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(EEN TWEEDE TECHNISCHE HOGESCHOOL Î 
I IN EINDHOVEN EN EEN LEERZAAM DEBAT J 
I door Mag. Dr J. G, Stokman OJ.M. ~,--____________________________ -J 

OP 26 Februari 1953 besloot de Tweede Kamer een 
bedrag van vijftien duizend gulden uit te trekken voor 
de kosten van voorbereiding voor een tweede instituut 
van technisch hoger onderwijs. Op zich zelf genomen 

is dit nog niet zo ingrijpend. Want niet werd besloten, dat er 
een tweede technische hogeschool zal worden opgericht. En voor 
de voorbereiding ervan is een bedrag van vijftien duizend gulden 
gering te noemen, al zal op de onderwUs-begrotingen van 
volgende jaren dit bedrag - en waarschijnlijk een hoger bedrag
weer terugkomen. En toch is het kamervotum belangrijk en van 
ver-strekkende betekenis. Want vast is komen te staan, dat 
nu met de decentralisatie van het technisch hoger onderwijs 
ernst wordt gemaakt. Vast staat ook, dat de tweede technische 
hogeschool, indien te zijner tijd tot oprichting daarvan wordt 
overgegaan, in Eindhoven zal worden gevestigd. En eveneens 
is duidelijk gebleken, dat alsdan de Technische Hogeschool in 
Delft en de Technische Hogeschool in Eindhoven niet onder 
één en hetzelfde curatorium zullen komen te staan. Het is de 
moeite waard om deze drie aspecten van het vraagstuk in ons 
Maandschrift te belichten. En dit niet alleen omdat het verloop 
der discussies een succes betekent voor Minister Rutten, die 
de zaak terdege heeft voorbereid en voor Minister Cals, die het 
ontwerp van zijn voorganger knap heeft verdedigd, maar óók 
omdat uit die gedachten wisseling wel is gebleken, hoe moeilijk 
het sommigen viel om in deze toch nationale zaak met het 
voorstel der regering mee te gaan. 

Waarom een tweede Technische Hogeschool? 
Spoedig na de tweede wereldoorlog is in ons land de vraag 

gesteld, of wij niet een tweede technische hogeschool nodig 
zouden hebben. Tal van factoren pleitten voor de wenselijkheid, 
ja zelfs de noodzakelijkheid daarvan. 
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Daar is vooreerst de noodzaak van de verdere industrialisatie 
van ons land, waarvoor lager, middelbaar en hoger geschoold 
personeel onontbeerlijk is. Ingenieursopleiding betekent eigenlijk 
industrialisatie, zei de heer Wijffels in de Tweede Kamer, en 
Mevr. Fortanier-de Wit drukte dezelfde gedachte aldus uit: 
de ingenieur gaat de industrialisatie vooruit. Kwaliteitsproducten 
moeten worden voortgebracht voor onze export; de bestaande 
procédé's moeten worden verbeterd en nieuwe gevonden. 
Daarvoor moeten bedrijfs-ingenieurs worden opgeleid, die nieuwe 
wegen zoeken en die leiding kunnen geven, óók in sociaal en be
drijfshuishoudkundig opzicht, aan de industrieën. De Technische 
Hogeschool in Delft is echter reeds meerdere jaren overbevolkt. 
Terwijl het optimale aantal studenten aan een Technische 
Hogeschool op ongeveer 3.500 kan worden gesteld, is de feitelijke 
bezetting reeds sedert een aantal jaren 5.000 en meer. Ook de 
wetenschappelijke opleiding zelf lijdt onder dit grote aantal. 
Op grond hiervan meende reeds Minister Rutten, dat maatregelen 
genomen moesten worden om de decentralisatie van het 
Technisch Hoger Onderwijs voor te bereiden, opdat onmiddellijk 
tot de oprichting van een nieuw opleidings-instituut zou kunnen 
worden overgegaan, indien de noodzaak daartoe zou blijken. 
Minister Cals ging een stap verder: hij achtte decentralisatie 
van het technisch hoger onderwijs nu al beslist nodig. In de 
periode 1953-1957 zullen volgens de berekeningen 200.000 
nieuwe arbeidskrachten moeten worden opgevangen, waarvan 
er omstreeks 110.000 geplaatst moeten worden op nieuw te 
scheppen terreinen van werkgelegenheid. De verdere industriali
satie is daarom een gebiedende eis en hiervoor moeten ingenieurs 
worden opgeleid. Nederland vertoont in dit laatste opzicht een 
belangrijke achterstand, vergeleken bij landen als de Verenigde 
Staten van Amerika en Zwitserland. 

Zelfs de gedachte van een derde technische hogeschool is al 
meermalen geopperd, al kan de regering ook niet met de op
richting van een tweede en een derde technische hogeschool 
tegelijk beginnen. De mogelijkheid van een derde instituut is 
echter geenszins als irreëel te beschouwen, zeker niet als de tweede 
hogeschool, gelijk in de bedoeling ligt, niet wordt uitgebouwd 
tot een volledige technische hogeschool, maar beperkt blijft tot 
drie afdelingen: de electrotechniek, de werktuigbouwkunde en 
de scheikunde. Meerdere, kleinere centra van een technische 
hogeschool-opleiding zullen het doel: de stimulering van de 
industrialisatie, beter dienen dan twee volledig uitgebouwde 
hogescholen. 

De Tweede Kamer was na al de reeds verschenen rapporten 
en het klare betoog van Minister Cals in overgrote meerderheid 
overtuigd van de noodzaak der decentralisatie van het technisch 
hoger onderwijs. Slechts de een of ander opperde nog de gedachte 
om maar te volstaan met de uitbreiding van Delft, terwijl de 
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communisten de gehele tweede T. H. afwezen - zeker in Eind
hoven.Want Eindhoven was Philips, Philips het grootkapitaal, 
en het grootkapitaal het Amerikaanse oorlogsimperialisme. 

Hierin ging vanzelfsprekend niemand met de communisten 
mee, maar over de vestigingsplaats zelf is van meerdere zijden 
uitvoerig gedebatteerd. 

Waar01n in Eindhoven? 
Reeds meerdere jaren hebben verschillende gemeenten, daarbij 

geruggesteund door provinciale besturen of stichtingen, zich 
beijverd om de mérites van de eigen stad als vestigingsplaats 
ener tweede T. H. onder de aandacht van de regering en van 
de Staten-Generaal te brengen. Ik noem met name: Maastricht, 
Eindhoven, Den Bosch, Arnhem en Hengelo-Enschede. Vele 
criteria zijn opgesteld, waarvan de keuze afhankelijk zou moeten 
zijn: de stedebouwkundige factor, de culturele factor, de 
geografische ligging, de industriële sfeer, het potentieel aantal 
studenten. Reeds het vorig kabinet had na rijp beraad zijn keuze 
op Eindhoven gevestigd. Wel is waar stond de naam niet in 
het wetsontwerp genoemd, maar Minister Rutten had duidelijk 
te kennen gegeven wat hij wilde en er zelfs aan toegevoegd, 
dat afwijzing van de plaats van vestiging tot schorsing van de 
behandeling van het wetsontwerp en derhalve ook tot verder 
uitstel zou voeren. 

Ik kan hier niet uitvoerig ingaan op de vijf, bovengenoemde 
factoren voor de keuze van c!e vestigingsplaats, maar de hoofd
motieven voor de keuze van Eindhoven moeten toch kort 
worden aangegeven. 

Vit de ervaring is gebleken, dat universiteiten en hogescholen 
de meeste studenten trekken uit de meer onmiddellijke omgeving. 
De statistieken over de geografische herkomst der studenten 
wijzen dan ook uit, dat de provincies Zeeland, Brabant, Limburg 
en Drenthe veel geringer percentages studenten in verhouding 
tot de totale bevolking opleveren dan de overige provincies. 
Deze statistieken zijn zó welsprekend, dat men wel moet besluiten, 
dat de bevolking in de genoemde provincies te weinig kans heeft 
gehad om hogere studies te volgen, juist door de verre afstand 
van de inrichtingen van hoger onderwijs. Doelmatige spreiding 
van onze onderwijsinstellingen, waarover reeds zo vaak is 
gesproken, brengt dan ook mee, dat een nieuwe inrichting van 
hoger onderwijs gevestigd dient te worden in een streek, die 
tot nog toe van zulk een inrichting verstoken is gebleven. Op 
grond hiervan kon men voor de vestiging ener tweede Technische 
Hogeschool slechts kiezen tussen het Zuiden en het Noord-Oosten 
van ons land. Niet echter voor Arnhem - want dan zouden 
op een klein gebied weldra vier inrichtingen van hoger onderwijs 
gevestigd zijn: een rijksuniversiteit in Utrecht, een land
bouwhogeschool in \Vageningen, een Katholieke univer-
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siteit in Nijmegen en een Technische Hogeschool in Arnhem. 
Voor een technische hogeschool is vervolgens het industriële 

klimaat van de omgeving zeer belangrijk. In dit opzicht slaat 
de schaal bij de huidige verhoudingen zeker door ten gunste 
van het Zuiden. 

Het aantal industriële bedrijven met meer dan 50 arbeiders 
bedroeg in 1950: in Overijssel 270, in Gelderland 431, in Noord
brabant 538, in Limburg 180. 

Het aantal personen, werkzaam in de industrie, beliep in 
1950: in Overijssel 141.736, in Gelderland 175.982, in Noord
brabant 240.093, in Limburg 142.012. 

Het aantal ingenieurs, werkzaam in de industrie, was in 
1948/1949: in Overijssel 134, in Gelderland 162, in Noordbrabant 
340, in Limburg 184. 

Tenslotte vertonen de Zuidelijke provincies een sterker 
bevolkingsgroei dan Gelderland en Overijssel en Drenthe. 
Volgens statistische berekeningen zal de bevolking van Noord
brabant en Limburg in 1970 ongeveer een kwart van de totale be
volking uitmaken. Te verwachten is dan ook, dat dáár het 
grootste arbeidsoverschot zal wezen en dat de noodzaak van 
verdere industrialisatie zich dáár het sterkste zal doen gevoelen. 

Over de keuze van Eindhoven als vestigingsplaats ontwikkelde 
zich in de Kamer een breed debat. De K.V.P.-fractie bracht 
argumenten aan om de juistheid van de door de regering ge
maakte keuze te motiveren. De Partij van de Arbeid legde zich 
bij die keuze neer, daar zij geen argumenten had om de on
juistheid der gemaakte keuze aan te tonen. Een argument vóór 
Eindhoven bestond voor deze partij in de overweging, dat 
vestiging ener tweede T. H. in Eindhoven de mogelijkheid 
openliet, dat later een derde T. H. in Twente zou kunnen worden 
gevestigd - een ideaal overigens, dat ook aan de K.V.P. voor 
ogen stond, maar waarin voor haar toch niet het hoofdargument 
gelegen was om thans in Eindhoven te beginnen. 

Van geen enkele andere partij echter ondervond Minister Cals 
enige steun voor de gemaakte keuze - integendeel, alle andere 
partijen hadden er bezwaar tegen. Waaruit deze afwijzing voort
vloeide, is uit de debatten niet duidelijk geworden. Want 
niemand heeft getracht aan te tonen, waarom dan de keuze 
van Eindhoven als fout zou moeten worden beschouwd. En de 
pleidooien, die voor Arnhem zijn gehouden, gingen voor een 
groot deel langs de argumenten vóór Eindhoven héén. 

De discussies kwamen in een critiek stadium, doordat de 
C.H.U., de A.R., de V.V.D. en de partij van Welter een motie 
indienden, waarin de regering werd uitgenodigd de plannen 
voor de eventuele stichting ener tweede T. H. zowel in Eindhoven 
als in Arnhem voor te bereiden. 

Deze motie, ingediend door de heer Tilanus, werd zowel van 
K.V.P.- als van P.v.d.A.-zijde zeer krachtig bestreden. Aan-
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vaarding van de motie zou tot uitstel, althans tot vertraging 
der voorbereidingen leiden, de gemeenten in onzekerheid laten, 
de kosten onnodig opvoeren en tenslotte slechts getuigen van 
een terugschrikken voor een verantwoordelijkheid, die de Kamer 
na al de verschenen rapporten en de uitgebrachte adviezen 
behoorde te nemen. Minister Cals verklaarde de motie dan ook 
onaanvaardbaar. Zij werd verworpen met 48 tegen 31 stemmen; 
de K.V.P. en de P.v.d.A. stemden unaniem tegen, alle andere 
partijen even eenstemmig vóór. 

Waarom niet één Curatorium? 

Nog een tweede klip moest worden omzeild om het wets
ontwerp in veilige haven te brengen. Van de zijde van de 
P.v.d.A. was de eis gesteld, dat nu reeds moest komen vast te 
staan, dat de Technische Hogeschool in Delft en de tweede T.H. 
in Eindhoven onder één curatorium zouden moeten worden 
geplaatst. Het leek aanvankelijk alsof hiervan een conditio sine 
qua non werd gemaakt voor de aanvaarding van het wetsvoorstel. 

Nu had reeds Minister Rutten te kennen gegeven, dat zowel 
eenheid van beleid als zelfstandigheid der beide instellingen 
gewaarborgd moesten zijn. En Minister Cals ging nog een stapje 
verder door te spreken van een gemeenschappelijk orgaan, 
waardoor de nodige eenheid en onafhankelijkheid van beleid 
verzekerd zouden moeten worden. 

Van K.V.P.-zijde werden ernstige bezwaren ingebracht tegen 
het ene curatorium voor de beide hogescholen, daar dit niet 
nodig was om de eenheid van beleid te waarborgen en het 
anderzijds de curatoren zelf te zwaar zou belasten en de 
autonomie der beide instellingen inzake de eigen huishouding 
en de uitvoering van het eigen studieprogram te zeer in het gedrang 
zou brengen. In ieder geval was de zaak niet rijp voor een 
beslissing, daar de Curatoren en de Senaat van Delft hun oordeel 
daarover nog niet hadden kunnen geven, hetgeen in een zaak, 
die ook voor de Technische Hogeschool in Delft zelf van zo 
groot belang is te achten, toch passend moest worden geacht. 
De plannen inzake de wijziging van de Hoger Onderwijs-wet 
en de eventuele instelling van een Hoge Academische Raad 
hielden bovendien direct verband met deze materie, zodat een 
beslissing op dit moment wel zeer prematuur moest worden geacht. 

Overigens was ook de K.V.P.-fractie van oordeel, dat in 
bepaalde punten zoals de investeringen in dure apparaten en 
de benoeming van hoogleraren en docenten de eenheid van 
beleid tussen de beide instellingen in de een of andere vorm 
gewaarborgd diende te zijn. Op zichzelf genomen had zij dan 
ook geen bezwaar tegen de gedachte van Min. Cals om daarvoor 
een gemeenschappelijk orgaan in het leven te roepen, zij het 
ook dat dit door de K.V.P.-fractie als een nieuw orgaan, onder-
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scheiden van de beide curatoria, werd beschouwd, over welks 
taak en competentie eerst in een later stadium een definitief 
oordeel zou kunnen worden gevormd. 

De weg tot een verzoening der standpunten was daarmede 
gebaand. Minister Cals zegde toe, dat inzake investeringen, 
hoogleraarsbenoemingen en in het algemeen inzake de inrichting 
van het onderwijs geen beslissingen door de regering zullen 
worden genomen, zonder dat het in 't leven te roepen gemeen
schappelijke orgaan zich daarover zal hebben uitgesproken. 
Daarmede was de P.v.d.A. content; zij is althans op de lnvestie 
niet meer terug gekomen en heeft vóór de wet gestemd. 

Merkwaardigerwijze hehben echter ook de A.n., de C.H.U., 
de V.Y.D., de Weiter-partij en de Staatkundig Gereformeerden 
vóór de wet gestemd, ondanks het verzet tegen de keuze van 
Eindhoven. \Vel is waar verklaarde de heer Schouten, waarbij 
de heer \Velter zich aansloot, dat dit vóórslemmen niel inhield 
een zich binden aan de bestuursvorm ener eventuele tweede T.H., 
noch aan een bepaalde plaats van vestiging. Die laatste verklaring 
kan echter in het licht der gehele behandeling van het wets
ontwerp slechts als een zuiver academische ·worden opgevat. 
Niettemin moet het voor Minister Cals een voldoening zijn 
geweest, dat h~j het wetsvoorstel tenslotte met algemene 
stemmen - minus die van de communisten - zag aangenomen, 
juist omdat het er in de loop der discussies wel eens ongunstiger 
had voorgestaan. 

Intussen blijft het gehele debat leerzaam voor de onderlinge 
verhoudingen tussen de verschillende partijen en met name 
ook voor de samenwerking tussen K.V.P. en P.v.d.A., welke 
laatste bij dit debat van grote betekenis bleek te zijn voor het 
vinden van een oplossing, die uit nationaal oogpunt beschouwd 
toch als de meest aanvaardbare mag worden gekenmerkt. 

Maar ook de K.V.P. zelf heeft een krachtproef met succes 
doorstaan. De keuze van een vestigingsplaats ener tweede 
Technische Hogeschool was geen "principiële" kwestie. De 
meningen daarover liepen begrijpelijkerwijze ook onder de 
katholieken uiteen. Toch heeft de K.V.P.-fractie 'n eenstemmig 
standpunt ingenomen op grond van de overweging "dat uit 
nationaal oogpunt, en alle omstandigheden en verhoudingen in 
aanmerking genomen, de keuze van de Regering van de stad 
Eindhoven als vestigingsplaats dient te worden aanvaard". In 
deze niet-principiële kwestie bleek weer eens het belang van de 
katholieke "eenheidspartij", die na rijp onderling beraad tot 
een naar ons inzicht juiste beslissing kwam. Zou zulk een 
eenstemmigheid ooit bereikbaar zijn geweest, als de katholieken 
van Nederland over drie of vier partijen verdeeld zouden zijn? 
Ik geloof het niet en ik betwijfel of de tweede Technische 
Hogeschool dan in het dicht bevolkte en sterk geïndustrialiseerde 
Zuiden terecht zou zijn gekomen. 
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KOOp· EN 
PACHTPRIJSBEHEERSING VAN LANDBOUWGRONDEN 

door Prof. Dr Th. L. M. Thurlings 
Hoogleraar in de Staatnuishoudkunde aan de Landbouwhogeschoo! te 
'Nageningen 

"'--..... _--------------) 

Opmerking vooraf 

In dit artikel "wordt een probleem behandeld, waarover de 
Commissie Rechtsverkeer Landbouwgronden van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming in haar 2e Interimrapport advies 
heeft mtgebracht. Hoewel de schrijver van onderstaand artikel 

-- de voorzitter van bovengenoemde commissie - er naar 
heeft gestreefd, in hoofdzaken de inhoud van bedoeld rapport 
weer te geven, mag onderstaand artikel niet worden beschouwd 
als een uiting van de commissie, en blijft de verantwoordelijkheid 
derhalve geheel voor rekening van de schrijver. 

Inleiding 
De koopprijsbeheersing voor landbouwgronden heeft in 

~ederland z~jn mtrede gedaan als onderdeel van de door de 
bezetter genomen maatregeJen ter bestrijding van het infJatie
gevaar. In 19"10 werd een verordening uitgevaardigd, "welke koop
prijzen van landerijen bond aan het plafond van de in 1939 
gebruikelUke prijzen. Deze verordemng werd Hl 1944 door de 
::\Tederlall(lse regering te Londen voor de bevrijde gebieden 
buiten werking gesteld, doch tegelijkertijd werd een verordening 
uit 1942, betrekking hebbende op niet agrarische gronden, op 
landbouwgronden en -opstallen van toepassing verklaard. Deze 
verordening hanteerde als plafond het prijsniveau van 0l\'Iei 1940. 
Deze prijsstop is voor landbouwgronden en -opstallen nog steeds 
van kracht. 

Het hangende \vetsontwerp Vervreemding van Landbouw
gronden nu beoogt een nieuwe rechtsbasis te verschaffen aan 
de prijsbeheersing van landbouwgronden, waarbij het tevens, 
blijkens de Memorie van Toelichting, in de bedoeling ligt, de 
prijsstop te vervangen door een systeem van bepaling van 
maximumprijzen op basis van opbrengstwaarde. Voortzetting 
van de koopprijsheheersing, doch met een ander waarderings
systeem, is het derhalve, wat de regering beoogt. 

* * * 
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Voortzetting of Afschaffing van de 
koopprijsbeheersing ? 

Nu het acute inflatiegevaar is verdwenen, mag men terecht 
de vraag stellen, of voortzetting van de koopprijsbeheersing 
nog wel nodig is. 

Tracht men deze vraag te beantwoorden, dan dient men zich 
bewust te zijn van de samenhang, welke er bestaat tussen het 
vraagstuk der koopprijsbeheersing en het streven naar bestaans
zekerheid. Het middel tot bestaanszekerheid voor de agrarische 
producent is een stelsel van minimumprijzen voor een aantal 
"strategische" producten. Wanneer men nu de koopprijzen van 
grond zou vrij laten, dan zal de landhonger er toe leiden, dat 
zeer hoge prijzen voor grond worden betaald. De eigengeërfde 
boeren, die aldus op hoge lasten komen te zitten, zullen dan 
via hun organisaties aandrang gaan uitoefenen op de regering 
om te bereiken, dat voor de berekening van minimum-producten
prijzen uitgegaan wordt van de lasten van het eigengeërfde bedrijf. 

Zou de regering hiervoor bezwijken (wat allerminst ondenkbaar 
is), en zou zij de koopprijzen van grond vrij laten, dan komt 
men licht in een spiraalbeweging terecht. De onderlinge con
currentie om de grond zal immers voortduren, en op de verhoging 
van de minimumprijzen zal een stijging van de grondprijzen 
volgen, die weer een verdere verhoging van de productenprijzen 
zou nodig maken, waarop weer de grondprijzen kunnen gaan 
stijgen enz. 

Ook een bepaling van de minimum-productenprijzen aan de 
hand van calculaties van pachtbedrijven zal deze spiraal niet 
weten te vermijden, indien bij de bepaling van de pachtprijs 
gestreefd zou worden naar honorering van de voorafgaande 
koopprijzen. Slechts wanneer men de in deze calculatie op te 
nemen pachtprijs onafhankelijk van de door de eigenaar 
betaalde of van de heersende koopprijs van grond bepaalt, is 
bedoelde spiraal te vermijden, gesteld dat de regering weerstand 
weet te bieden aan de aandrang van betrokkenen. 

