemings
recht voor het belangrijkste deel 
een politieke zaak. De door de 
raad of door de raadsmeerder
heid - al of niet in samenwer
king van partijen - als eerste 
voor een benoeming voorf!edra
gene wordt welhaast steeds be
noemd. Ons ziin uit de naoorlog
se periode in België slechts twee 
afwijkingen bekend. Daarom 
wordt bij de raadsverkiezing de 
burgemeestersfunctie als koning 
op het politieke schaakbord ge
plaatst en vindt bovendien deor 



wisseling van de meerderheid of 
door vroegere afspraken in die 
meerderheid veelvuldiger wisse
ling plaats. Dat een en ander de 
schriJver, die directeur van een 
auvertentiebureau is, de wat al 
te forse zakenmanslijn van de 
"politie'ke burgemeester" in Bel
gIë en van de "administratieve 
deskundige" in Nederland doet 
stellen is wel verklaarbaar. In 
Neuerland wordt echter ook de 
beoordeling van de geschiktheid 
der candidaten naar het crite
rium der politieke kleur, zij het 
in sommige tijden meer dan in 
andere, niet nagelaten, terwijl 
te verwachten bestuursbeleid 
sterker meespreekt dan de reeds 
getoonde administratieve ken
nis. Dat echter de Nederlandse 
burgemeester minder afhanke
lijk is van de politiek in zijn 
gedragingen en bij zijn kans op 
herbenoeming practisch geheel 
staat wel vast. 

Aan de behandeling van zijn 
onderwerp laat de schrijver een 
inleiding voorafgaan om de inde
ling van zijn boek en de uitwer
king te rechtvaardigen. Behan
deling in één bepaald staats
rechtelijk bestel moet ertoe lei
den het ambt, zoals zich dat heeft 
ontwikkeld, te bezien tegen zijn 
historische achtergrond. Hij stelt 
hiernaast het nut van rechts
vergelijking in de verschillende 
landen, terwijl bij nauw aan 
elkaar verwante staatsvormen 
een duidelijker inzicht verkregen 
wordt in de doelmatigheid en 
wenselijkheid van bepaalde on
derdelen. Gelukkig is bij de 
keuze van rechtsvergelijking, zij 
het zeer summier, de historische 
strijd en ontwikkeling in hoofd
stuk Il niet geheel achterwege 
gebleven. 

In het eerste hoofdstuk "Auto
nomie en Afhankelijke Decen
tralisatie" wordt de door Dr Beel 
ingevoerde uitdrukkingsvorm ge
bruikt en wordt verder breed de 
leer van zijn promotor, prof. mr 
dr G. v. d. Bergh, gevolgd. Dit 
hoofdstuk was inderdaad niet te 
missen, ook belangrijke concrete 
rechtsverschillen in beide landen 

worden reeds hier aan de orde 
g,esteld, maar in de zeer beperkte 
vorm van veel wit en grote leLLer 
waarm dit boek is uitgegeven 
heeft dit helaas kennelijk geleid 
tot verdere behandeling van 
slechts "de belangrijkste facet
ten" van het burgemeestersambt 
(pag. 9) in de volgende hoofd
stukken. Dit systeem heeft tot 
een dubbel nadeel geleid: aan de 
titel van het eerste hoofdstuk 
[had, vooral bij rechtsvergelij
kmg, beter een volledig proef
schrift kunnen zijn gewijd, ter
wijl de titel van dit boek de toe
gepaste beperking met betrek
king tot het burgemeestersambt 
niet rechtvaardigt. . 

De gekozen indeling en de wijze 
van uitwerking daarvan moest 
wel leiden tot grote onvolledig
heid, maar bovendien door ,de 
onderverdeling van het eerste 
hoofdstuk in "algemeen" en 
"practijk" - een nooit door te 
voeren onderscheid - tot tal
rijke herhalingen en tot onover
zichtelijke weergave. Het gemis 
van een duidelijk zaakregister 
doet dit euvel nog sterker voelen. 
Als voorbeeld noemen we àe ver
antwoordelijkheid, in de zin van 
verantwoordingsplicht aan de 
raad, op pag. 26 en de aanspra
kelijkheid voor daden van zelf
bestuur op pag. 2.9, waarin tel
kens uitsluitend de Nederlandse 
leer aan de orde is gesteld, ter
wijl later (practijk pag. 33) 
slechts voor een deel de BelgisChe 
gang van zaken wordt weerge
geven. 