Ook dan echter staat men voor het feit, dat de landhonger 
tot zo hoge grondprijzen zal leiden, dat de eigenaar-exploitant 
niet aan een redelijk inkomen toe kan komen. Evenals de pachter 
tegen de gevolgen van de landhonger door middel van een 
pachtprijsbeheersing wordt beschermd, moet ook de koper, die 
ter wille van eigen exploitatie koopt, worden beschermd. Het 
argument, dat leder toch zelf moet weten of hij een deel van zijn 
vermogen wil verspillen, gaat hier niet op. Men vergete niet, 
dat het continuatierecht, dat de zittende pachter beschermt, 
ten gevolge heeft, dat er voor de boer, die voor zich zelf of voor 
zijn kinderen in het bezit wil komen van het gebruiksrecht van 
de grond vrijwel geen mogelijkheden resteren uitgezonderd de 
koop. Yan een vrije keuze kan hier evenmin gesproken worden 
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als in het geval van de man, die na lang vergeefs gezocht te 
hebben naar een passende woonruimte, een huis, dat vrij van 
huur komt, gaat kopen of een huis laat bouwen. 

Voorts bedenke men, dat hoge koopprijzen ook hoge hypotheek
lasten zullen medebrengen, waaronder de eigenaars bij een 
wending van de conjunctuur wel eens zouden kunnen bezwijken. 
Er is wel eens ooit de gedachte geopperd, weliswaar de koop
prijzen vrij te laten, doch de hypotheken te limiteren aan een 
maximum, dat dan zeker percentage, desnoods 100%, van de 
door de Grondkamers aan te geven hoogst toelaatbare prijs zou 
moeten zijn. Met een dergelijke maatregel heeft men nog geen 
ervaring opgedaan, zodat een beroep op ondervinding hier niet 
kan worden gedaan. Tracht men zich voor ogen te stellen, wat 
de gevolgen van dergelijke maatregel zouden zijn, dan lijkt het 
antwoord ons te moeten zijn, dat het kopen onverminderd door 
zou gaan, dat weliswaar de hypothecaire belasting geringer zou 
worden, doch daartegenover andere credietvormen zich zullen 
ontwikkelen, familiecrediet, leverancierscrediet ter financiering 
van het bedrijfskapitaal, waarvan dan te duchten zou zijn deels een 
zeer labiele credietstructuur, deels een toenemende afhanke
kelijkheid van de boer van zijn credietverschaffende leveranciers. 

Tegenover de aantrekkelijkheden van bestendiging van de 
koopprijsbeheersing staan schaduwzijden. Iedere prijsbeheersing 
vertoont als begeleidend verschijnsel de ontduiking, en deze 
ontduiking heeft ernstige afmetingen aangenomen. Het middel, 
dat ontduiking afdoende zou uitschakelen, t.w. de aanwijzing 
van de koper door de Grondkamer, wordt door velen, ook door 
de Commissie van het Centrum van de hand gewezen. 

Onder hen, die dit middel afwijzen, zijn er die van mening 
zijn, dat ontduiking niet te voorkomen is en dat prijsbeheersing 
als vanzelf voert tot het gewraakte middel der aanwijzing, en 
die deswege pleiten voor afschaffing van de koopprijsbeheersing. 

De Commissie van het Centrum heeft deze conclusie niet 
getrokken. Zij erkent, dat een prijsbeheersing altijd wel ont
duiking zal meebrengen, doch zij stelt zich op het standpunt, 
dat men een sluisdeur toch ook niet afschaft omdat zij lekt. Naar 
de mening van de Commissie moet men de zaak aldus zien: 
is de ontduiking, die ook door haar als een gevaar voor de 
goede zeden wordt beschouwd, tot dragelijke proporties terug 
te brengen, zodanig dat de voordelen van de prijsbeheersing 
overwegen over de nadelen, dan moet men er mede doorgaan, 
in het andere geval haar afschaffen. 

Het is nu zo gesteld, dat de koopprijsbeheersing tot dusverre 
het karakter van een prijsstop op basis van de prijzen van 
9 Mei 1940 heeft gehad. Dat dit moest leiden tot steeds ernstiger 
ontduiking, lag voor de hand. \Veet men echter een redelijker 
systeem van bepaling der maximumprijzen te vinden, dan kan 
men ook op wat meer medewerking van het publiek rekenen, 
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al was het maar om ue reden, dat in die gevallen waarin de nieuwe 
maximumpr~jzen komen te liggen boven die van 9 Mei 1940, 
ontduiking minuer lonend wordt. 

De commissie heeft op dit punt wel enig vertrouwen in een 
systeem van waardering naar opbrengstwaarde, dat zij in haar 
rapport nader uitwerkt. 

Bij een dergelijk systeem zal als uitgangspunt de hoogst 
toelaatbare pachtwaarde worden gehanteerd. Voor zover ver
andering in deze pachtwaarde is te voorzien, of een verandering 
in de bestemming van het goed in quaestie, moet daarmede 
rekemng worden gehouden. Uit de totale pachtsom wordt, door 
die bedragen af te zonderen, die nodig zijn voor instandhouding 
en vernieuwing van opstallen en andere kunstwerken, voor zo 
ver die voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijk zijn, 
alsmede door afzondering van zekere interest over het kapitaal, 
volgens een systeem van afgezwakte vervangingswaarde be
rekend, geïnvesteerd in bedoelde kapitaalgoederen, - de netto
pacht of grondrente berekend, die tegen een matige rente wordt 
gekapitaliseerd, en aldus de grondprijs zal opleveren. 

Het voordeel van dit systeem is, vooreerst, dat niet meer een 
historisch prijsniveau maatgevend zal zijn, doch de naar waarde 
gemeten productiemogelijkheden van het landbouwbedrijf, 
waaraan de grond in wezen zijn waarde dankt; verder, dat in 
de koopprijs van hoeven de gebouwen - met inachtneming 
van de leeftijd, toestand van onderhoud en de mate waarin Z\l 
nodig zijn voor het bedrijf of eventueel voor andere doelemden 
te gebruiken zijn - beter tot uitdrukking zullen komen, dan 
tot dusverre veelal het geval was. 

Een mogelijk nadeel is, dat in sommige gevallen dit stelsel 
wel eens zou kunnen leiden tot lagere prijzen dan tol dusverre 
werden aanvaardbaar geacht. Dit zou dan practisch moeilijk 
uitvoerbaar zijn, en, waar men het al trachtte uit te voeren, 
Lot een verscherping van de ontduikmg leiden. 

Al met al heeft de commissie gemeend, dat de wijste weg 
zou zijn, nu maar eens voor een beperkte periode een proef te 
nemen. Zou deze proef onverhoopt mislukken, clan kan men 
alsnog beslissen of men de prijsbeheersing wil afschaffen met 
alle bezwaren van dien. 

De Vervreemdingswet, in het ontwerp zoals het nu bestaat, 
laat de regering nog alle vrijheid de prijsbeheersing naar eigen 
inzicht bij Algemene Maatregel van Bestuur te regelen. De 
Commissie verlangt, dat in de wet het beginsel van waardering 
naar opbrengstwaarde wordt neergelegd. Voor het overige wil 
zij aan de Vervreemdingswet een looptljd geven van vijf jaar, 
zodat met het verstrijken van deze periode de vraag, of men de 
prijsbeheersing wil handhaven of afschaffen nutomatisch weer 
aan de orde zal komen. 

* * * 
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De Pachtprijsbelzeersing 

In tegenstelling tot de koopprijsbeheersing vormt de paehL
prijsbeheersing, die reeds van voor 1940 stamt, geen punt van 
discussie althans voor wat de vraag bestendiging of afschafling 
betreft. Over een eventuele afschaffing wordt zelfs niet gedacht. 
Een andere quaestie, die wel de gemoederen bezig houdt, is de 
juiste bepaling van de hoogte en van de pachtverschillen. 
Grondeigenaars klagen, dat aan hun belangeu te weinig wordt 
gedacht. Voor een deel is deze klacht gericht aan het adres van 
de Grondkamers, die, bij het hestaande prijsniveau van land
bouwproducten, de pachten nodeloos laag gehouden zouden 
hebben; voor een ander deel richt deze klacht zich tot de 
regering, die het prijsniveau van landbouwproducten zo laag 
gesteld zou hebben, dat het de Grondkamers niet mogelijk was, 
hogere pachten toe te staan. 

\Vat nu deze klachten betreft zij opgemerkt, vooreerst dal 
de pachten cle laatste jaren meer en meer in heweging zijn 
geraakt, zodat de klemmendheid van de klacht gencht aan hel 
adres van de Grondkamers is verkleind, voorts, dat van een 
maximumprijspolitiek voor producten voor grote delen van de 
landbouw niet meer kan worden gesproken. Voor tarwe bestaat, 
naast een inleveringsplicht, een vaste prijs, voor suikerbieten 
bestaat geen inleverings- noch een teeltvel plichting, de regering 
beheerst de suikerprijs docb laat de fabrieken vrij in de bepaling 
van de bietenprijs, voor bacon hanteert de regering een vaste 
prijs voor de - vrijwillig - aan haar te leveren hoeveelheden, 
voor consumptiemelk bestaat een beheerste detailhandelsprijs, 
waartegenover de regering een minimumgarantieprijs heeft 
gesteld, door de producenten van alle melk gemiddeld te behalen. 

Het is van groot belang voor ogen te houden, dat van een 
veelomvattende maximumprijspolitiek voor producten niet meer 
kan worden gesproken. Zolang een dergelijke politiek wordL 
gevoerd, staan de grondeigenaars in hun recht wanneer zij niet 
alleen een dekking van de aan hun eigendom verbonden kosten 
doch tevens een redelijke rente over hun vermogen, berekend 
bijv. naar vooroorlogs prijsniveau voor wat de grond betreft, 
eisen. Winstmogelijkheden, die zonder regeringstussenkomst voor 
de producenten en indirect ook voor de eigenaars voor het grijpen 
lagen, worden hun immers ontnomen. 

Geheel anders is de quaestie, wanneer het gaat om de hepaling 
van minimum-productenprijzen. 

Twee standpunten zouden hier in te nemen zijn. Ofwel men 
verlangt, dat de bestaanszekerheid van de eigenaar, evengoed 
als van de grondgebruiker, wordt veilig gesteld. Dat zou 
betekenen, dat men bij de berekening van minimumprijzen moet 
uitgaan van zodanige pachten, dat de eigenaars over het door 
hen geïnvesteerde vermogen een redelijke rente wordt gegaran-
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deerd. Wie zich op dit standpunt stelt, degradeert echter on
vermijdelijk de grondeigenaar tot een vaste rentetrekker, 
immers, het zou wel al te dwaas zijn, wanneer de gemeenschap 
de conjunctuurverliezen, de enkeling, i.c. de eigenaar, de 
conjunctuurwinsten zou ontvangen. Een garantie als boven
bedoeld zou de deur wagenwijd openstellen voor afromings
systemen als door socialisten worden gepropageerd, doch door 
de Commissie van het Centrum van de hand gewezen. 

Een geheel ander standpunt is dat, waarbij men een minimum
prijspolitiek gericht ziet op voorkoming van debacles, waarbij 
de gehele landbouw of grote delen er van ten gronde zouden gaan. 
Men dient hierbij het onderscheid tussen een economische 
ondergang ten gevolge van te lage prijzen tegenover de hoogte 
der kosten en een tengevolge van een verkeerde financiering 
wel voor ogen te houden. In ongunstige tijden kan het voorkomen, 
dat een ondernemer failliet gaat, doch dat zijn bedrijf verkocht 
wordt aan iemand, die het voortzet. Dan doet zich het geval 
voor, dat de productie in quaestie economisch nog wel mogelijk 
is, doch dat eerstbedoelde ondernemer aan zijn schuldenlast ten 
gronde ging. 

Het standpunt, dat in deze passage nu wordt bedoeld, houdt 
in, dat de minimumprijspolitiek moet voorkomen, dat economisch 
de landbouw niet meer kan voortbestaan. Gezien het feit, dat 
een algemene daling van producten prij zen in de landbouw vaak 
leidt tot uitbreiding in plaats van inkrimping van het aanbod, 
is er alle aanleiding, dergelijke minimumprijspolitiek in hel 
algemeen belang te voeren. 

Waar het hier gaat om het algemeen belang, en niet in de 
eerste plaats om het belang van de betrokkenen, zal het duidelijk 
zijn, dat in de minimumproductenprijs slechts moeten worden 
opgenomen die kosten, welke noodzakelijk z~jn voor de instand
houding van de landbouw. Voor het grondgebruikersinkomen 
betekent dit een minimale vergoeding. Voor de opstallen af
schrijving en een minimale rente. Voor de grond de vergoeding 
van polder- en waterschapslasten en daarmede gelijk te stellen 
andere lasten. De nettopacht heeft echter geen invloed op het 
aanbod van grond en behoeft in de minimumproductenprijs 
niet te zijn begrepen. 

Nu is het zo gesteld, dat er verschillen in vruchtbaarheid, 
ligging, verkaveling en dergelijke zijn. De minimumproducten
prijs zal natuurlijk moeten worden gebaseerd op de noodzakelijke 
kosten van de economisch en sociaal verantwoorde grens
bedrijven op de minst vruchtbare gronden. Voor deze marginale 
gronden behoeft derhalve geen netto-pacht bij de berekening 
van de minimumproductenprijs in aanmerking te worden ge
nomen. Betere gronden doen dan vanzelf hogere brutopacht 
en bij gelijke lasten derhalve ook een netto-pacht. 

De Commissie heeft zich niet begeven in een onderzoek naar 
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de klachten van eigenaarszijde. Waar zij zich wel mede heeft 
bezig gehouden, is de vraag hoe hoog de pacht dient te zijn, 
die bij de berekening van minimumproductenprijzen in aan
merking moet worden genomen. Uit het feit, dat de Commissie 
afroming van het inkomen der grondeigenaars van de hand 
wijst, volgt reeds, dat zij gekozen heeft voor het tweede stand
punt. Aan de eigendom moet een reëel karakter niet worden 
ontnomen, doch dat impliceert, dat bescherming van het netto 
inkomen uit eigendom ook niet in overweging kan worden 
genomen. 

Belangstellenden in de berekeningswijze van de in de 
minimumproductenprijzen op te nemen minimumpacht moeten 
wij verwijzen naar het rapport der commissie. Wel willen wij 
nog opmerken, dat de Commissie van mening is, dat het juist 
zou zijn op de marginale gronden een netto-pacht ad t 10 in 
rekening te brengen als een veiligheidsmarge voor de altijd 
betrekkelijke maatstaf, die cijfermateriaal oplevert. 

In de aanhef van deze paragraaf werd reeds opgemerkt, dat 
de hoogte van de pacht, doch ook de pachtverschillen de 
gemoederen bezig houden. Het is namelijk zo gesteld, dat naar 
de mening van velen goede gronden relatief te lage, slechte gronden 
relatief een te hoge pacht doen. Men denkt hierbij in het bijzonder 
aan de verschillen tussen de diverse landbouwgebieden. De 
bevolkingsdruk in ons land is in de gebieden met de vruchtbare 
gronden aanmerkelijk kleiner dan in die met de minder vruchtbare. 
Gezien de grote gebondenheid aan de geboortestreek levert dit 
verschil een verklaring op voor de te geringe verschillen in pacht. 
Er zijn nu mensen, die deze situatie in strijd achten met de 
rechtvaardigheid, aangezien een onvoldoende groot verschil in 
pacht tot gevolg heeft, dat de ene boer die in de vruchtbare 
gebieden zijn bedrijf uitoefent een hoger inkomen geniet dan 
degene, die op arme grond precies hetzelfde bedrijf voert. 

Langs twee lijnen wordt deze opvatting wel geargumenteerd. 
Ofwel men ziet alle boeren als dienaren van de Nederlandse 
gemeenschap, een typisch collectivistische wijze van denken, 
en vermag dan - terecht - niet in te zien waarom de ene meer 
zou mogen verdienen dan de andere, ofwel men neemt het stand
punt in, dat de pachter in feite nooit meer verdient, dan wat 
als een aanvaardbaar minimum mag gelden, en men vermag 
dan niet in te zien, waarom dit aanvaardbare minimum van 
streek tot streek zou verschillen. Weliswaar is laatstbedoelde 
opvatting niet à priori collectivistisch te noemen - zij stelt 
zich immers op het standpunt, dat de overheid niet verder moet 
gaan dan te voorkomen, dat de landhonger de grondgebruiker 
minder dan een redelijk inkomen doet overhouden - doch 
door het hanteren van nationale normen komt zij in het schuitje 
van collectivistisch ingestelde geesten terecht. 

Nu is het begrip "redelijk inkomen" altijd vrij vaag. Stelt 
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men zich niet op een collectivistisch standpunt, dan zal het 
duidelijk zijn, dat, waar de pachtniveaux in een historisch 
proces zich hebben gevormd, eu tal van verhoudingen regionaal 
daarop zijn gegroeid, bij de bepaling van het redelijke inkomen 
veronachtzaming van de regionale eigenaardigheden ZOL: indruisen 
tegen de redelijkheid. De Commissie staat op het sLandpunt, 
dat egalisatie om zich zelfs wille niet tot de taak van de overheid 
behoort, dat weliswaar normen, door de regering aan te geven, 
altijd wel min of meer een nationaal karakter zullen hebben, 
doch dal het de Grondkamers vrij moet staan rond dergelijke 
nationale normen het niveau te zoeken, cia t het meest in overeen
stemming te lJrengen is met hetgeen historisch is gegroeid. 

Niet alleen de verschillen in pacht tussen onderscheiden 
streken, ook die tussen verschillende tijden in eenzelfde streek 
verdienen de aandacht. Men zou het slandpunt kunnen innemen, 
dat de Grondkamers hun beleid er op moeten richten, dat hel 
grondgehruikersinkomen zo min mogelijk wordt beroerd door 
wisselingen in de conjunctuur, hetgeen dan zou medebrengen, 
dat de grondeigenaars in de wisselingen van de pachtprijs de 
voor- en nadelen van de conjunctuurbeweging te dragen krijgen. 
Men zou ook, als andere uiterste, kunnen poneren, dat de 
conjunctuurwisseling geen invloed moet uitoefenen op de pacht, 
zodat anderzijds de grondgebruiker ten volle de conjunctuur
invloed te doorslaan krijgt waarhij de pacht voor de grond
gebruiker, goede en slechte jaren dooreen genomen, nog een 
redelijk inkomen moet mogelijk maken. 

De Commissie heeft geen van beide oplossingen gekozen. 
Veeleer ziet zij de verhouding tussen grondgebruiker en eigenaar 
als een figuur, die doel denken aan de maatschap. Zij staat 
op het standpunt, dat hij de hantering van de norm "redelijk 
inkomen" rekening moet worden gehouden met de heersende 
conjunctuur, en wel zodanig, dat zowel de grondgebruiker als 
de eigenaar de invloed van de wisselingen in de conjunctuur 
ondel,'gaan. In ongunstige conjunctuur zal de pacht dalen, doch 
tevens het grondgebruikersinkomen tot het zeker minimum 
heeft bereikt, waarna verder de grondeigenaar alleen de lasten 
te dragen krijgt (doch wat dan in de gedachtengang van de 
commissie verder wordt opgevangen door het in werking treden 
der minimumproductenprijzen). Bij verhetering van de con
junctuur zullen de pachten stijgen, doch zodanig, dat ook de 
grondgebruiker hiervan in zekere mate profiteert. 

De Commissie geeft enige aanwijzingen omtrent de bepaling 
der gemiddelde normen, waar omheen regionaal de door de 
Grondkamers noodzakelijk geachte verschillen kunnen worden 
geconstrueerd, en die als een gemiddelde moeten gelden t.a.v. 
ele in feite, met inachtneming van de conjunctuurheweging, 
te hanteren normen. 
Wageningen, 3 Februari 1953. 
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Het Zelfbeschikkingsrecht I 

doer Dr W. L. P. M. de Kor't I 
~ J 

IJ oe op de R.T.C.-Oost? 

JE r is over het begrip zelfbeschikkingsrecht nogal wat 
., verwarring. In de dagen \'[lll de Ronde Tafelcon

.J ferentie-Oost werd nogal gesproken en geschreven over 
intern zelfbeschikkingsrecht en extern zelfbeschikkings

recht in betekenissen, die men eigenlijk als specifiek eigen en 
beperkt tot deze staatkundige gebeurtenis moet beschouwen. 
Met intern zelfbeschikkingsrecht bedoelde men in het milieu 
dier conferentie het recht van een nationaliteit op een soort 
regionale autonomie, met extern zelfbeschikkingsrecht had men 
op het oog het recht van een nationaliteit om een eigen staat 
te vormen. 

In de hier gebruikte betekenissen van intern en extern zelf
beschikkingsrecht ontdekt men slechts één enkele soort van 
wezenlijke differentie, n.l. de wezenlijke differentie, die is gelegen 
in het object. De objecten verschillen, te weten in het ene geval 
eigen autonomie, in het andere geval eigen souvereiniteit. 
De suhjecten echter verschillen niet. Immers in heide gevallen 
vormt de nationaliteit het rechtdragcnd suhject. 

Het typerende nu van de strijd op de Hemde Tafe1conferentie
Oost was dit, dat beide partijen in grote lijn uitgingen van 
hetzelfde rechtssubject, te weten de Indonesische nationaliteit, 
doch beide partijen verschilden ten aanzien van het rechtsobject. 
Nederland immers wenste grotendeels te bieden een eigen 
autonomie, zij het dan dat het deze autonomie gradueel tot 
het uiterste wilde opvoeren. IndonesiCi echter verlangde naar 
de souvereiniteit, zij het dan dat het deze souvereiniteit eniger
mate wilde mitigeren. 

Compromis? 
Ogenschijnlijk is voor dergelijke conflicten het compromis als 

remedie weggelegd. Wij kennen allemaal wel het standpunt van 
de zogenaamde réalisten, die van oordeel zijn, dat essentiële 
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verschillen gradueel benaderd kunnen worden. Logisch is deze 
stelling natuurlijk nimmer juist, doch dit is in politicis niet erg, 
want we leven niet in louter logische maar in menselijke en 
dus minstens gemengde verbanden. In kleine zaken, die niet 
vermogen de gehele mens in hun ban te slaan, lijkt mij de stelling 
daarom wel juist toe en deze zogenaamde réalisten zijn dan ook 
doorgaans voortreffelijke dorpspolItici in de goede zin van het 
woord. Zij zijn ook meestal succesvolle mensen, want het leven 
is nu eenmaal geen opeenstapeling van grote zaken. Dat succes 
is echter funest, want het stijft hen om hun stelregel van algemene 
toepassing te doen zijn. En dat is tragisch, want in grote zaken 
geloof ik, dat de genoemde stelling niet waar is. En dan bedoel 
ik daarbij, dat mijn ervaring op het politieke vlak mij voort
durend nader tot de overtuiging voert, dat niet alleen in 
theoreticis, maar ook in de practijk van het leven de logische 
consequentie van het bij grote zaken ingenomen standpunt 
onverzettelijk is en opperste richtsnoer van het psychologisch 
en ander menselijk handelen. 