Wij spraken reeds eerder over 
de benoeming van de burgemees
ter. Het boek wijdt hieraan het 
tweede hoofdstuk, dat verder 
niet is onderverdeeld. Het ver
dient waardering dat niet slechts 
beider systeem van benoeming 
naar voren wordt gebracht maar 
dat ook een critische beschou
wing daaraan wordt toegevoegd, 
waarna het Nederlands stelsel 
wordt verdedigd met een bepaald 
amendement. De gemeenteraden 
zouden moeten kennisnemen 
van de aanbeveling van de Com
missaris der Koningin of Gou-
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verneur en daarna bezwaren 
daartegen moeten kunnen in
brengen. Het komt ons voor dat 
deze oplossing bij niet-inacht
neming tot groter conflict kan 
leiden, dan een aan de raad toe 
te kennen reoht van aanbeveling. 
Iemand die buiten die aanbeve
ling om benoemd wordt kan de 
raad minder tegenwerpen, dan 
een benoemde tegen wie de raad 
zich heeft verzet. 

Toen de afdeling staatsrecht 
van de vereniging voor vergelij -
kend recht in Nederland en Bel
gië in 1956 zich op deze benoe
mingsproblemen beraadde kon 
geen eenstemmigheid omtrent 
een oplossing verkregen worden. 

'De voordelen van het Neder
lands stelsel werden ongeveer 
als volgt samengevat: 
1. onafhankelijkheid tegen-

over de raad en de politieke 
partijen; 

2. onpartijdigheid in raadsver
gaderingen en in zijn hou
ding jegens de ingezetenen; 

3. vervulling als hoofdambt, 
waardoor de vakkennis en 
ervaring meestal groter is; 

4. ruimer ambtelijke cumul a
tiemogelijkheid. 

Ten aanzien van België werd 
op de volgende punten gewezen: 
1. meer democratische benoe

mingsvorm; 
2. grotere overeenstemming 

met de schepenen en de 
raadsmeerderheid ; 

3. groter plaatselijke kennis, 
waardoor hij ook veel ver
trouwen krijgt van de andere 
ingezetenen; 

4. onafhankelijker van de rege
ring; 

5. tegenover de Nederlandse 
vakkennis meer ervaring in 
de al dan niet lokale poli
tieke arbeid; 

6. ook hier streeft de burge
meester naar onpartijdig
heid. 

Wij noemen deze punten op, 
niet alleen omdat op verschillen
de van deze argumenten in het 
besproken proefschrift wordt 
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gew€lZen, maar ook omdat -
voor zover wij weten - deze 
verkort weergegeven conclusies 
nog niet eerder gepubliceerd 
werden. Het zal wel moeilijk zijn 
'bij de poging tot groter harmo
nisatie van wetgeving in een der 
landen op dit gebied wijzigmg 
te brengen. Het is zeker ook geen 
punt van algemene betekenis en 
het zou zeker zelfs bij gelijke 
wettelijke bepalingen door de 
practische toepassing blijven 
verschillen. Beide stelsels zijn zo 
zeer in ieders reohtswezen ge
groeid dat wijziging geen alge
mene voldoening kan geven. Dit 
neemt niet weg dat enig sterker 
gehoor geven aan een petitie van 
een gemeenteraad in Nederland 
wel in goede aarde zou vallen. 

In het derde hoofdstuk, waar
in de factoren, welke de positie 
van de burgemeester bepalen, in 
een achttal onderdelen worden 
opgesomd, zijn vele wettelijke 
vergelijkingen opgesomd. Een 
zeer interessante opmerking 
wordt door de schrijver gemaakt 
(pag. 91) betreffende de door de 
burgemeester in handen van de 
Commissaris of Gouverneur af te 
leggen eed of belofte. Het komt 
hem minder gewenst voor dat de 
burgemeester zulks aflegt in 
handen van iemand, aan wie hij 
niet ondergeschikt is. Hij is geen 
rijksambtenaar. "Een plechtige 
beëdiging in een openbare ver
gadering van de raad (naar 
voorbeeld van art. 53 van de Ned. 
grondwet) ware meer in de lijn 
van het karakter van het ambt". 