Wanneer derhalve het verstand in twee standpunten essentiële 
verschillen ziet en het betreft een grote zaak, dan baat het 
compromis niets. Ik meen, dat onze staatkundige geschiedenis 
der laatste jaren het ware réalisme van deze stelling beklemtoont. 

Hoe op de R.T-C.-West? 

Op de Ronde Tafclconferentie-Vvest werkt men met andere 
woorden dan op de R.T.C.-Oost, maar men moet van begin af 
aan inzien, dat het, binnen andere verhoudingen, om dezelfde 
zaken gaat. Wat de woordkeus betreft heeft men zich echter 
op de Ronde Tafelconferentie-West aangepast aan het spraak
gebruik van het internationale recht. Nu verstaat men in het 
internationale positieve recht onder intern zelfbeschikkingsrecht 
iets heel anders dan men er in Nederland op de R.T.C.-Oost 
mede bedoelde en daarom komt men in het milieu der R.T.C.
West dit woord niet meer tegen. 

Het is echter goed te weten wat men in het internationale 
positieve recht onder het intern zelfbeschikkingsrecht verstaat, 
want indirect is dat intern zelfbeschikkingsrecht toch wel van 
groot belang voor het extern zelfbeschikkingsrecht. Onder intern 
zelfbeschikkingsrecht verstaat men internationaal het recht van 
een reeds tot staat gevormde natie, dus van een staat, om de 
eigen regeringsvorm te kiezen en het regeringsbeleid naar eigen 
inzicht te bepalen. 

Om de vergelijking door te zetten vermelden wij hier, dat 
men in het internationale recht onder extern zelfbeschikkings
recht, maar dan naar zijn breedste betekenis, hetzelfde verstaat 
als men er in Nederland op de R.T.C.-Oost onder verstond, 
te weten het recht van iedere nationaliteit om een eigen staat 
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te vormen of zich, - hetzij in haar geheel, hetzij ten dele _, 
bij een bepaalde staat aan te sluiten. 

Verhouding extern en intern zelfbeschikkingsrecht 
Direct valt op, dat \ve ook in de zo juist geschetste betekenis 

tussen intern en extern zelfbeschikkingsrecht verschil ontmoeten 
naar het object. Echter een ander verschil dan in de verhouding 
ter R.T.C.-Oost gebruikt. Hier ligt immers niet de tegenstelling 
"eigen autonomie" en "eigen souvereiniteit" maar wel het 
verschil "souvereiniteit in inwendige aangelegenheden" bij intern 
en "souvereiniteit naar onafhankelijkskeuze" bij extern zelf
beschikkingsrecht. 

Het meest kenmerkende verschil in deze begrippen van het 
internationale recht is echter gelegen in het verschil van rechts
subject en daar spruit wezenlijk het verschil in rechtsobject 
uit voort. In deze internationale begrippen is de "staat" rechts
subject van het intern zelfbeschikkingsrecht, terwijl de "natio
naliteit" rechtssubject is van het extern zelfbeschikkingsrecht. 

Nu moet men goed in het oog houden, dat alle staten der 
Verenigde Naties hebben erkend het intern zelfbeschikkingsrecht. 
Dat recht staat dus voorop. Dit is ook momenteel het meest 
belangrijke recht ter behoud van de wereldvrede, al mag men 
het daarom nog niet noemen het meest belangrijke recht ter 
blijvende vreedzame ordening van de staatsverbanden in de 
wereld. 

Het intern zelfbeschikkingsrecht is dus in het internationaal 
positief recht het meest belangrijke recht ter behoud van de 
wereldvrede. Waarom? Omdat aan dit recht onmiddellijk wordt 
ontleend het beginsel van non-interventie. Op het intern zelf
beschikkingsrecht is dus gegrondvest het verbod van de ene 
staat om zich met de inwendige aangelegenheden van de andere 
staten te bemoeien en onder inwendige aangelegenheden vallen 
uiteraard ook de nationaliteitenkwesties met het recht van 
onafhankelijkheidskeuze der nationaliteiten. 

Nu moet men beseffen, dat het internationale leven nog steeds 
niet op de eerste plaats wordt beheerst door het recht, maar 
veeleer door de macht. Slechts voor de machtige is het recht 
daar sterk. In de Nederlands-Indonesische kwestie gold het 
intern zelfbeschikkingsrecht ook voor Nederland en het non
interventiebeginsel dus ook voor de democratische Verenigde 
Staten en voor het communistische Rusland. Hoe weinig de 
Verenigde Staten en Rusland zich echter met deze kwestie 
bemoeid hebben, valt niet te verhalen, want het was niet weinig. 

Al moet men echter de algemene erkenning in het positieve 
internationale recht van het intern zelfbeschikkingsrecht dus 
altijd nog onderhevig zien aan rechtsnegerende machtsfactoren, 
dat wil niet zeggen, dat men het rechtssysteem niet sluitend 
heeft gemaakt. En zo zien wij het gebeuren, dat, terwille van 
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de voorrang en - indien de machtspositie er ook is - terwHle 
van de onbelemmerde doorwerking van het intern zelfbeschik
kingsrecht de Verenigde Naties er niet toe zijn gekomen om 
het extern zelfbeschikkingsrech t in zijn volle betekenis op te 
nemen in het Handvest der Verenigde Naties. Stel het geval, 
dat men het extern zelfbeschikkingsrecht wel in zijn volk 
betekenis in het internationale positieve recht had opgenomen, 
dan ware het immers mogelijk, dat een nationaliLeit, leve::1de 
in staat A, zon willen overgaan HaaI" staat B en dat staat B 
dat streven zou steunen en zulks op grond van de positief
rechtelijke erkenning van het extern zelfheschikkingsrecht. 
Ja, men zou zelfs, gedekt door het positieve recht, nog meer 
kunnen zien gebeuren. En wat bleef er dan over van het intern 
zelfbeschikkingsrecht der staten en van het non-interventie
beginsel '? Practisch niet veel en dit niet alleen op grond van 
rechtsnegerende machtsfactoren, ma~tr op grond yan het recht. 

V olledig extern zelfbeschikkingsrecht in strijd met 
volkenrecht? 

De onmiddellijk YOOl'afgaande beschouwing geeft ons aan
leiding ilJ te gann op een vraag van de schrijver van het Maasbode 
artikel van 11 :Maart jl., getiteld: "Minister Kernkamps 
optreden" . 

De schrijver vraagt of erkenning van de secessiebevoegdheid 
in de toekomst in strijd is met het volkenrecht en met zijn vraag 
bedoelt hij le antwoorden: neen. Ik geloof, dat dit "neen" 
te absoluut is, maar waar het over de toekomst gaat, is het 
antwoord toch misschien wel goed. Ik hoop aan het slot van 
dit artikel ook een stap in die richting te zetten. 

Maar al te simplistisch moet men deze zaken toch niet nemen. 
Er is uI. ook nog staatkunde te voeren en bij het voeren van 
staatkunde spelen positiefrech telijke bepalingen beslist een rol. 
Het thans toekennen van volledig zelfbeschikkingsrecht aau 
Suriname, dus van secessierecht-nu aan Suriname zal waar
schijnlijk geen internationale moeilijkheden geven. Men kan nu 
eenmaal zijn vingers niet hranden aan kond water. En of lwt 
water nu koud is kan men nu constateren. Maar hoe zal het zijn 
over 25 jaar? Duidelijker wordt deze kwestie nog als men zegt: 
het toekennen van secessierecht-llll aan Nieuw Guinen geeft 
beslist internationale moeilijkheden, rnaar misschien over 50 jaar 
niet meer. Men moet goed inzien, dat Nederland geen machtig 
land is, dat Xederland het niet voor het zeggen heeft, dat het 
Nederlandse volk bovendien de geaardheid heeft om positieve 
rechtsregels gestand te doen, ook tegen de wil van machtiger 
staten in. Zeker, niemand denkt daarbij aan wapenge"weld. 
Wij zullen thans geen leger tegen Australië uitzenden en evenmin 
over 50 jaar tegen een Zuid-Amerikaanse staat. Maar met het 
thuishouden van legers is de ijver om het positief recht te dienen 
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niet geblust en is evenmin het voeren van staatkunde uitgeput. 
Ik heb daarom tegen de uitlating van de schrijver het bezwaar, 
dat ze te onvoorzichtig is en datzelfde bezwaar heb ik tegen 
het aanvankelijke beleid van minister Kernkamp, zij het danook 
dat het slechts een b~ikomend bezwaar is. 

Extern zelfbeschikkingsrecht in het Handvest 
Het zal, na lezing van bovenstaande, niemand verwonderen, 

dat in het Handvest der Yerenigde Naties slechts zeer vaag 
over het extern zelfbeschikkingsrecht cIer nationaliteiten wordt 
gesproken. Artikel 1 sub 2 zegt, dat de bU het Handvest aan
gesloten staten er naar zullen streven: "to develop friendly 
relations among nations, baseel on respect for the principle of 
equal rights and selfdetermination of peoples". 

Uit deze vage omschr~jving is de vraag ontslaan of het recht 
van secessie daar nu onder hegrepell moest worden of niet. 
De United Nations Conference on International Organisation 
van San Francisco geeft in 1945 het ook thans nog geldende 
antwoord en dit luidt: "Concerning the principle of self
determination, it was strongly emphasized on the one side 
t.hat this principle corresponded closely to the will anel desires 
of the peoples everywhere and should be clearly enunciateel 
in the Chapter ; on the other side, it was state cl that the principle 
conformed to the selfgovernment of peoples anel not to the 
right of secession". 

Daarmede was dus voorlopig het volledige exlern zelfbeschik
kingsrecht met het recht "aIl secessie niet opgenomen in het 
positieve internationale recht. Er bleef van het extern zelf
beschikkingsrecht dus practisch slechts over het recht op een 
eigen autonomie, zij het dan dat die autonomie verregaand 
de onafhankelijkheid zou kunnen benaderen. 

Erkende de Regering met punt 5 ook het recht van 
secessie? 

Even kom ik nu ",·eer terug op het MD.asbode artikel van 
11 Maart jl. Minister Kernkamp vond de regering achter zich 
in de bepaling van punt 5 van het door Kernkamp overgeseinde 
voorstel, luidende: "In de Préambule van het Statuut zal het 
zelfbeschikkingsrecht tot uitdrukking komen". Hoe kan die 
regering dan toch hezwaar hebben tegen het secessierecht, 
zo vraagt de schrijver en hij yindt dat niet redelijk. Ik kan het 
met de schrijver niet eens zijn. 

De regering kende 4 feiten. Zij was vooreerst bekend met 
het standpunt der Surinaamse delegatie ter Honde Tafel
conferentie-'Vest en 'wist dus, dat een belangrijk deel daarvan 
het secessierecht verlangde. Dat is een. 

Verder was de regering geïnformeerd over het feit, dat onder 
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de Surinaamse bevolking het verlangen naar het secessierecht 
maar matig leefde, als het dan al leefde. Deze informatie is 
overigens wel op duidelijke wijze bevestigd door de enquête 
van "Het Nieuws" in de eerste week van Januari 1953 onder 
de bestaande 8 politieke partijen te Paramaribo gehouden. 
Dat is twee. 

Vervolgens wist de regering, dat de Nederlandse delegatie 
grondig bekend was met de inhoud van het begrip extern 
zelfbeschikkingsrecht, zoals dat in het positief internationale 
recht leeft, dus extern zelfbeschikkingsrecht minus secessierecht. 
Dat is drie. 

En tenslotte wist de regering, dat van Nederlandse zijde ter 
R.T.C.-West overwegend bezwaar bestond tegen de opname in 
de préambule van het secessierecht, terwijl er ook bezwaar 
bestond tegen de opname zonder meer van het gehele restant 
zelfbeschikkingsrecht. Dat is vier en deze vier feiten zijn in 
de loop van de tijd tot de openbare mening gekomen, zodat 
iemand, die de regering wil beoordelen, ze ook moet weten. 

Welnu, lag het dan zo voor de hand, dat de regering, na 
ontvangst van het telegram van Minister Kernkamp, dadelijk 
concludeerde: Hola, wij zijn met een reuzezwaai over stag 
gegaan ? En zo wil de schrijver het toch stellen. Lag het niet 
meer voor de hand, dat de regering van oordeel was, dat 
Minister Kernkamp naast een toegift (zelfbeschikkingsrecht 
volgens het positief internationaal recht) ook een succes had 
geboekt (secessierecht) ? Ik meen van wel. Is er dan plaats 
voor kritiek op het kabinet? Indien men het zo wil stellen, 
dat het kabinet niet tijdig de nodige informatieve zorg aan de 
affaire heeft besteed, dan zou dat minder betwistbaar zijn. 
Verder kan men echter, geloof ik, in gemoede niet gaan. En wat 
Minister Kernkamp betreft. Het staat vast, dat hij zijn eigen 
visie had, die niet overeenstemde met de visie van het kabinet. 
Maar gevolgen behoefde dit niet te hebben, want het is wel 
gebleken, dat die visie was gebaseerd op gebrek aan all-round 
informatie. En dat gebrek aan all-round informatie kan men, 
zo meen ik, niet eens helemaal op rekening van de Minister 
schrijven, want in de West heeft men zich blijkbaar aanvankelijk 
ook niet volledig rekenschap van de situatie gegeven, zodat 
de Minister, over de juiste stand der meningen daar, pas later 
volkomen op de hoogte raakte. Tot zoverre de feiten. 

En zou men niet verstandig doen het maar bij die feiten 
te houden? \Vaarom onvriendelijke supposities maken als de 
feiten ter afdoende verklaring aanwezig zijn? 

Voor wat de Kamer betreft schijnt het velen in den lande 
te ontgaan, dat ook de Kamer punt 5, hier omschreven, accep
teerde, met name ook de K.V.P.-fractie. En dat geschiedde dus 
minus het secessierecht. En daar is niets onredelijks in gelegen, 
waar immers de Kamer het zelfbeschikkingsrecht aanvaardde 
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in de begripsvorming, die niet van eigen makelij is, maar van 
internationaal positiefrechtelijke inhoud. 

Toekomst van het secessierecht 

De volkeren der wereld zijn nogal eigenaardig over de staten 
verdeeld. Van de historische factoren, die hiervan de oorzaak 
waren, zijn wij ons allen bewust en onder die factoren heeft 
de nationaliteit in vele gevallen geen overtuigende rol gespeeld. 
Nu is het samenvallen van staat en natie in het geheel niet nodig, 
maar een meerdere nationaliteiten omvattende staat moet wel 
- om het algemeen welzijn te dienen - aan meerdere eisen 
voldoen dan de nationale staat. In de nationale staat zal het 
gemakkelijker gaan en de geschiedenis der staten bewijst wel, 
dat het in de meerdere nationaliteiten omvattende staat nogal 
eens minder goed ging. Vandaar het gevleugelde woord van 
Max van Poll zg. ten aanzien van de nationaliteiten uitgesproken: 
"Zelfbestuur is recht, nationale souvereiniteit is genade". 

Nu bemerken we in de huidige wereldconstellatie hvee 
strevingen. 

Enerzijds streven de staten naar supra-statelijke organen en 
houden daarbij terdege als richtsnoer aan, dat zelfbestuur recht 
is, doch zij offeren stukken van hun historische genade. Ik geloof, 
dat deze evolutie onontkoombaar en juist is. Laat ons daarbij 
nu ook eens het grote woord spreken en erkennen, dat uiterst 
weinig staten nog vermogen door eigen middelen het staatsdoel 
te bereiken. Van het merendeel der huidige staten beweren, 
dat zij "volmaakte maatschappijen" zijn in de zin der christelijk 
wijsgerige maatschappijleer, is kiekeboe spelen. En evenzeer is 
het kiekeboe spelen, indien men meent, dat bij de supra
statelijke organen de nationaliteiten het bepalend beginsel zijn. 
Economie en defensie zijn de bepalende beginselen. De natio
naliteiten hebben dus in dit opzicht de wind niet in de zeilen. 

Anderzijds echter streven jonge nationaliteiten nog krachtig 
naar natIOnale souveremiteit en kunnen dus blijkbaar in de 
evolutie deze volkomen nationale souvereimteitsperiode moeIlijk 
overslaan. Op zich is dit ongewenst te noemen, maar komt 
men zó ver, dat men rekening houdt met de algemene evolutie 
en weet men zijn souvereiniteitseisen te mitigeren, dan is het 
streven naar een zo groot mogelijke souvereiniteit der nationali
teiten als zodanig niet verwerpelijk. Men mag immers niet 
vergeten, dat een zo volledig mogelijke statelijke opbouw naar 
de nationaliteiten een zeer belangrijke factor ter blijvende 
vreedzame ordening van de staatsverbanden is. 

Willen de Verenigde Naties dus enige leiding geven, dan zullen 
zij moeten trachten de vorming van nationale staatsverbanden 
enigermate te begunstigen en het geven van enig meer reliëf 
aan het secessierecht dan thans het geval is, zal daarbij nodig zijn. 
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Permanent secessierecht? 
Moeten de Verenigde 1\aties dan een permanent secessierecht 

invoeren? Dat zou bepaald van het goede te veel zijn. Een 
permanent secessierecht van nationaliteiten zou de staats
verhoudingen ter wereld dermate dynamisch kunnen maken, 
dat het alleen daarom reeds geen gezond rechtsbeginsel mag 
worden genoemd. 

De Verenigde Naties hebben volle aandacht voor het secessie
recht en te midden van veel verwarring is toch een duidelijke 
lijn naar een gezonde evolutie merkbaar. Zo is in de 8ste zitting 
van de Commission on Human Rights, op 22 April jl. gehouden, 
aan de Economic and Social Council een Revised Draft Resolution 
overgemaakt, waarvan de voornaamste betekenis is te bestuderen 
wat nationaliteiten zijn. Ik meen, dat dit een goed verschijnsel is. 
Ylen zal immers moeten beginnen nadere bepalingen te vinden, 
\vaaraan de rechtssubjecten moeten voldoen om het volledige 
zelfbeschikkingsrecht op te kunnen eisen. Als men er bv. eens 
toe zou kunnen komen dit recht toe te kennen aan nationaliteiten 
van een bepaalde omvang, uitgebalanceerde en ervaren politieke 
partijen, met zekere economische kracht en zeker intellect, 
met redelijke ervaring op het gebied van zelfbestuur en redelijke 
democratische rechten voor de burgers. Wat zou er eigenl~jk 
tegen zijn, dat zulke nationaliteiten zelve een staat zouden 
vormen'? Daarbij natuurlijk rekening houdende met de voordien 
bestaande statelijke verhouding. 

Ik persoonlijk zou menen, dat men dan in een goede richting 
koerste. En wellicht komt het zo ver nog in het Handvest. 

Overigens valt het ook niet moeilijk voorbeelden van onge
zonde tendenzen terzake in de organen der Verenigde Naties 
aan te halen, doch het hoopvolle is, dat men ziet, dat deze 
initiatieven het niet verder brengen dan het concept. vVij mogen, 
geloof ik, wel enig vertrouwen in de ontwikkeling der Verenigde 
Naties hebben en ik zie het "staatje-wisselen" van het permanent 
secessierecht in het internationale positieve recht nog niet zo 
gemakkelijk opgenomen. 

Secessierecht en Suriname 
Suriname is een land met groot potentieel, maar er zijn nog 

heel veel landen in de wereld, \vaar men veel rendabeler en 
minder riskant geld kan beleggen dnn in Suriname. \Vaarom 
zal Suriname voor de ?\ederlandse financier dan toch een zekere 
beleggingspreferentie genieten? Omdat het Rijksdeel is. \Vam'om 
zal Nederland zelf, langzaam maar zeker, zoals het dat historisch 
heeft getoond te kunnen, de eerste kosten in Suriname opvangen? 
Omdat dit land Rijksdeel is. \Vaarom zal eventueel van Overheids
wege belegging in Suriname kunnen worden gefavoriseerd '? 
Omdat dit land Rijksdeel is. En waarom zal het internationale 
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grootkapitaal, nadat de nodige offers zijn gebracht, wellicht 
te gelegener tijd in Suriname vertrouwen stellen'? Omdat dit 
land Rijksdeel is. 

En welke regering en ,,,elke financier zal hetzelfde gaan doen, 
indien aan Suriname het "staatje·-wisselen" als permanent recht 
is toebedeeld '? 

Kan Suriname een andere partner vinden dan Nederland '? 
Wellicht wel en hoe rijker het land wordt hoe gemakkelUker. 
l\Iaar zal Suriname zulk een partner vinden, wel te verstaan 
zulk een bona-fide partner, indien het ook daar aankomt met 
de eis van een permanent secessierecht ? Neen, indien Suriname 
de ware zelfstandigheid lief heeft. Wellicht ja, indien Suriname 
zich wil laten binden aan een staat, waarbij het zijn ,vare zelf
standigheid de faclo kwijt is. 

Is Suriname geestelijk zo ver, dat het een vcrnnt\yoorde keuze 
thans kan doen'? Ik meen van wel, indien men althans het 
gehele volk hoort en zich niet uitsluitend richt tot de minderheid, 
die thans via het merkwaardig kiessysteem het heft in handen 
heeft. Van een eenmalige keuze behoeft Suriname voor zijn 
toekomstige ontwikkeling overigens niet zo heel veel te vrezen, 
al vraagt het ook weinig profetische gave om te voorspellen, dat 
hangende die keuze Suriname er slecht voor zal staan en de 
keuze zal bepalen wat er daarna gebeurt. 

Een permanent secessierecht in dit Zuid-Amerikaanse land 
zal echter funest blijken voor de toekomst van Suriname. 
De onzekerheid, die er nu al reeds sinds jaren door zijn leiders 
over dit land is gebracht moet zich al in de toekomst van dit 
land gewroken hebben en het wordt hoog tijd, dat door ver
standig beleid zekerheid ontstaat. Mensen en "financiers" 
houden nu eenmaal van zekerheden. 

Over de Nederlandse toekomst in Suriname moge ik zwijgen. 
Nederland kan, ten aanzien van Suriname, naar mijn mening 
alle kanten uit, dit met een enkele uitzondering. Het kan zich 
n.l. niet de luxe veroorloven een krachtige partner te zijn bij 
permanente keuze-dreiging. 

Welnu, die permanente keuze-dreiging begint bij de erkenning 
van het permanent secessierecht en ontwikkelt zich via dat 
recht steeds nader. Nederland weersta dus in den beginne en 
neme desnoods iedere consequentie. 
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S CliC CLCEZCNDliEID szcnc 
door eh. d. cm. cmol, arM 

JDe evolutie, welke zich voltrok in de geneeskunde, heeft 
onontkoombaar ook haar repercussies gehad in het 
onderdeel, dat schoolgeneeskunde heet. Er is een duide
lijke verschuiving van het somatisch denken en handelen 

naar het psychische; de psycho-somatose is nog volop in 
ontwikkeling. Tegelijkertijd voltrekt zich een bewuste verplaat
sing van het accent van het praeventief behoedende naar het 
positief bevorderende. 