Voor de beoordeling echter van 
de feitelijke burgemeestersfunc
tie door de ingezetenen zijn de 
staatsrechtelijke grondslagen 
van 't ambt irrelevant. Naast en 
in de burgemeester is van meer 
betekenis de burgervader, die 
zich in de meest uiteenlopende 
gedaanten openbaart: de poten
tiële pedagoog, psychiater, medi
cus, Zielzorger, leraar. Hij moet 
zo nodig ook sociaal werker zijn 
of organisator, journalist, con
ferencier, cultuurexpert, ja wat 
al niet. Zijn instelling op alle 
mogelijke situaties is niet de 



geringste factor voor de bepaling 
van de positie van de .burgemees
ter. Dit belangrijke facet van het 
ambt had hier zeker niet achter
wege dienen te blijven. 

De politie, in het vierde hoofd
stuk met name aan de orde ge
steld, is voor wat betreft de 
autonome taak van de burge
meester in dit opzicht ook reeds 
gedeeltelijk in het eerste hoofd
stuk behandeld. Alles tezamen 
worden er wel veel gegevens ver
strekt, maar aan de duidelijkheid 
komen zij meermalen niet ten 
goede. Geenszins wordt ronduit 
gesohreven dat ook nog in kleine 
Belgische ,gemeenten gemeente
politie bestaat en dat daar de 
burgemeesters meer bemoeienis 
in de zaken der politie hebben 
dan de Nederlandse burgemees
ters. Het inzicht omtrent de Bel
gische gerechtelijke politie is niet 
te onderschrijven. En een zake
lijke ordening van Nederlands 
politiewezen door algehele ver
dwijning van de gemeentepolitie 
(pag. 111) is een te radicale op
lossing, om te leiden tot een alle 
partijen bevredigend systee~".' 

Het laatste hoofdstuk geeft 
een duidelijke slotbeschouwing. 

We hebben bij de beoordeling 
van dit boek op verschillende 
plaatsen nogal enkele noten 'ge
plaatst. Wanneer hierdoor de 
klemtoon sterker valt op de 
"proe!" dan op het "geschrift" 
dan 18 dit toch wel realiteit 
Niettemin durven we het boekje 
aanbevelen, niet alleen omdat 
verschillende markante facetten 
worden weergegeven van het 
burgemeestersambt, maar ook 
o~ de meerm~.1en zakelijke po
gmg tot oplossmg van juridische 
of practische verschi11en en 
moeilijkheden. We kunnen een 
gedurfde opzet meer waarderen 
dan geen opzet. 

Dat in België zelf nog geen 
vergelijkend werk over het recht 
op dit gebied in Ib€ide landen 
verschenen is mag de Nederlan-

I) Uitgegeven bij drukkerij wed. P v d 
Hert, Bussum. . . . 

ders niet weerhouden op deze 
weg door te gaan. 
Wateringen, 21 januari 1958. 

nr M. P. A. MEISSEN. 

HET NIEUWE STAATS
LEXIKON. 

De vijfde uitgave van Her
der's Staatslexikon, dat sinds 
1878 onder redactionele leiding 
en verantwoordelijkheid van 
de vruchtbare "Goerresgesell
schaft" wordt gepubliceerd, ver
scheen met zijn laatste deel vlak 
vóór Hitler's machtsovername 
in 1933. Wij herinneren ons dat 
we het in de eerste maanden 
van de bezetting kochten van 
een Duitse agent, die op het 
eerste gezicht met de tros van 
de invasie meegekomen scheen 
te zijn, maar die bij nadere ken
nismaking wél bewust bleek van 
zijn delicate taak, in alle be
scheidenheid Duitse afweerstof
fen en tegengü te koop te bie
den tegen de geestelijke epide
mie, die van dezelfde kant werd 
ingevoerd. 

Het vijfde Staatslexikon was 
een voortreffelijk werk, dat 
weliswaar van de onrust van de 
tijd getuigde, maar een vaste 
koers hield en - tussen de 
regeltjes van de compacte lexi
konstijl door - vaak merkwaar
dig toepasselijke lessen strooide. 
Zo werd onder "Imperialisme" 
bij wijze van voorbeeld de op
komst van het Pruisendom ge
schetst, doordat de in de Oost
mark wonende Slavische stam
men, de taal van de veroveraars 
en geleidelijk ook het "natio
nale bewustzijn" van de Duit
sers overnamen, doch met een 
voor renegaten karakteristieke 
overspanning. Onder de leuze 
van nationale eenwording gaat 
"Pruisen" dan, klaarblijkelijk 
door de Slavisch-nomadische 
heers_ en "Pan"-drang gedre
ven, de Duitse stammen aan de 
Westzijde van de Elbe onder
werpen." 