Genève heeft daarvoor het sein gegeven: niet enkel in de 
afweer en de afwezigheid van ziekte of kwalen - zoals de 
W.G.O. definiëerde -, maar in een positieve bevordering van 
het lichamelijk, het geestelijk en het sociaal welzijn zoekt de 
gezondheidszorg sindsdien haar kracht. Naarmate het recht op 
gezondheid - door Genève eveneens als een der rechten van 
de mens aanvaard - sterker wordt gevoeld en zich als recht 
doet gelden, streeft ze er met de haar steeds ruimer ten dienste 
staande middelen naar, deze wissel te honoreren. 

Men kan niet beweren, dat deze evolutie zich reeds volledig 
of zelfs voldoende openbaarde in de schoolgezondheidszorg. 
Wel blijkt uit het loslaten van het begrip "schoolartsendienst" 
en het gaan spreken van "schoolgezondheidszorg" of van 
"schoolhygienische dienst" dat er iets gaande is; maar de 
innerlijke omschakeling naar een moderner visie gaat nog 
aarzelend en langzaam,gebonden als deze diensten zijn aan het 
gemeentelijk overheidsapparaat, zoals dat aanvankelijk in de 
Gemeentelijke-Geneeskundige Diensten en sinds de oorlog in 
gemeenschappelijke regelingen van kleinere gemeenten over het 
hele land georganiseerd is. 

Dat het instituut der schoolgezondheidszorg wat zijn functie 
en organisatie betreft in een zekere critieke fase is gekomen 
bleek ook op het in November j.l. gehouden congres voor 
schoolgeneeskunde te Amsterdam, toen Prof. Querido consta
teerde: "Wanneer men de verrichtingen van de schoolgenees
kunde stelt naast de nieuwe eisen van de gezondheidszorg, dan 
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is het duidelijk, dat hier zeer grote discongruenties bestaan, 
welke moeten worden opgeheven, alleen alom de school
geneeskunde de plaats te doen behouden, welke haar toekomt". 

* * * 
Bij de bespreking der discongruenties, die hier geconstateerd 

werden, bleef echter één aspect buiten beschouwing, dat voor 
de ontwikkeling der toekomstige schoolgezondheidszorg wellicht 
zelfs als het belangrijkste gezien moet worden, en wel het aspect 
van het onderwijs zelf. Evengoed als de geneeskunde heeft ook 
het onderwijs een na-oorlogse evolutie doorgemaakt en zit er 
nog midden in; ook dáár een verschuiving naar het sociale en 
naar het geestelijk-hygiënische. Geestelijke-hygiëne is immers 
niet een uitsluitend medische aangelegenheid, niet een kwestie 
van gezondheidszorg alléén. Ze is, zoals Mr. de Jong het eertijds 
terecht stelde, een facet van elke maatschappelijke of paeda
gogische bemoeiing met de mens. De kinderbescherming ervaart 
dat en ontkomt niet aan de vraag of het gehele kinderrecht 
nog wel een justitiële aangelegenheid is, dan ,vel een overwegend 
geestelijk-hygiënische, die na de beslissing van de rechter aan 
de paedagoog moet worden overgelaten; de armenzorg wordt 
ermee geconfronteerd en haar omdoping in maatschappelijke 
zorg heeft haar niet ontslagen van ernstige bezinning op dat 
thema; dit beheerst trouwens het gehele maatschappelijk werk, 
zij het in de sector van de gezinszorg, van de asocialen-zorg, 
van de reclassering, van de drankbestrijding of van welke 
inter-menselijke relatie ook. 

Het onderwijs zou dan ook wel zeer in gebreke zijn gebleven, 
door aan dit aspect van zijn paedagogische taak niet de aandacht 
te geven, die deze behoeft om de onderwijsvernieuwing doel
treffend te kunnen doorvoeren. Ook in dit opzicht zijn op het 
Amsterdamse congres, vooral van onderwijszijde, gezichts
punten naar voren gebracht, die wijzen op een duidelijke ont
wikkeling in deze richting. Er zijn dan ook geen diepgaande 
psychologische beschouwingen nodig om in te zien, dat psychi
sche conflicten bij het kind, storingen in de intelligentie of in 
het geestelijk evenwicht een ernstige weerslag kunnen hebben 
op zijn leer- en denk-vermogen of oorzaak kunnen zijn van 
gedragingen, die leiden tot conflicten in de onderwijssfeer. 
En even duidelijk is het, dat het onderwijs over een apparaat 
moet beschikken om dergelijke afwijkingen te kunnen vaststellen 
en dat zulk een apparaat geen ander zou kunnen zijn dan een 
goed geoutilleerde schoolgeneeskundige dienst met een volledige 
personeelsbezetting van arts, psycholoog en school-maatschappe
lijke werksters. 

* * * 
Dat de schoolgezondheidszorg aan deze behoefte tot nu toe 

niet heeft beantwoord is wel de meest ernstige discongruentie 
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welke in haar organisatie en werkwijze geconstateerd kan worden. 
In onderwijskringen kan men zich - terecht en gelukkig -
niet langer verenigen met het standpunt, dat de dienst voor 
de schoolgeneeskunde met de school niet meer te maken zou 
hebben dan de ruimtelijke relatie met het schoolgebouwen een 
vriendschappelijke relatie met de onderwijzer, wiens mede
werking men slechts behoeft om de aanwezigheid van de jeugd 
in de school te kunnen benutten voor het treffen van gezondheids
voorzieningen. Men mag de waarde van die dienst niet exclusief 
beoordelen naar zijn betekenis voor de gezondheid - ook zelfs 
de geestelijke gezondheid - van heL schoolkind, individueel of 
als groep, doch evenzeer naar zijn betekenis voor het onderwijs 
zelf, waarvoor hij even onmisbaar is. Vandaar de in onderwijs
kringen steeds veld winnende opvatting, dat onderwijs zelf in 
zulke diensten zou moeten voorzien, indien zij niet reeds van 
andere zijde - zij het met een ander en nog te beperkt gezien 
doel - tot stand waren gebracht. Het is dan ook zaak, en 
hoge tijd, dat deze bestaande diensten worden omgebogen in 
die richting. Dit aangepast maken van de bestaande diensten 
aan de onderwijsbelangen zal slechts mogelijk zijn door een 
heroriëntatie van hun werkwijze, een zich instellen op een breder 
doel, waardoor de belangen van het schoolkind evenredig ruimer 
zullen kunnen worden behartigd. 

Maar vooral zal daarvoor nodig zijn een veel nauwer relatie 
tussen deze diensten en het onderwijs; niet alleen in het functio
nele vlak door de onderwijzer nauwer in het werk der school
gezondheidszorg te betrekken en door dit meer in te stellen op 
de geestelijke-hygiënische zijde van het onderwijs: op karakter, 
intelligentie en op al die facetten die het geestelijk welzijn raken 
van het kind; maar vooral in het organisatorische vlak, omdat 
in deze gedachtengang de dienst evenzeer een instelling gaat 
worden van onderwijs als van gezondheidszorg. Voor een even
wichtige behartiging van beider belangen en voor een harmo
nische ontwikkeling van het geheel moet een organische ver
bondenheid op bestuurlijk niveau als een onmisbare voorwaarde 
gezien worden. 

Slechts door een dergelijke reorganisatie zon te voorkomen 
zijn, dat onderwijs zich genoodzaakt zou zien op eigen gelegenheid 
voorzieningen te treffen en zelf deskundigen aan te stellen om 
de school- en de onderwijsbelangen te verzorgen. 

Dat zou een volledig deraillement betekenen in de onlwikkeIing 
van de school-hygiënische zorg met onoverzienbare nadelen en 
onherstelbare gevolgen in beider opzicht. 

Alleen reeds om deze negatieve overweging verdient een om
buiging en een reorganisatie in bovenbedoelde zin alle aandacht; 
veel meer echter om de positieve waarden welke ze hiedt, uI. 
om de ruimer mogelijkheden, welke ze opent voor het uiteindelijk 
en alzijdig -welzijn van het schoolkind. 
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Men dient zich echter wel evenzeer bewust te zijn van de diep 
in het wezen der huidige schoolgezondheidszorg ingrijpende 
wijziging, die daarvoor nodig is, als van de ingrijpende organi
satorische consequenties, die zulk een reorganisatie meebrengt. 
Want een zo nauwe verbondenheid met de organisatie van het 
onderwijs is niet denkbaar bij de huidige, op gemeentelijke 
uitvoering gebaseerde organisatie van deze diensten, zonder 
geweld te doen aan de structuur van ons onderwijs. Ze zal niet 
kunnen worden doorgevoerd zonder een confessionele differen
tiatie welke geheel aansluit bij die welke voor het onderwijs 
in ons land een vanzelfsprekende is. 

Een moeilijkheid, welke overigens uitsluitend in het practische
politieke vlak ligt, want principieel kan het alleen maar als 
een voordeel gezien worden, dat de schoolgezondheidszorg, 
evengoed als de beide componenten: school en gezondheidszorg, 
eindelijk op confessionele basis tot uitvoering zal komen. Dit is 
zelfs een dringende noodzaak, waaromtrent slechts verwondering 
kan bestaan dat ze niet reeds veel eerder en veel stringenter 
als eis gesteld is. Dit allerbelangrijkste onderdeel, de school
hygiënische zorg voor het kind, is losgelaten, zowel door het 
confessioneel onderwijs als door de gezondheidszorg, terwijl juist 
hier de meeste aanleiding bestond voor een levensbeschouwelijk 
gefundeerde organisatie. Het kan toch niet primair als een 
overheidstaak gezien worden een dienst te beheren, welke zo 
zeer ingrijpt in de individuele gezondheidsbelangen van het kind, 
vooral ook in zijn geestelijke aspecten en via deze ook in het 
gezin, waarin veelal de milieu-oorzaken der afwijkingen gezocht 
moeten worden. Evenmin kan een volledig effect van de daaruit 
voortvloeiende adviezen en maatregelen verwacht worden, 
wanneer deze niet zijn afgestemd op de geestelijke achtergrond 
van het onderwijs, dat hier zo nabij in betrokken is. 

Het zal trouwens een eerste eis van de onderwijs-organen 
zelf zijn, dat deze confessionele overeenstemming tussen school 
en gezondheidszorg aanwezig is ; een eis, die gesteld moet worden 
aan de verantwoordelijkheid, die zij dragen voor het welzijn 
van het schoolkind, dat hen met het oog op de onderwijs- en 
opvoedingstaak werd toevertrouwd; een eis, die evenzeer gesteld 
moet worden, omdat de onderwijs-organen slechts op die wijze 
hun verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het onderwijs 
zelve, dat, in toenemende mate de beïnvloeding door deze in 
het gehele schoolwerk meer en meer geïntegreerde instellingen 
zal gaan ondervinden. 

* * * 
De eis van confessionele organisatie impliceert de mogelijkheid 

van particuliere uitvoering. Tot op heden is deze niet aanwezig, 
tenzij in Limburg, waar deze eis als een conditio sine qua non 
gesteld werd en tot gedeeltelijke inwilliging kwam. Het is niet 
in te zien, waarom ook niet overal elders in den lande, waar 
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deze behoefte bestaat - al werd ze dan nog niet zo onvoor
waardelijk gesteld - deze vrijheid zou kunnen worden geboden. 

Dat daarvoor een wettelijke regeling nodig zal zijn, kan 
slechts als voordeel gezien worden; de huidige situatie die alleen 
op incidentele begrotingsbeslissingen steunt biedt geen wettelijke 
waarborg voor rechten en plichten ten deze. 

De vrijheid om ook ten aanzien van deze steeds intensiever 
bemoeiing met het schoolkind, zelf de verantwoordelijkheid te 
kunnen dragen, die practisch in de gezondheidszorg en wettelijk 
in het onderwijs aanwezig is, kan slechts in een wettelijke regeling 
veilig gesteld worden. De opvoeder moet zelf de keuze kunnen 
bepalen waar het gaat om zo grote belangen van het kind _ 
een recht trouwens, dat in de practijk der lichamelijke en 
geestelijke gezondheidszorg nergens wordt aangetast of betwijfeld. 
Dat voor dit onderdeel historisch een andere ontwikkeling zich 
voltrok mag en kan geen reden zijn, om aan dit primaire recht 
van ouders en school te tornen; ook al zal dit ingrijpende 
wijzigingen meebrengen, waarvan de moeilijkheden niet ont
veinsd behoeven te worden; ook al zal die de organisatievorm 
minder efficient doen zijn en de werkwijze misschien iets 
ingewikkelder. Dit zijn slechts practische zijden van deze 
principiële aangelegenheid, die nooit als onoverkomelijk beletsel 
voor haar verwezenlijking gezien kunnen worden en waardoor 
bovendien de schoolgezondheidswet nadere vormen kan stellen 
en nadere regels kan ontwerpen. De tijd en de ervaring met 
deze nieuwe organisatievorm zullen bovendien ongetwijfeld 
uitwijzen, dat de voordelen hieraan verbonden voor onderwijs en 
gezondheidszorg verre de vermeende nadelen zullen overtreffen. 

Vóór alles is het belangrijk, dat de wet de mogelijkheid zal 
openen van vrije particuliere organisatie. En dat deze tot stand 
zal komen in een organische verbondenheid van de instellingen 
van gezondheidszorg en onderwijs. 

Het is een taak van de K.V.P. hieraan al haar aandacht 
te wijden; en met de mogelijkheden, waarover zij beschikt, 
te bevorderen, dat deze wet zo spoedig mogelijk tot stand 
zal komen. 
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11 de ln;1lste dngen van de vorige maand is de P.v.d.A. bijeen 
geweest. in Den Haag, de V.V.D. in Utrecht. Ik geloof, 
niemand onrecht te doen, wanneer ik zeg, dat uit politiek 
oogpunt de openingsredevoeringen op elk dier bijeenkomsten 

de belangrijkste zijn geweest. Ter vergadering van de V. V.D. 
sprak Prof. Oud de openingsrede uit, ten congresse van de 
P.v.d.A. de heer Vorrink. 

Het is niet mijn bedoeling, de beide redenaars "hinderlijk 
te volgen". Ik beperk mij tot enige kanttekeningen op elk der 
twee onderwerpen, die zij allebei in hun redevoeringen hebben 
aangeraakt. Die onderwerpen zijn: de doorbraakpariU, en het 
humanisme. De twee onderwerpen hangen samen, en zij zijn 
door de beide sprekers in onderlinge samenhang behandeld. 
Zij zijn door hen ook behandeld in gelijke geest en met gelijke 
strekking. 

* * * 
De voorzitter van de P.v.d.A. heeft over de doorbraakpartij, 

die hij leidt, uitvoeriger gesproken dan zijn liberale collega over 
de zijne. Maar beiden hebben zij benadrukt, dat ze een "volks.:. 
partij" aanvoeren en geen organisatie van een of meer bepaalde 
maatschappelijke groepen. En beiden hebben zij verdedigd, dat 
hun partijen terecht niet kijken naar de levensovertuigingen 
harer leden, wel vragen naar een gemeenschappelijke zedelijke 
overtuiging. 

De ontwikkeling van de partij van het democratisch socialisme 
van arbeiderspartij tot volkspartij leek ten congresse van de 
P.v.d.A. ,vel een wachtwoord. Vorrink leidde het wachtwoord 
in aan de hand van wat h~j noemde mijn "uitspraak", dat 
"de K.V.P. tot opdracht heeft het onverzoenlijke te verzoenen". 
Hoedt u hiertegenowr, zo vermaande hij zijn toehoorders, 
"voor een laatdunkend schouderophalen". In de eerste plaats 
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blijkt naar zijn mening eruit, dat ik de reële moeilijkheden van 
sociaal-politieke aard, ook voor de sociale heterogeniteit van 
mijn groep zeer goed begrijp. En in de tweede plaats blijkt 
eruit, zo ging hij voort, "dat Romme de politiek niet alleen 
wenst te bedrijven vanuit het horizontale vlak der eenzijdige 
behartiging van groepsbelangen die in meerdere of mindere 
mate als onverzoenlijk kunnen worden beschouwd, maar dat 
zijn doel hoger is gesteld, nl. het aanleggen van verhoudingen 
in het samenleven der mensen, waarin gemeenschapszin, offer
vaardigheid, dienst aan de medemens en gehoorzaamheid aan 
bovenpersoonlijke normen, onontbeerlijke elementen zijn". En 
dan vervolgt Vorrink: "Een dergelijke gedachtengang is ons 
als democratische socialisten, als leden van de P.v.d.A., niet 
vreemd. Alle belachelijke beschuldigingen van de "materialis
tische" grondslag onzer beweging ten spijt. Soortgelijke over
wegingen veroorzaakten de ontwikkeling van de partij van het 
democratisch socialisme in Nederland, van arbeiders- tot volks
partij". Vorrink's opsomming van de jongste congressen zijner 
part~j leek deze ontwikkeling te moeten bevestigen: geen 
speciaal arbeiderscongres, maar wel agrarische congressen, een 
middenstandscongres, een onderwijscongres, een jeugdcongres, 
een bijeenkomst van kunstenaars, en congressen van de socialis
tische Vrouwenbond. 

In de meeste andere inleidingen van het P.v.d.A.-congres 
kwam dit thema terug. Ik citeer slechts de voorzitter van de 
socialistische Tweede Kamerfractie, Mr Burger, die in zijn rede 
zei: "wij staan niet op de bres voor gevestigde belangen, van 
welke groep ook... wij buigen niet voor enig groepsbelang, 
van welke zijde het ook mocht worden bepleit". 

Prof. Oud, ter bijeenkomst van de V.V.D., zei hetzelfde 
enigszins anders. Hij ging niet uit van de arbeiders, maar van 
de ondernemers. Maar wanneer wij denken aan het bedrijfs
leven, aldus de liberale leider, dan denken wij zeker niet alleen 
aan het grootbedrijf. Dan denken wij ook aan de kleine zelf
standigen, wier positie "een geheel andere is dan die der loon
arbeiders, doch zij zijn er economisch dikwijls veel slechter aan 
toe dan dezen". En dan gewaagde Oud van zijn partij als "een 
volkspartij, die zich een harmonische belangenbehartiging van 
aI1e groepen, waaruit ons volk bestaat, ten doel stelt". 

Wanneer ik dit alles goed begrijp, dan streeft men dus van 
doorbraak-zijde althans in één opzicht de zgn. confessionele 
partij na, en wel: in haar sociaal-heterogene samenstelling, in 
haar samenstelling uit mensen van de verschillende sociale, 
maatschappelijke, milieux. Vorrink zei het met zoveel woorden: 
"van arbeiders- tot volkspartij". En Oud kan het, strevend naar 
"een harmonische belangenbehartiging van alle groepen, waaruit 
ons volk bestaat", niet anders menen. Ik wil niet verhelen, 
dat ik nog enigszins sceptisch sta tegenover het feitelijke wel-
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slagen van deze ontwikkelings-pogingen. Vorrink, met de zijnen, 
zal zich dan eerst toch nog wel een heel eind verder van het 
socialistische vaderhuis moeten verwijderen dan reeds het geval 
is ; en voor Oud geldt hetzelfde met betrekking tot het vaderhuis 
van zijn tegenwoordige politieke richting. Maar ik wil evenmin 
verhelen, dat naar mijn opvatting een werkelijk sociaal-heterogene 
samenstelling ook van de beide doorbraak-partijen iedereen, 
die het wel meent met de politieke ontwikkeling van ons land, 
met voldoening zou moeten vervullen. Want zulk een samen
stelling behoort m.i. voor onze tijd tot de practisch onafwijsbare 
voorwaarden, om zich te hoeden voor toch weer afglijdingen 
naar groepspolitiek. Een uitbreiding van de sociaal-heterogene 
samenstelling tot elke grotere partij (de kleinere komen er 
uiteraard niet aan toe) zal betekenen: zuiverder politiek. 

Oud en Vorrink hebben, gelijk gezegd, beiden verdedigd, dat 
hun partijen terecht niet kijken naar de levensovertuiging harer 
leden, wel vragen naar een gemeenschappelijke zedelijke 
overtuiging. 

Oud zei ervan, dat "bij alle verschil in geloof, dat er moge 
bestaan tussen humanisten zonder meer, humanistische Christe
nen en Christenen, die de toevoeging van het woord humanistisch 
verwerpen, er nochtans in zedelijke overtuiging veel gemeen
schappelijk inzicht kan zijn". Hij acht dit gemeenschappelijke 
inzicht "de vrucht van de eeuwenlange ontwikkeling ener 
Christelijke beschaving". Het beginselprogram van de V.V.D. 
plaatst zich "op de grondslag der verworvenheden der Christelijke 
beschaving, zoals die, ook los van het Christelijk geloof, door 
velen worden aanvaard". Zijn politieke partij staat op het stand
punt, dat aan ieders persoonlijke geweten moet worden over
gelaten te beslissen over de diepere levensgrond, waaruit hij put. 

Vorrink spreekt van "het bewust geestelijk federalistisch 
karakter van de P.v.d.A.". Zij erkent voor de enkeling zonder 
reserve de inspirerende kracht van diens levensovertuiging voor 
zijn politiek inzicht en aanvaardt het "als een waardevolle 
gedragslijn in de politieke strijd der meningen, wanneer haar 
aanhangers van de diepste bronnen van hun politieke keuze 
getuigenis afleggen". Maar wat voor de enkeling geldt, geldt 
niet voor de politieke partij. Om dit met alle duidelijkheid te 
stellen, grijpt Vorrink aan, wat Pater van Bilsen in "De Tijd" 
heeft gezegd: "Door God niet als uitgangspunt te nemen, 
valt niet alleen het fundament van de persoonlijk te beleven 
moraal weg, maar ook het fundament van de in de Staat ge
organiseerde gemeenschap; God is óók de grondslag van de 
staat". Vorrink nagelt nu het standpunt van zijn partij aldus 
vast: "een politieke partij als de P.v.d.A. heeft in geen enkel 
opzicht tot taak, hiertegenover op enigerlei wijze stelling te 
nemen; niet negatief en niet positief". De P.v.d.A. heeft niet te 
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maken met de leyensbeschouwelijke richting, haar onderbouw 
wordt gevormd door "zedelijk-geestelijke normen, die wij als 
socialisten, uit welke levensbeschouwelijke richting dan ook, 
gezamenlijk hebben aanvaard". 

Ook hier is dus door de beide sprekers, bij alle overige verschil, 
een zekere toenadering betracht tot de grondgedachten van het 
zgn. confessionele partijwezen - een toenadering, die, gelijk 
gezegd, het verschil tussen de beide partij-types zeker niet op
heft, maar die het wel maakt tot een ander verschil. 

Vooral van de P.v.d.A.-zijde is deze toenadering nogal 
merkwaardig (aangenomen ,dat Yorrink hier niet is afgeweken 
van wat vandaag het standpunt van zijn partij is). Want het 
is nog maar anderhalf jaar geleden, dat MI'. Donker, de toen
malige fractievoorzitter van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer, 
van geheel andere gedachten blijk gaf, en wel bij de algemene 
beschouwingen onr de ontwerp-Rijksbegroting voor 1952. 

Mr. Donker haalde bij die gelegenheid aan mijn "voor en na 
geponeerde stelling, dat de gemeenschappelijkheid van het 
zedelijke beginsel de grondslag vormt van de K.Y.P.". Hij wees 
er vervolgens op, dat ik "wel eens zover gegaan" was, om niet 
de gemeenschappelijke godsdienstige overtuiging de grondslag 
te noemen van de K.V.P., maar de gemeenschappelijke zedelijke 
overtuiging. Voor Mr. Donker was dit toen "een nieuw element 
in de discussie over de grondslagen der partijvorming" - een 
nieuw element waarvoor hij echter niel veel goede woorden 
over had. Want hij gaf als zijn oordeel "dat de gemeenschappe
lijkheid van zedeli.jke overtuiging evenmin als de gemeen
schappelijkheid van godsdienstige overluiging niet toereikend 
is als grondslag voor partijvorming". 

Vergelijkt dit nu met het geluid van Vorrink in de Haagse 
Dierentuin, en met de daarmee overeenstemmende klanken van 
Prof. Oud in lJtreeht. Het onderscheid tussen geloof en zeden 
wordt, met betrekking tot de grondslag voor politieke partij
vorming, door ieder hunner uitdrukkelijk gemaakt. En daaren
boven nemen zij ieder als element van hun doorbraak-partijen 
op : gemeenschappelijkheid in zedelijk opzicht. Oud zegt: verschil 
in geloof, maar veel gemeenschappelijk inzicht in zedelijke 
overtuiging. Vorrink spreekt van: gezamenlijke aanvaarding 
van zedelijk-geestelijke normen door de socialisten, uit welke 
levensbeschouwelijke richting dan ook. 

Deze belangrijke, op zichzelf verheugende, overneming door 
de beide doorhraak-partijen uit het arsenaal van de grond
gedachten van het zgn. confessionele partijwezen laat nog wel 
belangrijk verschil tussen de beide partij-types, maar het is toch 
een ander verschil dan er totnogtoe (zeker wat betreft de 
P.v.d.A.) bestond. 

Dit verschil zit niet hierin, dat de zgn. confessionele partijen 
slechts een enkeh'oudig criterium zouden hebben voor haar 
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partijvorming, nI. de gemeenschappelijkheid van zedelijk
geestelijke normen, en dat de doorbraakpartijen een dubbel 
eriterium zouden hebben, nI. de evenbedoelde gemeensehappelUk
heid plus een gemeenschappelijke bovenbouw van practische, 
actuele politieke desiderata. Dit verschil is er nooit geweest. 
Ook de zgn. confessionele partijen hebben steeds gehad, en uit 
de aard der zaak steeds moeten hebben, naast haar gemeen
sehappelijkheid aan zedelijk-geestelijke normen, haar gemeen
schappelijkheid aan practisehe, actuele, politieke desiderata. 
Men zie sleehts naar haar urgentieprograms of verkiezings
programs of werkprograms, en naar haar praetische politiek op 
lange en op korte termijn. 

Neen, nu ook de doorbraakpartijen - gelijk de zgn. confessio
nele partijen steeds deden - zich wensen te stellen op de basis 
van een gemeenschappelijke zedelijk-geestelijke overtuiging, 
komt het verschil te liggen in een versehil van waardering 
omtrent de vraag, of vandaag de dag tussen mensen van ver
sehillende levensovertuiging al dan niet een zedelijk-geestelijke 
basis bestaat van voldoende hechtheid en van voldoende 
breedte om daarop een politieke partij te kunnen bouwen, die 
voor de doorvoering der gemeensehappelijke zedelijk-geestelijke 
normen de vruehtbaarste is. 

Het is de vraag, die de katholieken in 1945 uitdrukkelijk 
aan de orde hebben gesteld, en die zij toen hebben beantwoord 
in de geest dat in ieder geval een katholieke partij (met toelating 
van niet-katholieken die het beginselprogram zouden onder
schrUven) de veiligste keuze was!). En sedertdien is de feitelijke 
ontwikkeling een zodanige geweest, dat redelijke twijfel aan de 
noodzaak, aan de voor afzienbare tijd blijvende noodzaak, van 
een katholieke partij uitgesloten mag worden geacht - katholieke 
doorbraakgangers ten spijt. 

De dag, waarop de zedelijk-geestelijke normen van het katho
licisme voldoende gemeengoed onder niet-katholieken zullen 
zijn geworden, om tezamen met hen een politieke partij te kunnen 
vormen, is in Nederland helaas nog een verre dag. Dit geldt 
zowel voor het onstoffelijke als voor het stoffelijke gebied. Binnen 

1) De heer Vorrink heeft in zijn rede eraan herinnerd, dat zijn 
partijgenoot Willems bij de jongste algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer heeft geciteerd uit het desbetreffende rapport van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming, en dat ik daarop bij die gelegenheid 
niet ben ingegaan. De heer Vorrink meent, dat dit laatste "toch wel 
zeer moet worden betreurd". 
Ik moge de heer Vorrink verwijzen naar de algemene beschouwingen 
in de Tweede Kamer over de Rijksbegroting-1948, Handelingen 
1947/1948, blz. 250, eerste kolom. Hij zal daaruit te rade worden, dat 
ik reeds toen mijn mening ter zake gegeven heb. Hij kan in het door mij 
toen gesprokene ook lezen, wat het Centrum in dat rapport nog méér 
gezegd heeft dan staat in het door hem aangehaalde citaat van de 
heer Willems. 
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het kader van dit artikel kan ik hierover natuurlijk niet in 
bijzonderheden afdalen. Na de beide redevoeringen, welke mij 
tot dit artikel aanleiding gaven, is dit trouwens, jammer genoeg, 
ook overbodig geworden. Want daarin getuigden zowel de liberaal 
als de socialist, dat zij het voor hun politieke partij geen taak 
vinden, te vragen naar de verhouding van de mens tot God. 
Wie deze grondnorm haalt uit de basis van de gemeenschappelijke 
zedelijk-geestelijke normen, welke aan het politiek-verenigd-zijn 
ten grondslag ligt, onthoudt aan die basis elke hechtheid en 
maakt de breedte ervan op elk onderdeel tot een zaak van 
voortdurende wisselvalligheid. Dit is stellig de mening van 
iedere Christen, die zich van de zaak rekenschap geeft. Wat 
ik niet begrijp, is, dat de Godgelovige, die niet Christen is, en 
die zich óók van de zaak rekenschap geeft, hierover anders 
denken kan. 

* * * 
Het tweede onderwerp der beide redevoeringen, waarbij ik 

nog een kanttekening te maken heb, is het humanisme. Het is 
door de beide sprekers, in gelijke geest en met gelijke strekking, 
behandeld naar twee kanten: naar de kant van de politieke 
partij en naar de kant van de Overheid. 

Naar de kant van de politieke partij is bepleit, dat deze 
zich niet heeft te bemoeien met de vraag, of een lid humanist 
dan wel christen is. Als de humanistische socialist maar dezelfde 
zedelijk-geestelijke normen aanvaardt als de christen-socialist, 
of omgekeerd (Vorrink) ; als de humanist maar de christelijke 
beschaving aanvaardt (Oud). 

Dit is bepaald te oppervlakkig - ook te oppervlakkig voor 
deze mensen van formaat, die zo gesproken hebben. 

Vorrink maakt zich ervan af, door te zeggen, dat "de P.v.d.A. 
uiteraard niets, maar dan ook helemaal niets te maken heeft 
met het Humanistisch Verbond". Formeel is dit, geloof ik, waar. 
Maar materiëel is het helemaal niet waar. Vorrink ziet dit 
ongetwijfeld anders, maar hij is hierbij naar mijn overtuiging 
slachtoffer van een fictie - de fictie dat een partij niet te maken 
zou hebben met de ideologie van haar leden. Omdat dit een 
fictie is en de P.v.d.A. een doorbraakpartij is met allerhande 
humanisten, heeft zij wel te maken met de ideologie van het 
Humanistisch Verbond, zoals zij óók te maken heeft met de 
ideologie van de Katholieke Kerk en met de ideologie _van de 
Protestants-Christelijke Kerkgenootschappen, van wie zij be
wuste aanhangers onder haar leden telt. Wat heeft anders 
"het bewust geeslel(jk federalistisch karakter van de P.v.d.A." 
om het lijf? Door nu elk humanisme, zonder enig onderscheid, 
in haar rijen op te nemen, naast katholieken en protestant
christenen, verenigt de P.v.d.A. in zich strevers van volkomen 
strijdige ideologieën, mensen wier verdere doel de ene kant en 
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mensen wier verdere doel precies de tegenovergestelde kant 
uittrekt. Zulke mensen kunnen wel parlementair samenwerken 
vanuit verschillende politieke part~jen, gegeven dat parlementaire 
samenwerking voor een land een noodzakelijkheid of ernstige 
wenselijkheid is en gegeven de omstandigheid dat men zich in 
die samenwerking zekere noodzakelijke beperkingen oplegt in 
het nastreven van zijn doeleinden. Maar verenigd in één voor 
ieder hunner ideologieën vrlH:hthare politieke partij, kunnen 
zulke mensen niet zijn. Dan gaat óf de een eronder óf de ander. 

Vorrink heeft eraan herinnerd, dat meer dan de helft van de 
leden van de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. bi.i het 
verwerven van het lidmaatschap van de Kamer de eed en niet 
de gelofte aflegt. Als ik mij niet bedrieg, hebben van de huidige 
P.v.d.A.-fractie zelfs achttien leden de eed afgelegd, en twaalf 
de gelofte. Ik zal zeker niet zo maar beweren, dat deze twaalf 
allen humanist zijn, nog minder dat ze allen humanist zijn van 
een en dezelfde theorie. Maar wanneer het aan die achttien, 
die de eeel hebben afgelegd, onverschillig is, wat de zedelijk
geestelijke grondnorm is van de twaalf, onder wie zeker huma
nisten zijn van alle soorten, dan lijkt mij de deur naar de door
braak van de humanistische ideologie of ideologieën door middel 
van de politieke P.v.d.A.-macht, toch wijd opengezet. En 
wederom begrijp ik niet, hoe de achttien eed-afleggers, die hun 
zedelijk handelen funderen in het Godsbestaan, dat voor hun 
verantwoording kunnen nemen. Het (door ons bepaald niet 
gewilde) opdringen van het Humanistisch Verbond vindt in 
ieder geval plaats na zes of zeven jaren doorhraak ; en van de 
P.v.d.A., van haar Kamerfracties, van haar pers, van haar 
radio, ondervindt het alleen maar steun en, voorzover ik kan 
zien, onbeperkte steun. 

Oud neemt in zijn rede hetzelfde standpunt in als \' orrink, 
wat betreft de onverschilligheid die de politieke part~j t.O.V. haar 
leden heeft te betrachten. Humanisten of christenen, het is alles 
even goed, vermits het mensen zijn van onze beschaving 
-- waarvan Oud meent "gerechtigd te zijn haar aan te duiden 
als de christelijke beschaving". Waarop steunt Oud deze laatste 
mening'? Hij zegt: "omdat het Christendom uitgaat van het 
beginsel van de waardigheid van de mens als schepsel Gods 
en tegelijkertijd die mens het gebod der naastenliefde voorhoudt". 
En hij voegt terecht eraan toe: "Tussen deze tv·;ee beginselen 
hestaat een nauwe samenhang". 

Hier rijst nu toch wel een vraag, die ik mij veroorloof te 
stellen. \Vanneer men met Oud, terecht, een nauwe samenhang 
ziet tussen het christelijke beginsel van de waardigheid van de 
mens als schepsel Goels en het christelijke beginsel van de 
naastenliefde, kan men clan inderdaad, ook met Oud, volhouden, 
dat wij ons ervoor moeten hoeden, te menen dat de christelijke 
overtuiging met betrekking tot de naastenliefde "meer dan die 
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van een ander de waarborg biedt voor een echte zedelijke 
politiek '?" Is die door Oud gesignaleerde nauwe samenhang 
tussen de erkenning van de mens als schepsel Gods en het 
beginsel van de naastenliefde dan zonder betekenis ? Is hij zozeer 
zonder betekenis, dat er evenveel waarborg is voor de naasten
liefde, wanneer men de erkenning, dat de mens schepsel Gods 
is, vasthoudt dan wel loslaat of ertegenin gaat? 

Ik hoop, dat men mij hier het verwijt van onchristelijke 
hoogmoed besparen wil. Het gaat er niet om, hoe, onder de 
algemene invloed van een eeuwenlang christendom, christenen 
en niet-christenen zich vergelijkenderwijs thans gedragen. Het 
gaat erom, welke leer meer waarborg biedt voor het behoud, 
en de verdere doorvoering, der christelijke beschaving: de leer, 
die de mens erkent als schepsel Gods, of de leer die dat, in 
welke gradatie ook, niet doet. Wanneer de leer, die de christelijke 
beschaving heeft gebracht, de leer dat de mens schepsel Gods 
is, verdwijnt, dan moet, dunkt mij, toch ook hij, die nauwe 
samenhang stelt tussen deze leer en het beginsel der naasten
liefde, erkennen, dat daarmee dan ook verdwijnt de waarborg, 
die voor een echte zedelijke politiek der naastenliefde in die 
leer ligt vervat. Dan zou alleen nog maar zijn af te wachten, 
of een andere, en gelijkwaardige, waarborg daarvoor in de plaats 
treedt. Oud noemt hem niet eens in zijn rede. Voor iedere 
christen, en voor iedere Godgelovige, is het zeker, dat iets, wat 
op een waarborg, laat staan op een gelijkwaardige waarborg, 
zou gelijken, aan de mensen en hun samenlevingen zou komen 
te ontvallen. 

Met betrekking tot de houding van de Overheid tegenover 
het humanisme nemen de beide redenaars een standpunt in, 
dat mij verontrust. De verontrusting bestaat kennelijk over en 
weer, want ook Oud en Vorrink spreken van hun "verontrusting", 
daarbij doelende op katholieke en protestants-christelijke 
bezorgdheid over het humanisme en de eisen, die het aan de 
Overheid stelt. Vorrink behandelt deze bezorgdheid op een 
manier, waarmede zijn rede m.i. wel hevig naar beneden tuimelt 
naar een vlak, waar het moeilijk valt veel terug te vinden van 
zijn brede staatkundige conceptie, zijn ernstig pogen tot objec
tieve behandeling ,zijn oprechte bewogenheid. 

Mijn verontrusting geldt het feit, dat de heren allebei, zij 
het Oud duidelijker dan Vorrink, in de richting lijken te gaan 
van gelijke behandeling van Overheidswege van alles, wat op 
kerkelijke grondslag staat, en alles, wat op humanistische 
grondslag staat. 

Vorrink stelt: "De P.v.d.A. als geheel, dus in haar federatieve 
samenstelling vanuit verschillende levensbeschouwelijke levens
overtuiging, aanvaardt zeer beslist niet, dat aan het humanis
tische deel van ons volk steun van de Overheid zou worden ont-
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zegd als het vraagt op passende wijze mee te mogen werken 
aan de versterking van de geestelijke weerbaarheid van ons 
volk". Oud zegt, dat er alle reden is ons erover te verheugen, 
wanneer er genootschappen zijn, die de hand willen uitsteken 
naar hen, die de weg naar de Kerk niet kunnen vinden, maar 
niettemin de behoefte aan hogere binding voelen; en hij vervolgt 
aldus: "Xatuurlijk heeft ieder het recht zijn eigen geloof van 
hoger orde te achten. De Overheid heeft zich daar buiten echter 
te houden. Zij heeft gelijk recht te verzekeren aan allen, die 
blijven binnen de grenzen, door de maatschappelijke orde, die 
zij heeft te beschermen, gesteld". 

Wanneer hierin tot uitdrukking zou zijn gebracht een standpunt 
van gelijkschakeling of gelijkstelling van het Humanistisch 
Verbond met de Kerken, dan zou de zaak voor mij bekeken 
zijn. De K.V.P. zal, naar mijn overtuiging, hiertegenover slechts 
"neen" kunnen zeggen. 

Intussen zie ik niet voorbij, dat mogelijkerwijze zowel Oud 
als Vorrink in hun uitlatingen met bewustheid een slag om de 
arm hebben gehouden. Oud spreekt van "grenzen, door de te 
beschermen maatschappelijke orde gesteld"; Vorrink gewaagt 
van een humanistische vraag om te mogen medewerken "op 
passende wijze". Daarenboven wil ik evenmin vergeten, dat 
Minister Donker nog zeer onlangs (op 25 Februari 1.1.) in de 
Eerste Kamer uitdrukkelijk heeft gezegd, met betrekking tot 
godsdienstige en andere geestelijke verzorging van gevangenen, 
dat "die gelijkstelling er zeker niet is". Dit is naar mijn mening 
het standpunt, dat de Overheid ook behoort in te nemen; 
want het gaat hier om geheel ongelijke grootheden, en daar
tegenover behoort de Overheid zich dus niet gelijk te stellen. 
Het ongelijke mag niet gelijk behandeld worden. 

Het ongelijke omvat naar mijn overtuiging tweeërlei. De 
Overheid moet waarde-verschil erkennen tussen wereld
beschouwingen, die uitgaan van het Godsbestaan, en wereld
beschouwingen, die als principe hiervan niet uitgaan. De 
Overheid moet ook erkennen de roeping, die de Kerken, en alleen 
de Kerken, hebben. Zonder in bijzonderheden af te dalen, 
betekent dit voor de problemen, waarom het in concreto thans 
gaat (de problemen t.a.v. militairen, D.U.W.-arbeiders, ge
vangenen) : dat godsdienstige verzorging alleen aan de Kerken 
toekomt, cn de Overheid de Kerken hierin vrij heeft te laten; 
dat de kerkelijke bedienaren zich ook in verbinding hebben te 
stellen met de buiten-kerkelijken, en de Overheid de gelegenheid 
hiertoe moet bevorderen; dat anti-godsdienstig optreden moet 
worden geweerd, en de Overheid hiertegen heeft te waken. 

Met het gesprek over "gelijkheid of ongelijkheid" is overigens 
de zaak niet uit. Dit blijkt \vel reeds uit het feit, dat ik zoëven 
wel in concreto sprak van wat de Overheid tegenover de Kerken 
heeft tE' doen, maar nog niet (althans nagenoeg niet) van wat 
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haar houding tegenover het Humanistisch Verbond behoort te 
zijn. Hier moet de Overheid zich m.L laten leiden door het 
beginsel der tolerantie - mel effectieve waakzaamheid tegen 
anti-godsdienstig optreden. 

Alles wat op geloofsdwang of gewetensdwang zou lijken, moet 
de Overheid vermijden. Geloofsdwang of ge,vctensd\\'ang komt 
haar noch direct noch indireel toe. De bestr\jding van de 
geestelijke humanistische overt.uiging, van welke soort ook, moet 
in geen enkel opzicht eloor Overheidselwang gevoerd worden. 
Wanneer de Overheid mensen onder haar bijzondere beschikkings
macht heeft - militairen, D. L. W.-arbeiders, gevangenen -, 
moet zij die beschikkingsmacht niet aanwenden, om hen af te 
snijden van de helevingsmogeli.ikheid van deze geestelijke 
overtuiging. De (herheid moet deze beleYingslllogelijkheid vrij 
laten. Hoe uitermate betreurenswaardig die gesteltenis ook kan 
zijn - zij moet niet "'orden tegengegaan met direele of indirecte 
d, ... 'angmaatregelen yan Overheidswege. Hier Illoeten geheel 
andere krachten in werking komen: de krachten van het geloof 
in (ioel en in Christus, de krachlen V[lIl de positief-christelijke 
zeden. 

Directe of indirecte dwang van Overheidswege zou trouwens 
ook averechts werken. Ook hier gaan weer rechtmatigheid en 
doelmatigheid hand in hand. I Iet gaat er ons uiteraard om, 
de ongodsdienstige en de anti-godsdienstige overtuiging zo ver 
mogelijk terug te dringen. Daar gaat het iedere Katholiek, 
iedere Christen om. Daar moel. hei naar mijn mening ook iedere 
Godgelovige om gaan. Maar de methode, om dit "zo ver mogelijk 
terugdringen" te bereiken, is nict gelegen in directe of indirecte 
dwangmaatregelen van Overheidswege, waardoor de militair enz. 
zou worden afgesneden van de beleYingslllogelijkheid van zijn 
geestelijke humanistische overtuiging. :.vIen moet al een uitermate 
wereldvreemd inzicht hebben, om nm een dergelijke methode 
iets anders te verwachten dan onheil - onheil uit katholiek, 
uit christelijk, uit Godgelovig oogpunt. 

Ik hecht eraan, dit even uitdrukkelijk ie zeggen, als ik eraan 
hechtte die twee andere dingen duidelijk te stellen: voor de 
Kerken op te eisen de rechten van haar roeping, die voor haar 
ook een primaire taak inhoudt La.Y. de huiten-kerkelijken ; en 
voor de God-erkennende wereldbeschouwingen op te eisen de 
rechten van haar hogere waardering, die Daar mijn mening b.V. 
ook tot uitdrukking zou behoren te komen in een grondwettelijke 
erkenning, dat God uitgangspunt en doel is van de Staat. Tussen 
deze drie ligt een innig verband: wie de vrije uitoefening van 
de roeping der Kerken en de hogere waardering der God
erkennende wereldbeschouwingen niet in gevaar wil brengen, 
houde ook daarom vast aan de tolerantie. Maar hij doe dit 
teyens uit de heginsel-oyerweging, dat de Oyerheid geen geloofs
dwang of gewetensdwang mag toepassen. 
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Een principieel aspect van de Gemeentepolitiek. 
door Mr Dr C. eh. A. van Haren 

l[
k geef niet uit principe", zei een heer aan wie voor een 
goed doel een bijdrage werd gevraagd. Dat deze heer voor 
een of ander charitatief doel niet in zijn beurs wenste te 

" tasten, is zijn zaak, is principieel zijn eigen zaak zolang 
charitas charitas blijft en geen ,,\Vinterhilfe" wordt, maar dat 
hij principieel niet, dat is dus nooit, wilde bijdragen was princi
pieel verkeerd gezien en geeft recht tot critiek omdat het gebod 
der naastenliefde eist, dat men om Christus' wil hulp biedt en 
omdat de gemeenschap zonder vrijwillige hulp een wezenlijk 
element mist. 