In het "voorwoord" van het 
vijfde deel, gedateerd van sep
tember 1932, durfde de redactie 
nog de hoop uitspreken, dat er 
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over enkele jaren "weer een ge
zonde verhouding zal zijn tussen 
het wisselvallige en het duur
zame in de zaken van staat en 
recht en in het sociale en econo
mische leven", zodat het lexikon 
met geringe aanvullingen lang 
mee" zou kunnen. Vier maan

den later begon het Derde Rijk 
zijn verbijsterende stormloop. 

Twaalf jaar na het eind van 
de oorlog begint nu de zesde 
editie van het Staatslexikon van 
de pers te komen.') Het is nog 
spoedig, als men bedenkt, dat 
uiteraard niet alleen een geheel 
nieuwe bewerking nodig was, die 
een wereld van nieuwe feiten -
of de feiten van een nieuwe we
reld - moest omvatten, maar 
dat de Duitse wetenschap vele 
jaren van verarmiI~~ en ver
strooiing, van zakelIJke en per
soonlijke vervolging en van ge
mis aan verbindingen, gevolgd 
door de ontreddering van de 
eindkatastrofe, had in te halen. 

De zesde editie heeft een 
ondertitel gekregen: "Recht, 
Wirtschaft, Gesellschaft" en is 
aanzienlijk uitgebreid: in plaats 
van de vroegere vijf zal zij acht 
delen beslaan. Deze uitbreiding 
dient vooral, zoals in genoemde 
ondertitel wordt aangeduid, om 
in veel ruimere mate, dan in 
vorige edities het geval was, 
naast het terrein van staat en 
politiek ook die va~ he~ recht, 
de economie, de sOCIOlogie en de 
sociale ethiek 'te bestrijken. Deze 
opzet, zo verklaart het "Voor
woord" beantwoordt aan de 
wereldbeschouwing, die het ge
hele werk draagt en die "een op
vatting van de staat als hoogste 
van alle aardse waarden bewust 
afwijst". Ons lijkt dit princi
piële argument iets te stroef ge
steld want de beperking van 
een 'lexikon (of ieder ander 
boek) tot een bepaald en nauw
omschreven studie-gebied be
hoeft uiteraard niet te beteke-

,) Staatslexikon, herausgegeben van 
der Gaerresgesellschaft; 6e ed., Ie band; 
Freiburg 1957; 632 bldz. 
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nen dat men aan die onder
werpen de suprematie onder all~ 
waarden toekent. Kunnen WIJ 
echter in deze verklaring aller
eerst een principiële afkeeL' 
lezen van het vooral in Duits
land zo lang en zo hoog gecul
tiveerde staatspositivisme en 
staatsabsolutisme, zij betekent 
tevens ook een welkom aan de 
doorbreking en doorlichting van 
dat afgeslotene en zelf-heerlijke 
staatsbeeld door de nieuwe ont
wikkeling der sociale weten
schappen. Dat Duitsland daar
aan na de moordkuil van de 
nationaal-socialistische gelijk
schakeling, weer zijn v~lle aan
deel neemt, wordt JUISt door 
deze nieuwe uitgave overtui
gend aangetoond. 