"Ik doe niet aan politiek", is een uitroep, die men vaak hoort 
en waarbij de spreker om zijn mening kracht bij te zetten en 
zijn onkunde meer te doen blijken er nog al eens aan toevoegt, 
dat hij principieel tegen elke politiek is, omdat - men kent 
het refrein - het toch allemaal van hetzelfde laken een pak is, 
omdat "ze" allemaal met hetzelfde sop zijn overgoten, omdat het 
hetzelfde is of je door de hond of de kat wordt gebeten. 

Toch zullen dezelfden, die principieel niet aan politiek doen 
desgevraagd verklaren principieel democraat te zijn, het daarbij 
aan anderen overlatend te zorgen dat zij dit nog kunnen en 
durven zeggell. 

Aldus is men principieel democraat en tevens slecht democraat 
omdat men in beginsel de democratie aantast, die immers alleen 
duurzaam kan bestaan indien haar burgers zich hun burgerschap 
metterdaad hewust zi.in. 

* * * 
Het lijkt er op of wlen al hun levensbeginselen ontladen en 

slechts kunnen ontladen als democraat. Alsof alle rechten en 
plichten van de mens en van de burger zijn te herleiden tot een 
verzamelbegrip democratie, oorzaak en gevolg tevens van de 
geordende - haast hadden wij geschreven van de humanistische 
- samenleving. Niet de burger slechts moet democraat zijn en 
democratisch denken, maar de mens, de persoon, die zijn rechten 
en \Tij heden ziet ontleend aan en gewaarborgd door de demo-



cratisch geordende staatsgemeenschap, die dan ook hard op 
weg is de mens van de wieg - en reeds daarvoor! - tot het graf 
te vergezellen. Zoals Marx het menselijk wezen in zijn realiteit 
vereenzelvigde met het geheel der sociale betrekkingen, of om 
het in de vrije vertaling van De Lubac te zeggen: "ik Marx, los 
het menselijk wezen op in het sociaal wezen"l), zo wil de demo
cratie als gemeenschappelijke noemer de persoon oplossen in de 
democratische staatsburger. En zoals De Lubac kan constateren: 
"Niets zal ooit kunnen beletten dat, in een niet transcendente 
gemeenschap, de herleiding van de mens tot zijn "sociale be
trekkingen" plaats heeft ten koste van de innerlijke persoon
lijkheid en tyrannie baart, in welke nieuwe vorm dan ook"2), 
zo is te vrezen, dat in een doorbraak-democratie, hetzij naar 
socialistische hetzij naar humanistische kant, de Moloch-Staat 
in nieuw gewaad maar in oude wezenheid zal optreden. 

* * * 
Bij een studie over Paus Pius XII en het Recht, welke ik 

D.V. hoop te voltooien, heeft mij in de pauselijke toespraken 
niets zo tot nadenken gebracht als de waarschuwingen tegen 
"het mechanisme der sociale organisaties, in strijd met de door 
God gevestigde orde"3); tegen "de technici der staatsorgani
satie", door wier toedoen de mens zowel in zijn particulier als 
in zijn sociaal leven dreigt te verstikken onder de druk van de 
administratie van de StaaP) en het meest recent in de Kerst
rede 1952 alwaar sprake is van de "demon der organisatie", 
van de mens, "die men in sterke mate heeft beroofd van zijn ge
laat en van zijn naam, in vele van de meest belangrijke werk
zaamheden van het leven heeft verlaagd tot een louter object 
van de maatschappij, omdat deze op haar beurt wordt omge
vormd tot een onpersoonlijk systeem, tot een koude organisatie 
van krachten". 5) 

Het is verklaarbaar, dat men als reactie op de aantasting van 
de persoon door de totalitaire staatsregiemen te hoop loopt en 
tezamen het bolwerk der democratie opwerpt. Het is verklaar
baar niet alleen maar toe te juichen, wat zeg ik, het is noodzake
lijk indien een geheel volk zoals het onze - met uitzondering 
van een numerieke minderheid, die zich dan ook buiten het 
volk stelt - zich terugvindt in de democratie als verzamelbegrip 
van staatkundige vrijheid en medezeggenschap, van bestuur 
namens het volk (niet namens de massa), voor sociale progressie, 

1) Henri Je Lubac S.J.; "Catholieisme, Les aspccts soeiaux du 
dogme", Ned. ; "Katholicisme, De Sociale aspecten van het dogma", 
Het Spectrnm, 1952, blz 219. 

2) T.a.p. blz 220. 
3) Toespraak van 3 Juli 1950, Kath. Archief, Jrg. V, kol. [j05. 
4) 5 Aug. 1950, Kath. Archief, V, 665. 
5) 24 Dee. 1952, Kath. Archief, VIJl, 48. 
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voor vrijheid van godsdienst. Het kan gevaarlijk zijn tevens. 
"Niets is nuttelozer - zegt Maritain - dan (te pogen) de mensen 
te verenigen op de grondslag van een wijsgerig minimum. Dat 
minimum moge nog zo klein, zo bescheiden, zo bedeesd zijn, het 
zal altijd aanleiding geven tot bestrijding en verdeeldheid. En 
door dat streven om tegenstrijdige overtuigingen onder één 
noemer te brengen, zakken we noodzakelijk in snel tempo af naar 
intellectuele middelmatigheid en lafheid, waardoor de geesten 
verzwakt worden en er verraad gepleegd wordt aan de rechten 
der waarheid."l) 

Daarom kan de gemeenschappelijke noemer der democratie 
een groot gevaar betekenen, dan n.l. wanneer zij "doorbraak" 
pleegt en de dieper liggende levensvragen, aan elk maatschappe
lijk vraagstuk ten grondslag liggend, verdoezelt; wanneer de 
politieke partij wenkt en lokt, ieder wenkt en lokt. Er is geen 
onoverbrugbare tegenstelling, zei Prof. Oud op het congres der 
Y.V.D. - tussen Christendom en Humanisme. 2) "Als politieke 
"partij laten wij het aan ieders persoonlijk geweten over te 
"beslissen op welke diepere levensgrond hij meent zijn staat
"kundige overtuiging te moeten vestigen. Voor de samenwerking 
"in onze partij komt het er slechts op aan, dat de overtuiging 
"bestaat, dat vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale gerechtig
"heid de fundamenten der samenleving behoren te zijn." 

Mooi gezegd, maar woorden, het gaat er immers juist om, aan 
"vrede", "gerechtigheid", inhoud te geven uit diepere levens
grond. \Vaarop baseert men de stelling, dat er geen onoverbrug
bare kloof zou bestaan tussen Christendom en Humanisme? 
Had de spreker gezegd; tussen Socialisme en Humanisme, het 
gelijk ware aan zijn kant. 

Humanisme positiviste, humanisme marxiste, humanisme 
nietzchéen ; beaucoup plus qu'un athéisme proprement dit, 
la négation qui est à la base de chacun d'eux est un anti
théisme, et plus précisement un antichristianisme. 

Si opposés qu'ils soient entre eux, leurs implications, 
souterraines ou manifestes, sont nombreuses, et de même 
qu'ils ont un fondement commun dans leur rejet de Dieu, 
ils trouvent ausst des abantissements analogues, dont Ie 
principal est l'écrasement de la personne humaine."3) 

Niet door tegenstellingen te verdoezelen, zoals op de twee 
in de afgelopen week gehouden partijcongressen geschiedde, 
dient men de eenheid in verscheidenheid waaronder alleen de 
democratie kan bestaan. 

1) Jacques Maritain, "Humanisme intégra!", Ned. vert. ,,~aar een 
nieuwe Christenheid", b!z 176. 

2) N. R. Crt. 28 ::\Irt '33. 
3) Henri de Lubac S.J., "Le drame de I'Humanisme athée", Ed. 

Spes, Paris 1950, b!z 8. 
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De zin van l\Iaritain, zoeven aangehaald, moet niet worden 
misverstaan. Vereniging op een wijsgerig minimum is niet moge
lijk, doch dit wil niet zeggen dat wij ons op een niet-wijsgerig 
minimum moeten verenigen en nog minder op woorden, want 
woorden als vrede, vrijheid, gebruiken de communisten ook! 

Wij zijn minder ver van ons onderwerp af dan de lezer wellicht 
vermoedt en overigens erkennen wij, dat de aanloop langer is 
dan hetgeen volgt. Wij hebben zo langzamerhand genoeg van de 
gemeenplaatsen waarmede men de zelfstandigheid der gemeenten 
bejubelt in dezelfde tijd waarin de technici der staatsorganisaties, 
die alles beter weten en alles heter kunnen, de gemeenten in de 
greep hebben. 

Het was toch belangrijker, dachten wij, om tegenover de unifor
me staatsgemeenschap, welke een schijneenheid, een opgelegde 
eenheid, zou brengen, te stellen de noodzaak van een eenheid 
in veelvormigheid, een innerlijke, een organische eenheid, niet 
een eenheid louter gebouwd op utiliteitsoverwegingen, niet 
dezulke welke de mens berooft van zijn gelaat en van zijn naam, 
maar die de doeleinden van de menselijke persoon, die boven 
de tijd uitgaan, weet te eerbiedigen en te dienen, een eenheid 
die alleen daarom de persoon metterdaad erkent, omdat zij 
politiek en recht onverbrekelijk verbonden weet aan de zedewet, 
die van God komt. 

Twee partijcongressen - die van de P.v.d.A. en van de V.Y.D. 
gaven een stukje apologie weg vóór een partij gebaseerd op de 
Katholieke maatschappelijke beginselen. 

Het was belangrijk, dacht ons, te wijzen op het gevaar van 
een democratie als grootste gemene deler opdat ook degenen, die 
gemeente-politiek voeren, zich nog eens zouden bezinnen op het 
wezen dezer politiek en niet onbewust het slachtoffer zouden 
worden van een loutere doelmatigheids-politiek. 

* * * 
Het principiële in de gemeentepolitiek is tweevoudig. 
Op de eerste plaats is de gemeente een integrerend deel van 

de staatsgemeenschap, een lichaam van een wezenlijk eigen orde. 
Wijlen Prof. van der Grinten onderscheidde autonomie als juri
disch beginsel en als politiek desideratum. Juridisch kan de 
wetgever aan het leven van alle gemeenten op twee na en kan 
de grondwetgever zelfs aan de autonomie van alle gemeenten 
een einde maken. In hoeverre de wetgever en de grondwetgever 
het leven van gemeenten moeten belagen, is, volgens van der 
Grinten, een kwestie van beleid. Deze redenering is nog sterk 
positivistisch ingesteld, wijl zij te weinig rekening houdt met de 
eigen aard, het eigen recht der gemeente, die als gemeenschap 
van mensen uit de natuurlijke orde der dingen is ontstaan, niet 
door de Staat in het leven is geroepen en niet zonder de natuur
lijke orde te schenden kan worden vernietigd. 
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Vanzelfsprekend ontkennen wij niet het recht van de Staat 
om aan het leven van gemeenten een einde te maken indien 
het algemeen welzijn zulks eist, maar het maakt een wezenlijk 
verschil of men de gemeenten alleen ziet als instituten van het 
positief recht dan wel of men haar eigen recht als zodanig, 
voorafgaand aan de positieve wet, inderdaad wil eerbiedigen. 

De veelvormige Staat eist een zekere autonomie voor regionale 
eenheden. \Vij zeggen een zekere autonomie, omdat men niet 
moet blijven staan bij de autonomie van de tijd, waarin de ge
meenten aparte, op zich zelf staande eenheidjes vormden, maar 
bij de autonomie nu, terwijl de intensiteit van het maatschappe
lijk leven de gemeenten niet meer toestaat een geïsoleerde huis
houding te voeren. Ku echter komt het er op aan - dwars door 
autonomie en zelfbestuur heen - mede te werken aan de samen
werking tussen bestuurders en bestuurden en te voorkomen dat 
het gemeentebeleid degradeert tot een mechanische uitvoering 
van door hogerhand gegeven bevelen. 

Het autonomie-begrip is uitermate vloeibaar geworden. Al te 
zeer is men geneigd, om taken aan de gemeenten te ontnemen en 
in handen te leggen van een Rijksdienst onder het motto "Den 
Haag weet alles beter, Den Haag kan alles beter". Tertium datur; 
er is een derde mogelijkheid en indien daarvan niet in toenemende 
mate gebruik wordt gemaakt, komt het moment waarop wij 
zelfs aan gemeenplaatsen geen behoefte meer hebben. Doch wordt 
door de wetgever van die mogelijkheid gebruik gemaakt en geeft 
de wetgever gelegenheid, waar die maar gegeven kan worden, 
voor een gedecentraliseerde en niet louter mechanische uitvoering 
en vindt men ter plaatse de burgers, die zich in het bestuur 
metterdaad interesseren, dan gaan de oude gemeenten een nieuw 
leven tegemoet en wordt wat dit betreft voldaan aan 's lands 
eenheid-in-verscheidenheid. 

U vindt de gemeentepolitiek weinig spectaculair'? Och, het 
leven van dag tot dag is dit ook niet, maar in zijn perspectief 
is het uitermate belangrijk. Men behoeft ook in de gemeente
politiek geen beginselen op laag water te zoeken - indien deze 
beeldspraak er door kan - om toch tot de overtuiging te komen, 
dat dit zogenaamde kleine werk van principiële betekenis is. 

Op de tweede plaats blijft het oude woord van Thorbecke nog 
altijd waar: het staatsburgerschap begint bij een goed ontwik
keld plaatselijk burgerschap. 

Er is een boek van een Zwitser, Adolf Gasser, getiteld "Ge
meinde Freiheit als Rettung Europas"l). Wij moeten bekennen, 
met alle overtuiging welke wij aan de betekenis van de zelfstan
dige gemeente toekennen, niet gaarne geroepen te zijn een 
verhandeling onder die titel te schrijven. Maar dat een nog 

1) Zie daarvoor: :\11' Dr J. in 't Yeld : "De betekenis der Gemeente 
yoor de toekomst yall \Vest Europa", De Librije, Heemstede, z.j. 



verdere vervloeiing van de zelfstandige gemeente - tot admini
stratief district - een driedubbel verlies zou zijn, staat boven 
twijfel. Het zou immers betekenen een verarming van de tijdelijke 
gemeenschap, een verlies ook aan cultuur, en het zou tenslotte 
een ernstige deuk geven aan de democratie, niet die van de 
grootste gemene deler, maar van de democratie waaruit Neder
land leeft, dat is de democratie, welke het eigen geestesmerk 
accentueert om tegelijk te streven naar samenwerking met al 
degenen wie de democratische gedachte even dierbaar is als ons. 

Duiden wij enkele punten met de geboden beknoptheid aan. 
Men zegt dat de gemeente van verzorgingsgemeente cultuur

gemeente wordt. Men kan - om een tendenz aan te geven ~ 
met deze formulering vrede hebben indien vaststaat, dat men 
er niet mede tot uitdrukking wil brengen dat de overheid cultuur 
moet "produceren", maar indien men er mede bedoelt cultivering 
van wat in de gemeenschap aan goede en ware dingen aanwezig 
is onder bescherming en aanmoediging ook van de overheid. 

Indien men in de wijkraden een nuttig instituut wil zien om 
de burgers bij het bestuur der gemeenschap te betrekken, dan 
gunne men dit gezichtspunt alle ruimte, maar indien men van 
mening is, dat wijkraden toch nooit iets worden zonder wijk
gebouw, wijkbibliotheek, ontspannings- en ontwikkelingscen
trum, gezondheidscentrum - alles neutraal natuurlijk - dan 
hopen wij inderdaad dat de wijkraden nooit iets zullen worden 
omdat aldus aan een schijneenheid de verscheidenheid, waaruit 
alleen een echte gemeenschap leeft, wordt opgeofferd. 

Noemen wij het verzamelbegrip: bestuur door subsidiëring. 
Subsidie wordt gezien als een gunst. Goed, het is geen afdwing
baar recht, maar men kan ook van de andere kant beginnen: 
de overheid erkent het recht van het particulier initiatief en 
erkent dit bij haar taak ten algemenen nutte als op z'n minst 
gelijkwaardig aan haar eigen taak, schakelt dit initiatief in, 
brengt bestuurders tot bestuurden en omgekeerd. Zij subsidieert 
een Kath. instelling niet omdat die katholiek is, maar omdat 
die instelling een deelbelang van het algemeen welzijn behartigt 
zo goed of beter dan de overheid zulks vermag. En met beter 
bedoelen wij niet of niet alleen technisch beter, maar menselijk 
beter, geestelijk beter, maatschappelijk beter, wijl alleen aldus 
aan de persoon recht wordt gedaan en de autonome maatschap
pelijk en geestelijk gedifferentieerde krachten in staat worden ge
steld de eenheid van de veelvormige staatsgemeenschap op 
te bouwen. De gemeenten, die zo op autonomie staan, moeten 
op haar beurt autonomie erkennen! 

Denk op het gebied der gezondheidszorg aan de Kruis
organisaties, op het gebied der volkshuisvesting aan de helaas 
verwaterde woningbouwverenigingen, denk aan de maatschap
pelijke zorg, toch wel op de allerlaatste plaats geëigend om van 
achter het loket te worden beoefend, en men roept een heel 
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program op voor nieuwe vormen van bestuur, welke aan het 
eigen geestesmerk alle recht doen wedervaren. Het recht der 
ouders op de opvoeding en dus op het onderwijs is ten principale 
erkend, schitterend voorbeeld, hoe in een land met gemengde 
bevolking de eenheid-in-verscheidenheid tot stand kan worden 
gebracht, doch het kleuteronderwijs komt achterop, het V.H.M.O. 
en ten dele ook het Buitengewoon Lager Onderwijs vallen niet 
onder de gelijkstelling en soms staat de openbare lagere school 
er reeds, voordat een bijzonder schoolbestuur in staat is z~jn aan
vrage in te dienen ... 
. Er is nog veel te doen. 
. Ik vlei mij niet alleen met de hoop, maar ik ben er zeker van 

dat bezinning op en uitwerking van de in deze "onvoltooide" 
aangeduide gedachten, de lezer perspectief opent op de princi
piële betekenis van de gemeentepolitiek. 
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DE NIEUWE ZCND!CSWET 
door ~Ob ~aenen 

~ ________________________________ J 

O
p 12 Mei 1951 werd aan de Tweede Kamer ler over
\veging aangeboden het ontwerp van vVet, houdende 
voorschriften ter wegneming van beletselen voor de 
viering van en ter verzekering van cle openbare rust 

op de Zondag (Zondagswet). 
Dit wetsontwerp werd na een grondige en tevens waardige open

bare behandeling door deze Kamer op vVoensdag 25 lVIaart 1953 
met 60 tegen 24 sternen aangenomen. 

Als de Senaat, zoals verwacht mag worden, binnen afzienbare 
tijd eveneens het fiat zal verlenen,zal een ook van katholieke 
zijde herhaaldelijk geuite wens in vervulling gaan. De oude 
Zondagswet, die de heer Ritmeester als een taaie rakker kwali
ficeerde, heeft dan definitief afgedaan. 

lVaarom een nieuwe Zondagswet? 

Vrij algemeen bleek men zowel binnen als buiten het Parlement 
met de Regering van mening te zijn, dat de in 1815 vastgestelde 
wet geheel verouderd was. Uit het feit, dat de huidige Zondags
wet op 1 Maart 1815 werd vastgesteld, zou men wellicht afleiden, 
dat haar een lang leven beschoren is geweest. In werkelijkheid 
is dat echter niet het geval, want sedert jaar en dag wordt 
deze wet niet meer nageleefd. Dat is ook eenvoudig onmogelijk, 
dank zij haar vrij rigoreuze voorschriften. 

Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Zo moeten de 
deuren van herbergen en van andere lokalen, waar drank wordt 
verkocht, gesloten blijven gedurende de tijd, die voor de openbare 
godsdienstoefeningen bestemd is. Dit geldt althans, wanneer 
deze localiteiten gelegen zijn binnen de besloten kring der 
gebouwen. 

Ook bepaalde deze wet, dat gedurende dezelfde tijd "gener
hande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats 
hebben". 
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:'\iet ten onrechte werd daarom opgemerkt, dat deze wet met 
zulke voorschriften reeds sinds de tweede helft der vorige eeuw 
niet meer leefde in de consciëntie van het volk. Zeker niet meer 
in die mate, dat zij in het volksgeweten een voldoende klank
bodem vond om een redelijke toepassing ervan te mogen 
verwachten. 

De klachten over de niet-naleving van de wet zijn dan ook 
niet van vandaag of gisteren. Eyenmin de daarmee gepaard 
gaande aandrang om haar door een nieuwe wet te vervangen. 
Reeds in 1859 klaagde men erover in de Kamer, dat de rechters 
duidelijk blijk gaven, het met de voorschriften dezer Zondagswet 
niet eens te zijn. Boeten, soms van tien cents, werden opgelegd, 
maar de opeenvolgende ministeries voelden er blijkbaar niet 
voor, of zagen zich niet in staat, naleving af te dwingen. 

In de loop der jaren \verden verscheidene pogingen aangewend, 
om tot een nieuwe regeling te komen. Geen der ingediende 
ontwerpen heeft het echter tot een mondelinge beraadslaging 
in de Kamer gebracht. Het ontwerp Ruys de Beerenbrouck 
werd 1 Mei 1920 ingediend, in de lente van het daaropvolgend 
jaar was het rijp voor de openbare behandeling, maar zover is 
het niet gekomen. De tegenstand bleek daarvoor te groot. 
Evenals nu waren de liberalen fel tegen, zo fel zelfs, dat zij hun 
getrouwen opriepen tot een protestdemonstratie in den Haag! 
Ook in katholieke kring toonde men zich niet bijster enthousiast. 

Dit ontwerp ging in menig opzicht verder dan het ontwerp 
van Maarseveen, dat Minister Beel bij zijn wederoptreden als 
:VIinister van Binnenlandse Zaken mocht aantreffen. 
~aar veler mening gaf het ontwerp Ruys de Beerenbrouck 

aan de gemeenteraden teveel gelegenheid tot het vaststellen van 
rigoreuze verordeningen. Zo zouden zij b.v. op Zondag alle 
optochlen, uitgezonderd die met een godsdienstig karakter, 
radicaal kunnen verbieden. Dit gold eveneens voor alle openbare 
vermakelijkheden. Een uitzondering hierop vormden slechts 
enkele spelen in de openlucht, waarvoor o.a. geen entree-gelden 
gevraagd werden. 

Het ontwerp is roemloos verdwenen: op 21 September 1937 
werd het ingetrokken met het gevolg, dat de in onbruik geraakte 
wet van 1815 in naam bleef voortbestaan. 

Bij de recente behandeling van het ontwerp van Maarseveen
Beel werd ook door de liberale woordvoerders niet ontkend, dat 
de \vet yan 1815 verouderd is. Integendeel. Merln\'aardigerwijze 
waren de liberale volksvertegenwoordigers evenwel niet bereid 
hun medewerking te verlenen om een nieuwe wet er voor in 
de plaats te stellen. Het ontwerp werd bij voorbaat zonder meer 
totaal overbodig geacht. De liberale fractie vermocht niet in 
te zien, dat deze wet inderdaad yoor het Xederlandse volk van 
enige betekenis is. 

Deze radicale opvatting vond gelukkig geen instemming bij 



de grote meerderheid der Kamer. Deze onderschreef, zij het 
niet zonder nuances, de mening van Minister Heel, dat hand
having der wetten plicht is van allen, die in Overheid zijn 
gesteld. Hij achtte het weinig bevorderlijk voor de eerbied voor 
het gezag en voor 's lands wetten, wanneer bestaande \vettelijke 
regelingen niet of nagenoeg niet worden toegepast of met haar 
bepalingen wordt getransigeerd. Terecht achtte de Minister dit 
in het bijzonder te laken, wanneer de wettelijke voorziening 
de eerbiediging van de hoogste waarden, dp godsdienstige 
overtuiging, raakt. 

Geheel in deze lijn gaf de K.V.P.-fractie als haar opvatting 
te kennen, dat een wet, die niet wordt nageleefd, om deze reden 
reeds dient te verdwijnen of aan de gewijzigde omstandigheden 
moet worden aangepast. 

Het gezag der Overheid wordt zeker niet versterkt door een 
dode wet, zoals de huidige Zondagswet, waarvan niemand, 
de Overheid incluis, zich ook maar een syllabe aantrekt. 

De inhoud van het nieuwe wetsontwerp. 

Kort samengevat wordt verboden: 
a. het hinderen van de godsdienstoefening door het zonder 

strikte noodzaak verwekken van gerucht; (art. 2) 
b. het verwekken van gerucht - zonder strikte noodzaak 

dat op een afstand van 200 m hoorbaar is; (art. 3). 
Indien de gemeenteraad regels stelt kan de hurgemeester van dit 

verbod na 13 uur ontheffing verlenen. 

c. openbare vermakelijkheden te houden, daar tue gelegenheid 
i te geven of daaraan deel te nemen voor 13 uur; (art. 4) 

Hierbij zij opgemerkt, dat de gemeenteraad bij verordening voor de 
rest van de Zondag door hem aan te wijzen openbare vermakelijkheden 
eveneens kan verbieden. De burgemeester is echter bevoegd, volgens 
regels door de Raad te stellen, ontheffing te verlenen zowel voor de tijd 
vóór als na 13 uur. Vervolgens behelst dit artikel nog de bepaling, dat 
bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald, dat openbare ver
makelijkheden, waarvan redelijkerwijze geen verstoring van de Zondags
rust is te duchten of welke geen beletsel zijn voor de viering van deze 
dag, niet als openbare vermakelijkheden in de zin van de wet zullen 
worden beschouwd. 

d. het houden van politieke optochten of politieke bijeenkom
sten in de open lucht voor 13 uur; (art. 5) 

e. om zonder genoegzame reden de openbare rust door arbeid 
in beroep of bedrijf te verstoren. (art. 6). 

Deze bepalingen zouden van toepassing zijn op de Zondagen, 
alsmede op Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en de eerste 
Kerstdag. 

Voor de Goede Vrijdag zou het verbod van art. 6 niet gelden; 
de overige artikelen echter wel. 

Het valt op, dat dit wetsontwerp een sober en gematigd, 
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en vooral een negatief karakter draagt. Er is alleen sprake van 
verbieden. Toch is dit niet zo vreemd. 

Zeer zeker moet elke Regering de waarde van de godsdienst 
voor de cultuur, de grote betekenis ook voor het maatschappelijk 
leven van een volk erkennen. De Overheid is daarom verplicht, 
naar mate van haar krachten, de ontwikkeling van het gods
dienstig leven niet te verhinderen en dit zelfs te bevorderen. 
Volbrengt zij deze plicht niet, dan ondergraaft zij de grondslag 
zelf der samenleving en draagt zij bij tot de geestelijke uitholling 
van het democratisch staatsbestel. 

De wetgever in een democratisch land als het onze moel 
daarbij evenwel rekening houden met de concrete situatie, 
waarin het volk leeft. Een van de factoren hierbij is nu, dat 
ons volk een grote verscheidenheid van godsdienstige opvattingen 
kent. Dit brengt noodzakelijk verschil van inzicht omtrent de 
Zondagsrust en Zondagsviering met zich mee. Dit bleek nog 
eens overduidelijk bij de behandeling van het wetsontwerp
van Maarseveen-Beel in de Kamer. Men kan welhaast zeggen: 
zoveel fracties, zoveel zinnen. 

De aanvaarding van een wetsontwerp, dat verder zou gaan 
dan een verbieden van wat storend is voor de Zondagsrust, 
was en is niet te verwachten. Zou de wetgever positieve voor
schriften willen uitvaardigen, dan zou hij bovendien in feite 
een bepaalde vorm van Zondagsviering en Zondagsheiliging 
dwingend voorschrijven. Dit nu is bij de verscheidenheid van 
godsdienstige opvattingen in ons land onaanvaardbaar. De 
Overheid zou daardoor de grenzen van haar bevoegdheden 
overschrijden. Zij verkeert in deze zo ongeveer in de positie 
van de gelovige vader - de vergelijking is van Pater Dr. 
Beuns S.J. -, die het recht mist om andersdenkende onder
horigen tot godsdienstige belijdenis te dwingen. De Overheid 
moet haar personeel, haar onderdanen, in de gelegenheid stellen, 
de Zondag volgens ieders overtuiging te vieren en zij mag niel 
dulden, dat gelovigen bij de uitoefening van hun godsdienst
plichten worden gehinderd. De Overheid mag m.a.w. de burgers 
niet dwingen tot naleving van een bepaalde godsdienstige norm. 
Het behoeft derhalve geenszins te verwonderen, dat dit wets
ont werp slechts een negatieve strekking heeft, n.l. het wegnemen 
van beletselen voor de Zondagsviering. Het wetsontwerp moest 
daarom noodzakelijk een compromis-karakter dragen, dat 
niteraard niemand volledig kon bevredigen. 

De behandeling in de T/Veede f{ ameJ'. 

Dat het wetsonLwerp inderdaad een compromis is, toonde 
de behandeling in de Kamer duidelijk aan. Terwijl de V.V.D. 
zich ontevreden toonde, omdat naar haar inzicht het volk in 
een keurslijf zou worden gewrongen, tapte dominé Zandt uit 
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een geheel ander vaatje. Deze is van oordeel, dat het wel degelijk 
tot de plichten van de Overheid behoort om de heiliging van 
de Zondag dwingend op te leggen. Volgens Ds. Zandt gaat het 
ontwerp niet ver genoeg. In zijn ogen is het revolutionair en 
draagt het op vele punten een specifiek R.K. karakter. Het is, 
aldus deze afgevaardigde, een totale verloochening van hetgeen 
God in Zijn gebod betreffende de heiliging van en de rust op 
Zondag eist. 

Het houden van optochten is, naar zijn mening, ecn rusl
verstoring van je welste. Het brengt de bewoners van hele 
straten in rep en roer, het haalt het heilig karakter van de dag 
Gods omlaag en maakt deze dag, zoals de ouden dat uitdrukten. 
tot een ravotsdag, een duivelsdag ! 

Bovendien verkondigde Ds. Zandt, dat de Regering de on
kerkelijkheid toch reeds sterk in de hand werkt, ook al omdat 
de treinen op Zondag blijven rijden, de trams langs de wegen 
blijven snellen en de bussen al evenzeer de rust verstoren. 
Klaarblijkelijk wenst de dominé een volkomen "op de plaats 
rust !" 

Hoewel de grote protestantse fracties sommige bezwaren tegen 
het wetsontwerp ontwikkelden - de A.R. meer dan de C.H. -
deelden zij de inzichten van de heer Zandt in menig opzicht niet. 
Het bestek van dit artikel laat niet toe hun zienswijze uitvoerig 
te bespreken. Ik moge daarom volstaan met hel weergeven van 
enkele vragen van de heer Bruins Slot 

Hoe wil de heer Zandt de Overheid dwingend laten opleggen, 
dat de mensen naar de kerk moeten gaan, dat zij tot de gemeente 
Gods naarstiglijk moeten komen? Hoe wil hij dwingen tot het 
gebruik van de sacramenten'? Hoe wil hij de mensen dwingen 
God de Here aan te roepen en om de armen Christelijke hand
reiking te doen ? 

Wanneer de heer Zandt zijn betoog serieus in het positieve 
recht zou willen verwerken, dan zou hij op deze vragen een 
duidelijk en positief antwoord moeten geven en dan is het 
duidelijk, dat dat inderdaad onmogelijk is. 

Dit zijn inderdaad zeer klemmende vragen en opmerkingen. 
Hoewel men eerbied kan en moet hebben voor de overtuiging 

van Ds. Zandt, is het naar mijn mening evident, dat hij van 
de Overheid veel meer vraagt dan deze kan of mag geven. 
Het gaat toch niet aan, de grote meerderheid van het volk 
een wijze van Zondagsrust op te leggen, die slechts in heperkte 
kring wordt voorgestaan. 

De K.V.P.-fractie stemde volkomen in met het standpunt 
der Regering inzake de taak van de Overheid op dit terrein. 
Van Ds. Zandt kan zij niet aanvaarden, dat ontspanning een 
ontheiliging van de Zondag betekent. 

Tegen een gepaste ontspanning ook op Zondag, hebben wij 
katholieken geen bezwaar. Hoezeer wij ook wensen, dat de 
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Zondag voor alles en boven alles zal worden besteed om het 
hart tot God te verheffen, zijn wij toch van gevoelen, dat de 
Zondag ook mag zijn een dag van ontspanning na een week 
van harde arbeid. De somberheid van de heer Zandt ligt ons niet. 
Ons ligt meer de levensvreugde van een St. Franciscus, die God 
verheerlijkte door te genieten van de schoonheid Zijner schepping. 

Zich beroepend op de merkwaardige toespraak van Z.H. de 
Paus op 8 November Hl52 tot de deelnemers aan het Italiaans 
wetenschappelijk eongres voor sport en lichamelijke opvoeding, 
merkte de katholieke woordvoerder op, dat zijn fractie niet 
afwijzend staat tegenover gepaste sportbeoefening op Zondag. 
Hij wenst haar te zien als een recreatieve factor, die de mens 
in staat blijft stellen om zijn plichten jegens God en de samen
leving te vervullen. 

Excessen op hel gebied van de sport komen inderdaad voor, 
wie zal het ontkennen; maar leven in ons volk niet voldoende 
krachten om deze tegen te gaan'? Yoor de wetgever kunnen 
deze zeker geen reden zijn om het kind met het badwater weg 
te gooien. 

De heer Bruins Slol bleek tegen eenvoudige sportbeoefening 
op Zondag geen bezwaar te hebben. Men kan moeilijk toegeven, 
zei hij, dat deze de Zondagsrust meer verstoort dan de in vele 
steden en dorpen des Zondags waar te nemen pantoffelparade 
en een op straat rondlummelende jeugd zulks doen. Ongetwijfeld 
zou men op veel erger dingen kunnen wijzen, dan de heer Bruins 
Slot deed, op gevaren van velerlei aard, die de jeugd zouden 
hedreigen als de sportvelden op Zondag gesloten werden. 

De aangebrachte mi.izigingen. 

Het wetsontwerp heeft niet ongewijzigd de eindstreep gehaald. 
Door amendering werden wijzigingen aangebracht in de artikelen 
1, 4, 5 en 7. Sleehls de voornaamste hiervan zal ik met een 
enkel woord bespreken en ook deze zijn niet van die aard, 
dat zij - een enkcle misschien uitgezonderd - Minister Beel, 
die het ontwerp zé('r kundig heeft verdedigd, onaangenaam 
zullen zijn. Het cnkele, waarop ik doel, b::treft de aanneming 
van het voorstel der C.H. en P.v.d.A. om Nieuwjaarsdag te 
declasseren, d.w.z. om op deze dag niet meer het gehele regime 
van de wet toe te passen. Naar het gevoelen van deze fracties 
heeft de Nieuwjaarsdag een ander karakter dan Hemelvaartsdag 
en Kerstdag. Dit moge zo zijn, maar het is, naar ik meen, 
een feit, dat in de volksconsciëntie de Nieuwjaarsdag als feestdag 
wordt gezien en gevierd. Het volk wil daardoor het pas begonnen 
jaar in het teken van God plaatsen en deze idee is op zich zelf 
zó belangrijk, dal deze dag als Christelijke feestdag niet op de 
achtergrond mag geraken. Bovendien sluit deze viering aan 
bij een oude christelijke traditie. 
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Teleurstellend was voor de Katholieken ongetwijfeld het 
ontbreken van voldoende begrip bij de andere fracties voor het 
volgende voorstel. De K.V.P.-fractie wenste artikel 2 van 
toepassing te verklaren op tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag, 
alsmede op Goede Vrijdag. Daarnaast wilde zij het mogelijk 
maken om bij algem. maatregel v. bestuur in bepaalde gemeenten 
ook andere artikelen der wet op deze dagen toepasselijk te 
verklaren. Bovendien wilde zij de mogelijkheid openen, dat een 
of meer artikelen zouden gelden voor andere rust- of feestdagen, 
welke door een of meer kerkgenootschappen als zodanig zijn 
erkend en voor een aanzienlijk deel van de bevolking van de 
betrokken gemeente als kerkelijke feestdag gelden. 

Door het laatste deel van het voorstel werd beoogd in gemeen
ten met een ovenvegend katholieke bevolking een of meer 
artikelen van de wet te doen gelden op de feestdag van Maria 
ten Hemelopneming en Allerheiligen. 

I Iet desbetreffend amendement werd echter met 59 tegen 
34 stemmen verworpen (vóór: K.V.P., K.N.P. en 3 leden van 
de P.v.d.A.). 

Bij de behandeling van artikel 7 werd andermaal een poging 
- zij het nu op veel bescheidener schaal - ondernomen om 
de gemeenteraad bij verordening bepaalde dagen te laten aan
wijzen voor de toepassing van alleen art. 2. (Dit artikel is bij 
amendement ook toepasselijk verklaard voor de tweede Paas-, 
Pinkster- en Kerstdag, de Goede Vrijdag en de Nieuwjaarsdag.) 

Zelfs dit bescheiden voorstel kon in de ogen der protestantse 
en liberale fracties (over de communisten spreek ik maar niet) 
geen genade vinden. Desondanks werd het aangenomen met de 
stemmen van de K.V.P. en P.v.d.A. vóór. 

Het heeft wel bijzonder de aandacht getrokken, dat de 
C.H.-fractie haar stem aan deze amendementen der K.V.P. 
heeft onthouden. Deze immers beoogden de gemeenteraden meer 
invloed te geven op het gebied der Zondagswetgeving, zij het 
dan ook in beperkte mate. Waar de wet voor het gehele land 
geldt, aldus was de redenering van de K.V.P. woordvoerder, 
moet zij een minimaal karakter dragen. Juist daarom ook is 
het gewenst, de locale wetgever, die rekening kan houden met 
de omstandigheden ter plaatse, aanvullende bevoegdheid te 
verlenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had 
eveneens in deze richting geadviseerd . 
. De houding van de C.H. was te opmerkelijker wijl haar 

woordvoerder bij dit wetsontwerp zijn teleurstelling had uit
gesproken, omdat de Regering niet wenste toe te staan, dat 
de Gemeenteraad inzake de Zondagswet "een dikkere vinger 
in de pap zou hebben". 

"Wat is die hooggeroemde autonomie van de gemeente toch 
een prachtig schaakohject in handen van een Minister van 
Binnenlandse Zaken achter de Regeringstafel om op hoofse wijze 
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zijn tegenpartij schaakmat te zetten," riep de heer Krol uit. 
Maar bij de stemming over de K.V.P. amendementen bleek, 
dat dit niet alleen op politici achter de Regeringstafel van 
toepassing is. 

De P.v.d.A. had ernstig bezwaar tegen de formulering van 
artikel 5, wijl dit een verbod inhield tot het houden van politieke 
optochten en dito bijeenkomsten in de open lucht vóór 13 uur. 
Wat moet hier verstaan worden onder "politiek" ? luidde hun 
vraag. Zij vreesden, dat deze omschrijving de deur zou open 
laten voor een verbod van alle mogelijke optochten en openlucht
samenkomsten, waarbij al of niet zijdelings wenselijkheden van 
staatkundige aard worden aangeroerd. 

Het voornaamste bezwaar was echter, dat de P.v.d.A.-fractie 
in de beperking tot het politieke, een door niets gemotiveerde 
discriminatie zag van politieke activiteit. Zulk een discriminatie 
achtte zij gevaarlijk voor de waardering van de staatkundige 
aangelegenheden in ons volksleven. Deze fractie stak dan ook 
niet onder stoelen of banken, dat zij haar stem zou laten afhangen 
van het aldan niet wijzigen van dit artikel. Het gaat toch niet 
aan, dat een politieke samenkomst, die bedoelt staatkundige 
vorming, verwekking van enthousiasme voor staatkundige 
inzichten van grote zedelijke waarde, wordt achtergesteld bij 
optochten van een schuttersgilde of iets dergelijks, aldus sprak 
de heer Stufkens. 

Minister Deel had een open oog voor de ontwikkelde bezwaren. 
Hij wees er echter op, dat met schrapping van het woord 
"politieke" niet kon worden volstaan, omdat dan ook onder 
het verbod zouden komen te vallen godsdienstige optochten en 
bijeenkomsten in de openlucht. Weliswaar had de P.v.d.A. 
voorgesteld aan dit artikel een nieuwe bepaling toe te voegen, 
n.l. dat bij algemene maatregel v. bestuur van de werking der 
wet zullen worden uitgezonderd optochten en bijeenkomsten, 
waarvan redelijkerwijze geen verstoring van de Zondagsviering 
is te duchten, maar de Minister vond het, naar mijn mening 
terecht, een weinig fraaie figuur voor processies en godsdienstige 
bijeenkomsten gebruik te moeten maken van de veiligheidsklep, 
die de P.v.d.A. wilde aanbrengen. 

Door een subamendement van de K.V.P. werd de bedenking 
van de Minister weggenomen. Dat processies en godsdienstige 
bijeenkomsten, als bedoeld in artikel 177 der grondwet, niet door 
een verbod op grond van deze Zondagswet kunnen worden 
getroffen, kan niet meer worden betwist. Dit lag overigens ook 
niet in de bedoeling van de P.v.d.A. 

Redelijkerwijze kon nu tegen het voorstel geen bezwaar meer 
worden gemaakt. De formulering van het wetsontwerp muntte 
zeker niet uit door logica en helderheid. Als het er om gaat, 
de rust op Zondag te bevorderen, maakt het immers geen 
verschil of deze door een optocht van het N.V.V. of van de 
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P.v.d.A. -- van de K. \·.P. of "St. AdellJ('rl" of de K.A.B. 
wordl gestoord! 

Ondanks het feit, <lat het wet son twerp in verschillende 
opzichten niet aan de opvattingen van de eH. voldeed, heeft 
deze fractie toch haar stem eraan gegeven. Zij prefereert een wet, 
die zal worden nageleefd (ook al bevredigt de inhoud daarvan 
niet volledig) boven een v,'et, die verouderd is en niet meer 
wordt gehandhaafd. 

Uit vorenstaande beschouwingen blijkt, dat de Katholieke 
fractie een zelfde mening is toegedaan. IIoewel ook sommige 
van haar desiderata niet werden vervuld, (hij zulk een wets
ontwerp is dit, gelet op de verhoudingen in ons land, onver
mijdelijk) heeft zij niet geaarzeld haar goedkeuring eraan 
te hechten. 

De A.R. en de Staatkundig Gereformeerden behoorden met 
de liberalen en communisten tot de tegenstemmers. 

De A.R. bleken vooral bezwaar te hebben tegen de bevoegdheid 
van de Regering om via een aJgem. maatregel v. bestuur, 
bepaalde openbare vermakelijkheden aan de werkingssfeer van 
de wet te onttrekken. Naar hun inzicht wordt de wet door deze 
bepaling (laatste lid van art. 4) nog meer in waarde verzwakt. 
Zij zouden willen verbieden dié openbare vermakelijkheden, 
welke op straat of voor het publiek toegankelijke gelegenheden 
en openbare terreinen plaats vinden en die door de toeloop van 
het publiek of door het gerucht, dat daardoor wordt verwekt, 
de openbare rust verstoren. 

Met het lot van het ontwerp Huys de Beerenbrouck voor ogen, 
mag de kans, dat een wetsontwerp in deze geest in de Kamer 
een meerderheid gevonden zou hebben, niet groot worden geacht. 

De Ministers van Maarseveen-13eel hebben de les van de his
torie ter harte genomen en naar de gulden middenweg gezocht. 

Dit moge bij de gemeenteraden en burgemeesters navolging 
vinden. Aan hen worden in de nieuwe Zondagswet niet onbelang
rijke bevoegdheden verleend. Daardoor ligt het mede in hUil 
hand of de bedoeling van de wetgever zal worden verwezenlijkt. 
Bij de hantering van deze bevoegdheden is het alleszins gewenst, 
dat zij, door het betrachten van een wijze gematigdheid, 
"de kerk in het midden laten". 
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EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING EN VERTROUWEN 
Een paar kanttekeningen Door E. G. H. Bornewasser 

\_---- ) 

][

n het Januarinull1mer yan het Katholiek Staatkundig :\Iaand
schrift heeft Prof. J os. J. nielen een zeer lezenswaardig artikel 
geschren>n over "Democratie en Vertrouwen". Een enkele 
alinea van dit artikel is gewijd aan het stelsel der Evenredige 

V ertegenwoordiging. De schrijver zegt niet in een oordeel te 
willen treden over het stelsel als zodanig; wel wijst hij er op, 
dat de E.Y. het vertrouwen van de kiezers in hun vertegen
woordigers aan een nieuwe krachtproef onderwerpt, doordat 
namelijk niet meer, als onder het meerderheidsstelsel, bij ver
kiezingen één bepaalde persoon het vertrouwen der kiezers 
\Taagt, maar een reeks van personen, een lijst van candidaten. 
Het stelsel is volgens Prof. Gielen voor de burger ingewikkeld 
en daardoor ondoorzichtig. Ook behoeft het centralisatie in 
leiding en propaganda. De hoogleraar beëindigt zijn korte 
opmerkingen ter zake aldus: "De jonge democratieën na de 
Eerste Wereldoorlog hebben er (de E.V.) een voorkeur voor 
gehad, maar zij bezweken snel onder de druk van totalitaire 
stelsels. De moeder-democratie, Engeland, bleef echter het 
meerderheidsstelsel trouwen vaart er democratisch wèl bij." 