Het jongste verleden, zo be
toogt de inleiding, "heeft aan 
Dui tsland en de gehele wereld 
de harde aanschouwelijke les 
gegeven, tot welk een verderf 
de verachting van de natuur
lijke rechten van mens, gezin, 
volk en kerk leidt, en welke ver
schrikkelijke gevolgen een ~p 
valse theorieën opgebouwd poll
tiek systeem voor een enkel volk 
èn voor de gemeenschap der 
volken kan teweegbrengen. Het 
is zaak voor ons gehele open
bare le~en, met name op poli
tiek maatschappelijk en econo
mis~h gebied, daaruit de conse
quenties te trekken". Het 
Staatslexikon wil, evenals in het 
verleden, niet slechts informa
tief en actueel zijn, maar ook de 
beginselen en maatstaven in het 
licht stellen, die voor een con
sistente beoordeling en waarde
ring van de actualiteit leiding 
kunnen geven. "Een natuurlijke 
gemeenschapsorde, gebo~~d ?p 
de individuele persoonllJkheld 
en het gezin, en waarin staat 
en kerk als "volkomen maat
schappijen" hun vanzelfspre
kende plaats hebben, moet ha.~r 
wetenschappelijke gestalte kriJ
gen". Dat daarmee aan. de 
nieuwe uitgave van het lexikon 
- juist in een tijd, w:~arin ~o 
ingrijpende en nauwelIJks peIl
bare veranderingen van wereld
beeld en levensomstandigheden 



zich schijnen aan te kondigen 
- een gedurfd doel gesteld is, 
ontveinzen de bewerkers zich 
niet. Het vraagt ongetwijfeld de 
beste krachten van de Duitse 
katholieke geleerden-gemeen
schap, waarvan de Goerresge
sellschaft het grote orgaan is. 

De nationaal-socialistische 
duisternis heeft op Duitsland 
veel zwaarder gedrukt dan de 
fascistische domper op Italië, 
maar zij heeft ook korter ge
duurd. Vele vertrouwde en ge
zagvolle namen uit het voor
HitIerse Duitsland vinden we in 
het nieuwe lexikon in volle 
waarde en kracht terug. Onder 
de medewerkers van dit eerste 
deel noemen wij bijvoorbeeld: 
Alois Dempf, Ludwig Neundör
fer, Götz Briefs, Clemens Bauer, 
F. X. Arnold, Oswald von Nell
Breuning S.J., Robert Leiber 
S.J., Arnold Bergsträsser, Wer
ner Schöllgen. Sommigen zon
den hun bijdragen uit Amerika, 
waar zij destijds veiligheid von
den en waar zij sindsdien 
vruchtbaar werkzaam gebleven 
zijn. Velen hebben hun zware 
lotgevallen gehad. En dat geldt 
ook voor de reeks van nieuwere 
en nieuwe namen, die van een 
rijke wetenschappelijke "Nach
wuchs" getuigt en er ongetwij
feld het zijne toe bijdraagt, dat 
materiaal en behandelingswijze 
bij eerste kennismaking reeds 
de indruk geven, in voortreffe
lijke mate up to date te zijn. 
Wij troffen in de lijst van mede
werkers één Nederlander aan, 
n1. prof. G. Zeegers, die het arti
keI over migratie (Aus- und 
Einwanderung) geschreven 
heeft. 

De volgorde van het alfabet 
heeft meegebracht, dat in deze 
eerste band, die van "Abbe" tot 
"Beyerle" gaat, onderwerpen 
van recht, economie en maat
schappij een bijzonder ruime 
plaats innemen in vergelijking 
met de politiek in engere zin. 
Enige belangrijke en uitvoerig 
behandelde trefwoorden komen 
hier n1. bijeen. Aan landbouw 
zijn zes artikelen gewijd, die te
zamen 50 kolommen beslaan 

(Agrarmärkte, Agrarpolitik, 
Agrarreformen und Agrarrevo
lutionen, Agrarsoziologie, Agrar
verfassung); aan arbeid negen 
artikels met tezamen 149 ko
lommen (Arbeit, Arbeiterbewe
gung, Arbeiterwohlfahrt, Arbeit
geberverbände, Arbeitsbewer
tung, Arbeitsgerichtsbarkeit, 
Arbeitslosenversicherung und 
Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosig
keit, Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, 
Arbeitsstudien, Arbeitssysteme, 
Arbeitsvermittlung, Arbeitswis
sen schaft, Arbeitszeit); aan be
roep 7 artikels met tezamen 49 
kolommen (Beruf, Berufsbera
tung, Berufserziehung, Berufs
freiheit. und Berufsregelung, 
Berufskrankheiten, Berufsstän
dische Ordnung, Berufs- und 
Fachschulen) ; aan bedrijf vijf 
artikelen met 50 kolommen (Be
trieb, Betriebsorganisation, Be
triebssoziologie, Betriebsverfas
sungsrecht, Betriebswirtschafts
lehre). Het zijn, voorzover een 
vluchtig overzicht kan tonen, 
even doorwrochte als uitvoerige 
artikelen, soms ieder weer in on
derdelen door verscheidene 
auteurs opgesteld, die grondige 
informatie paren aan een con
sistent oordeel. De literatuur
opgaven zijn rijkelijk en goed 
gerangschikt en reiken tot in 
1957. Wij vinden in deze en an
dere artikelen naast de Duitse 
ook veel Amerikaanse en ver
der o.m. Franse en Engelse lite
ratuur aangegeven, maar zo 
goed als geen Nederlandse. 

Hoe kan men zulk een lexikon 
verder kenschetsen? Enkele ar
tikelen, waarin we bepaalde in
formaties zochten - zoals die 
over Afrika (42 kolom) en Alge
rije (7 kolom) - bleken zeer 
goed voorzien. Tussen Aristote
les (9 kolom) en Augustinus (14 
kolom) vindt men: armoede, 
arts, artsenij en recht, Azië, 
asocialiteit, asiel, Ataturk, 
atheïsme, Aet.hyopië, Atlantisch 
Charter, atoom-energie en Auf
klärung. Wij misten een artikel 
over het Bagdadpact, al wordt 
dat wel besproken onder Aegypte 
en Arabische beweging. 

Van de boven vermelde arti-
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kelen over beroep enz. zijn er 
twee, nl. het eerste en dat over 
de beroepsstanden, van de hand 
van Gustav Gundlach S.J. Het 
is misschien interessant, tot slot 
van deze kennismaking enkele 
regels uit dit laatste artikel aan 
te halen. De heldere en afgewo
gen beschouwingen van de ge
zagvolle auteur over de idee van 
de beroepsstandelijke ordening, 
vóór en na "Quadragesimo 
anno", over haar theoretische 
en structurele vraagstukken en 
over haar taken besluit met een 
korte schets van drie meer of 
minder juiste voorbeelden van 
verwerkelij king. 

Als eerste wordt de corpora
tieve orde van het Italiaanse 
fascisme genoemd, waarover het 
oordeel luidt, dat de fascistische 
corporaties geen echte organen 
van zelfbestuur, maar veeleer 
werktuigen van de staat waren, 
die meer voor bijzondere poli
tieke bedoelingen dan tot de in
richting van een betere maat
schappelijke orde dienden. 

Als tweede voorbeeld wordt 
genoemd de Oostenrijkse grond
wettelijke inrichting van 1934 
onder Dollfuss, die de schrijver 
als poging tot hervorming van 
de "formele democratie" belang
wekkend acht, maar waarvan de 
normen zozeer met de autori
taire staatsinrichting waren 
saamgevlochten, dat "het min
der gaat om de, in de Encycliek 
bepleite, beginselen van een 
nieuwe ordening der maat
schappij dan wel om politieke 
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strevingen, die in de toenmalige 
omstandigheden nodig schenen 
te zijn, maar op de "standen
staat" schenen uit te lopen. 
Daardoor werd niet alleen de 
praktische werking van het be
roepsstandelijke zelfbestuur der 
maatschappij bemoeilijkt, maar 
door de helaas zeer vaak ge
voerde betogen om dit stelsel te 
rechtvaardigen met de gedach
ten van de Encycliek, werd ook 
deze gecompromitteerd". 

Als derde voorbeeld komt dan 
de Nederlandse publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie ter 
sprake. Na een korte schets van 
de opzet van de P.B.O. en de 
werkzaamheid van de S.E.R. 
meent de schrijver: "Daar de 
opbouw in Nederland op zeer 
voorzichtige en geleidelijke 
wijze plaats heeft, is een oor
deel over de nieuwe ordening en 
een toetsing aan de gedachten 
van de Encycliek niet mogelijk, 
te minder omdat deze zelf met 
zeer uiteenlopende wegen en 
methoden van verwerkelijking 
van de idee der beroeps
standelijke ordening rekening 
houdt". 

Voor eenieder, die in de feite
lijkheid en de problematiek van 
het politieke en maatschappe
lijke leven, actief of studerend, 
zijn weg moet vinden, belooft 
dit verjongde zesde Staats
lexikon opnieuw en nog meer 
dan zijn voorgangers, een wèl
voorzien en betrouwbaar dépót 
te zijn. 

L. G. A. SCHLICHTING. 
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