Bij deze woorden, waarbij klaarblijkelijk een verband wordt 
gelegd tussen het een en het ander - naar onze mening ten 
onrechte - zouden wij gaarne een paar kanttekeningen maken. 
Vooreerst deze, dat heden ten dage ook zonder de E.V. de, 
laten we zeggen min of meer patriarchale verhouding van 
vroeger t lissen kiezers en vele gekozenen tot het gemoedelijke 
verleden zou behoren. Als men de samenstelling der katholieke 
fracties lIit de laatste decennia der vorige eeuwen het begin 
van deze eeuw nagaat, valt het op hoevele afgevaardigden 
telkens weer door hetzelfde district naar Den Haag werden 
gezonden. Kamerlid en district waren dikwijls met elkaar 
vergroeid. Een centrale leiding bestond nog niet en een dringende 
behoefte daaraan deed zich nog niet gevoelen. Onze politieke 
organisatie was nog in groei; voor zover er overleg plaats had, 
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gold dat alléén de gemeenschappelijke candidaten der rechtse 
partijen in de districten boven de Moerdijk, een overleg dus 
tussen de instanties van verschillende partijen. De taak van de 
overheid was nog niet zo uitgebreid als nu, de politiek was 
minder gecompliceerd en van de internationale problemen met 
hnn repercussie op nationaal terrein, welke ons thans bezig 
houden, was nog geen sprake. Dat alles is grondig veranderd 
en onze partij is tot volwassenheid gekomen. Maar deze gang 
van zaken staat los van het kiesstelsel. Ook zonder E.V. zou 
het thans een gebiedende eis zijn de katholieke fractie veelzijdig 
samen te stellen, haar de onmisbare "compétences" te ver
zekeren, nodig om in het parlement onze positie en onze invloed 
te handhaven en te versterken. Dit nu zou, ook als we nog 
onder het districts- en meerderheidsstelsel leefden, onmogelijk 
zijn zonder centrale leiding. Maar het zou dàn wel een uiterst 
moeilijke taak zijn, de kwaliteitszetels over de vaste -districten 
te verdelen. 

Waar moeten de specialiteiten worden gecandideerd, en waar 
de vrouwelijke candidaten ? Niet ieder van die candidaten zal 
in het hem of haar toegewezen district algemeen bekend en 
populair zijn. Zouden sterke maatschappelijke groepen in die 
districten niet pretenderen, dat iemand uit hun milieu eerder 
in aanmerking diende te komen en ook meer werfkracht zou 
ontwikkelen'? Het is veel gemakkelijker, of beter gezegd: veel 
minder moeilijk, een veelzijdige samenstelling der fractie -
waarvoor de kiezer nu eenmaal onvermijdelijk afstand moet 
doen van een deel van zijn vrijheid - te bereiken bij het stelsel 
van gecombineerde lijsten, waarop men een reeks candidaten 
van uiteenlopende aard vindt, met de zekerheid dat naast de 
voor een kwaliteitszetel aangewezen candidaat ook een aantal 
andere, vrij gestelde candidaten gekozen zullen worden, dan bij 
het districts- en meerderheidsstelsel, waarbij in elk district 
onzerzijds slechts één candidaat kan worden gesteld. Het ver
trouwen zou dan aan een nog veel sterker krachtproef worden 
onderworpen dan nu het geval is. Men vergete bovendien niet, 
dat de E.V. het ledental van onze Tweede-Kamerfractie met 
twintig percent heeft uitgebreid; een veelzijdige samenstelling 
zal uiteraard vlotter verlopen bij een grotere dan bij een 
kleinere fractie. 

\Vij menen te mogen zeggen, dat in de tegenwoordige omstan
digheden centralisatie even onmisbaar zou zijn als we nog het 
meerderheidsstelsel hadden. Alleen zou de taak van bepaalde 
partijinstanties dan aanzienlijk delicater en ... epineuzer zijn! 

"Het stelsel der E.V.", zo zegt prof. Gielen, "registreert 
meerderheden, méér dan het die schept." De E.V. geeft inderdaad 
een registrering, een zo zuiver mogelijke afspiegeling in het 
parlement van de politieke constellatie der bevolking - zij het 
dan met enige correctieven, welke de doorwerking van het 
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stelsel ad absurdum en een ernstige bemoeilijking van het 
parlementaire werk door een groot aantal splinterpartijtjes 
moeten voorkomen. De grote verdienste van het stelsel is o.i., 
dat het geen meerderheid laat scheppen, welke in het kiezers
corps niet bestaat, zulks in tegenstelling tot de mogelijkheden 
van het vorige stelsel. Het scheppen van een meerderheid is op 
zich zelf nog niet noodzakelijk een politiek goed. Het komt er 
op aan, wàt voor een meerderheid er binnen het parlement 
geschapen wordt. Indien ten gevolge van de uiteenlopende 
grootte der districten - een euvel, waartegen (ook in Engeland, 
ondanks een na de oorlog gedane poging) in de practijk geen 
afdoend middel schijnt te bestaan - en/of ten gevolge van de 
practijken bij de herstemmingen (onzaliger gedachtenis) in de 
Kamer een irrationele meerderheid wordt geschapen, een 
meerderheid welke niet beantwoordt aan de sterkteverhoudingen 
in het kiezerscorps en in strijd is met de rechtvaardigheid, 
dan ware het beter dat zulk een meerderheid er niet gekomen 
ware. Zulke meerderheden zijn trouwens als regel allesbehalve 
stabiel. Een volgende stembus kan het beeld volslagen doen 
veranderen en de continuïteit in het landsbestuur schijnt daar 
kwalijk mee gediend. 

Het is ons, in dit verband, niet duidelijk, dat Engeland, 
de moeder-democratie, democratisch wèl zou varen bij het 
gebrekkige Engelse meerderheidsstelsel. Bij de verkiezingen van 
1945 was het dank zij het stelsel der be/rekkelijke meerderheid 
(een volstrekte meerderheid wordt er niet vereist) mogelijk, 
dat de Labourpartij, hoewel zij nog niet de helft der uitgebrachte 
stemmen verwierf, in het Lagerhuis toch een overweldigende 
meerderheid kreeg, terwijl conservatieven en liberalen wat hun 
zeteltal betreft verre achterbleven bij hun percentage van 
uitgebrachte stemmen. De stembus schiep inderdaad een 
meerderheid, maar kon men dit resultaat nog democratisch 
noemen? Thans is dat beeld sterk gewijzigd. De conservatieven 
hebben een bescheiden, maar voldoende meerderheid; de libe
ralen zijn bijna weggevaagd. Het gevolg is geweest, dat de 
wetten tot nationalisatie van bepaalde bedrijfstakken, door de 
socialisten indertijd met hun irreële meerderheid doorgedreven, 
thans zijn of worden ingetrokken. Daarvoor behoeft men op 
zichzelf waarschijnlijk niet romvig te zijn, maar dat is nu niet 
aan de orde. De zaak is, dat de socialisten met felheid ver
zekeren, dat zij, indien zij bij de volgende stembus weer aan 
de macht zouden komen - misschien weer met minder dan 
vijftig percent der uitgebrachte stemmen! - opnieuw tot de 
nationa lisatie dier bedrijven zullen overgaan. Indien de kans 
op een socialistische oWfwinning op het ogenblik niet groot 
lijkt, dan is dat alleen om een bijkomstige reden: de twisten 
binnen de Labourpartij. Maar de vraag komt toch wel op of 
een land inderdaad democratisch wél vaart bij een kiesstelsel, 
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dat om de vijf (of minder) jaren zulk een radicale wIJzlgmg 
der politiek op zo belangrijk terrein mogelijk maakt. 

Wij hebben ons deze kanttekeningen bij het artikel van 
Prof. Gielen veroorloofd. Voor het overige nemen wij aan, dat 
zijn beschouwingen met evenveel belangstelling als instemming 
zijn gelezen. 
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DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN NIEUW-GUINEA 
door J. P. K. van Eechoud 

I 

U
iteraard worden de in het maatschappelijke leven ge
stelde handelingen-met-economische-gevolgen niet uit
sluitend hepaald door zuiver economische overwegingen. 
Wij zullen het ons in het dagelijkse leven niet altijd 

realiseren, maar bij even nadenken zien 'Ne dit al spoedig in. 
In de practijk der westerse economische studiën wordt dit 

feit automatisch verdisconteerd, maar toch is men geneigd een 
complex motieven, waarmee men vertrouwd is geraakt, ook ten 
grondslag te leggen aan situaties van geheel andere aard, zonder 
te bedenken dat vele dezer motieven, en zelfs het "economisch 
motief", elders geen onbeperkte geldigheid behoeven te hebben. 
Het is bovendien nog steeds een academische strijdvraag of 
onze westerse economische wetten toegepast mogen worden op 
de primitieve, de pre-kapitalistische maatschappij. 

Bij de ontwikkeling van Xieu\v-Guinen komt een aantal fac
toren te pas die, naar westerse opvattingen vreemd, onlos
makelijk verbonden zijn aan een nog niet opengelegd lanel met 
een zeer primitieve bevolking. 

Men heseft nog steeds niet voldoende, hoe weinig NielHv
Guinea nog maar is opengelegd -- zo weinig zelfs, dat men 
eigenlijk nog niet cellS kan spreken van een begin. In een oer
woud, ongeveer 11 x ~eclerland, zijn op een vijftien Lal plaatsen 
enige plekjes opengekapt, waar men wat huizen heeft gebouwd. 
Die plekjes noemen we "steden" eu in de helft daarvan omvat de 
gemeenschap hoogstens enige "tientallen" Europeanen. In het 
hele land is één autoweg van ,10 km : de overige wegen zijn zuiver 
locale wegen van hoogstens enige kilometers. Los daarvan is 
er de olie-activiteit, die tot dusverre in grote lijnen \\"el gelijk te 
stellen is met de totale openleggings-activiteit van de overheid. 

Hel is duidelijk dat onder deze omstandigheden de openlegging 
voor een groot deel bepaald wordt niet door factoren van 
economische, maar van politieke, sociale. en culturele aard, of 
een combinatie daarvan. 

Zijn dit factoren die in het algemeen ook dc westerse geest 



gemakkelijk aanspreken, hier, bij deze primitiviteit, bij dit 
lage culturele peil der bevolking komen \ve te staan tegenover 
problemen, die zeer moeilijk te verwerken zijn, eenvoudig omdat 
zij behoren bij een met de onze in vele opzichten scherp con
trasterende geestesgesteldheid. 

De levensbeschouwing van de Papoea is magisch-animistisch. 
Zijn maatschappij is verdeeld in talloze kleine groepjes, die 
geheel op zichzelf staan, elk een in vrijwel alle opzichten afgerond 
geheel vormen en geestelijk naar binnen zijn gekeerd. De groep 
kent daarbij slechts een goederenhuishouding en is economisch 
praktisch onafhankelijk van de buitenwereld. De eigen groep, 
dat is dè wereld; de rest is van lagere orde en bovendien vrijwel 
steeds vijandig. 

Binnen de groep heerst de traditie onbeperkt; alles moet 
blijven zoals het door de voorouders is verordonneerd, afwijking 
daarvan is misdaad. Verandering en vooruitgang worden door 
niemand gewenst; concurrentie, streven naar gewin en naar 
verandering van status zijn onbekend, want volkomen onver
enigbaar met de traditie. Het individu staat niet op zichzelf, 
maar het heeft een magisch bepaalde plaats in de gemeenschap 
en ontleent alleen daaraan zijn bestaansrecht; het communale 
begrip overheerst alle verhoudingen. 

De aard dezer cultuur maakt dat zij als geheel door een 
resolute aanval der westerse beschaving spoedig ineenstort; 
hetgeen echter niet wegneemt dat in de overgangsperiode de 
oude gedachten en instellingen nog zeer sterk zijn. Juist de reeds 
beginnende vermenging van culturen, het acculturatieproces, 
schept bijzondere problemen die nog ingewikkelder worden, niet 
alleen omdat er een veelvoud van cultuurvormen op ~ieuw
Guinea bestaat, maar ook omdat de onderscheidene stammen 
in dit proces in zeer ongelijke mate zijn gevorderd. 

liet is dan ook wel duidelijk dat het onmogel~jk is de Papoea 
zonder meer in te schakelen in het westerse productieproces. 
Hij zou niet reageren zoals wij dat, conform onze economische 
begrippen, verwachten en zjjn ontwikkeling zou er ernstig door 
in gevaar \vorden gebracht. Wij hebben ons, zowel moreel als 
door onderschrijving van het United ~ations Charter, verbonden 
in Nieuw-Guinea op de eerste plaats het Papoea-belang te be
hartigen en daarom zal dit beginsel ook de economische ont
wikkeling moeten beheersen. 

Een van de belangrijkste problemen ontstaat wel door het 
contact dat de Papoea krijgt met onze geldhuishouding. Nieuw
Guinea biedt in zijn geheel het aspect van een praktisch onbe
roerde gesloten goederenhuishouding, terwijl slechts hier en daar 
in enige enclaves van overwegend ambtenaren, een geldhuis
houding wordt gevoerd. 

Daartussen bewegen zich Papoea's die, voorzover onder be-
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stuur gebracht, grotendeels tijdelijk hun goederenhuishouding 
doorbreken door verkoop van producten of arbeid, zowel aan 
het gouvernement als aan particulieren. 

Zij doen dit echter slechts in beperkte mate; immers, prak
tisch gesproken, elke vrije Papoea vindt zijn levensonderhoud 
als vanouds in het bos, in de tuin of op het water en hij wordt 
in dit opzicht in het minst niet beinvloed door goederenschaarste 
en inflatie; zijn "noodzakelijke kosten van levensonderhoud" 
zijn dezelfde gebleven. 

Wanneer de Papoea derhalve goederen of arbeid levert voor 
geld, dan doet hij dit niet voor zijn levensonderhoud, maar ter 
voorziening in een additioneel, door de beschaving gewekt be
hoeftencomplex, dat soms van zeer bijzondere aard is en boven
dien plaatselijk grote verschillen vertoont. 

In meer primitieve streken is dat geldverkeer zelfs nog maar 
schijn en werkt de Papoea met de bijl, het mes of het broekje 
dat hij hoopt te verkrijgen, in zijn gedachten. Het geld, dat hij 
dikwijls nog niet eens kan tellen, is een voor hem onbegrijpelijke 
schakel die, ofschoon administratief aanwezig, in vele gevallen 
dan ook eenvoudig overgeslagen wordt. 

De Papoea leeft dus eigenlijk op de rand van twee soorten 
huishoudingen en hij begeeft zich van de ene in de andere, 
naargelang hem dat uitkomt. Wanneer hij de geldhuishouding 
binnentreedt, is dat met een bepaalde behoefte of een behoeften
complex voor ogen; is in die behoeften voorzien - of blijkt zijn 
verlangen onvervulbaar - dan treedt hij terug. Conjunctuur
schommelingen met hun gevolgen voor de goederen- en arbeids
markt beroeren hem dus slechts tot zekere hoogte (afhankelijk 
van de waardering van bepaalde behoeften), boven welke hij 
zich terugtrekt in de goederenhuishouding. 

Het is dan ook niet, dat de Papoea bijv. bewust ervoor zorgt 
dat hij zoveel vis vangt dat de prijs hoog blijft, maar wanneer 
hij hoge prijzen maakt is zijn (beperkt) behoeftencomplex eerder 
vervuld en staakt hij verdere inspanning. 

Het "economisch motief" mag dan ook voor de Papoea
economie gelden, een groot deel van zijn behoeften en verlangens 
is nog gericht op waarden die gelden in zijn eigen primitieve 
maatschappij en slechts een klein deel op de producten van de 
westerse beschaving. Het hangt dus geheel af van de omvang 
en de intensiteit van zijn behoeften complex, in hoeverre hij zal 
gehoorzamen aan de wetten die de geldhuishouding beheersen. 

Hieruit volgt, dat de Papoea zijn producten en zijn arbeid 
alleen zal verkopen voorzover hij in zijn behoeften kan voorzien; 
dus wanneer er volle winkels zijn met "voor hem" begeerlijke 
artikelen. Hieruit volgt, bij een bepaalde graad van ontwikkeling, 
tevens dat hoe hoger de Papoea wordt betaald hoe eerder hij de 
tijd aangebroken acht om het werk te staken. De onderste grens 
is natuurlijk bereikt wanneer het loon zo laag is dat hij de in-
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spanning dil' nodig is om in een hepaalde hehoefte te voorzien, 
er niet meer voor over hctft. 

\Vanncer de Papoea gedwongen \\orelL om te werkcn cn dus 
om geld te vcrdienen, dan kan het resultaat - vooral bij primi
tieve groepen - zeer gemakkelijk zijn dat hij meer geld om 
handen heeft dan hij weet te besteden. Ook in de Amerikaanse 
periode was dat dikw~ils het geval. :\Ien ziet hem dan ook de 
meest dwaze aankopen doen en volmaakt irreële bedragen be
talen voor kleinigheden; en het is meestal de Chinese handelaar 
die er wel bij vaart. 

De eenvoudige Papoea heeft maar weinig begrip van de waarde 
van het geld; en ook de functie er van als spaarmiddel kent hij 
niet, omdat hij buiten zijn traditionele levenssfeer nog geen 
oog heeft voor de toekomst. 

Het is derhalve zaak om met deze vele factoren rekening te 
houden. Het is nièt mogelijk om zonder meer de Papoea, naar
gelang hij onder hestuursinvloed komt, zonder funeste gevolgen 
voor hem zelf in het economisch proces in te schakelen. Zijn ont
wikkeling komt er grotelijks bij in gevaar cn zonder voorafge
gane opvoeding zal hij bovendien niet voldoen aan de gestelde 
verwachtingen. 

\Vanneer men hem losmaakt van de basis van zijn goederen
huishouding - die vrijwel steeds agrarisch is - wordt hij over
geleverd aan de fluctuaties van de geldhuishoucling, waarin hij 
dan terechtkomt niet alleen zonder enigerlei sociale voorzienin
gen, maar ook zonder de nodige geestelijke outillage, zonder het 
vermogen zijn gedragingen in die geldhuishouding te kunnen be
palen; afgezien nog van de schade die aan zijn geest wordt toe
gebracht door de automatische ontworteling uit zijn adatsfeer. 

Bovendien is, gelijk uiteengezet, het behoef ten complex van 
de Papoea nog zo gering en bestaat arbeidslust in de westerse 
sfeer maar tot op zekere hoogte. 

Het opvoeren van de behoeften is echter niet zo eenvoudig 
en bestaat niet uit het alleen maar ter beschikking stellen van 
allerhand zaken die "ons" begeerlijk lijken. Er is een langdurige 
opvoeding voor nodig en het is juist om deze reden dat de Bel
gische Minister van Koloniën tot de uitspraak kwam: "Die wagen 
moet evenwel door de paarden van de opvoeding worden ge
trokken; zo niet, dan ligt in betere lonen een gevaarlijk element 
van stuurloosheid en ontbinding. Meer alcohol wordt dan wellicht 
een levensprogram." Dit laatste kan men nu reeds in 0Jienw
Guinea gedemonstreerd zien. 

Het is dus duidelijk dat men het Papoea-arbeids-reservoir 
niet kan beoordelen naar westerse maatstaven. Stratenus past 
er in zijn dissertatie zeer terecht de "wet van de omgekeerde 
elasticiteit van het aanbod" van Boeke op toe en geeft enige 
zeer duidelijke voorbeelden van die werking. Verhoging van het 
loonpeil maakt dus het aanbod van arbeid niet groter, integen-
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deel. na enige tijd zal het aanbod lager worden. Hieruit volgt 
de regel die men niet ongestraft kan overtreden, dat men zijn 
vraag aanpast aan de beschikbare "arbeid". En deze beschikbare 
arbeid is niet recht ewnredig met het aantal "arbeidskrachten", 
maar is afhankelijk van de arbeid, die deze arbeiders in elk spe
ciaal geval willen geven, conform de omvang van hun op dat 
moment hestaande hehoeftencomplex. 

In de arbeiders vinden wij het raakvlak der economische en 
der politiek-sociaal-culturele belangen en deswege is het zo be
langrijk. I Iet gaat er niet alleen om of wij voldoende arbeiders 
kunnen vinden om fabrieken en ondernemingen te kunnen voor
zien, maar vooral of die arbeiders zodanig in het westerse 
economische leven kunnen worden ingeschakeld, dat de mogelijk
heid open blijft tot hun materiële en geestelijke ontwikkeling. 

De laatste eis maakt het nodig te overwegen, hoe het met deze 
mogelijkheid is gesteld hij de diverse vormen van tewerkstelling 
die we in :\fieuw-Guinea mogen verwachten. 

Nu is het een vaststaand feit, geboekstaafd in talrijke achter
lijke gebieden, dat tewerkstelling van de primitieve arbeider 
buiten zijn geboortestreek, en losgemaakt van zijn adatverband, 
zeer grote nadelen heeft. Ook voor :\fieuw-Guinea moeten we tot 
de conclusie komen - die volgens gezaghebbende deskundigen 
vrijwel unaniem wordt getrokken voor primitieve volken die 
op het punt staan in de moderne maatschappij te worden inge
schakeld - dat het wenselijk is de Papoea zich zoveel mogelijk 
te laten oriënteren op een eigen overwegend agrarische huis
houding; hem derhalve tot een "klein landbouwer", in de 
moderne zin, te laten ontwikkelen. 

Het is slechts gedeeltelijk mogelijk deze wenselijkheid te 
realiseren en we zullen derhalve de gevolgen van het gebruik 
van "migrant labour" onder de ogen moeten zien en trachten 
de nadelen er van zo gering mogelijk te houden. 

De dorpseconomie is op agrarische basis gevestigd. Het is dus 
duidelijk dat we in streken, waar de bevolking een agrarische 
toekomst heeft, de levensvatbaarheid van het dorp niet mogen 
aantasten. Het vertrek van een groot deel der physiek sterke, 
jonge mannen van huwbare leeftijd ontwricht de dorpseconomie, 
benadeelt de levenskracht van de gemeenschap en tast de sociale 
verhoudingen ernstig aan. :\Ien zal in deze gebieden de werving 
van arbeiders voor langdurige tewerkstelling elders, drastisch 
moeten besnoeien. 

In streken waar van een agrarische ontwikkeling geen sprake 
kan zijn, gelden bovengenoemde overwegingen niet. Men zou 
hier dus de werving van arbeiders onbeperkt kunnen toelaten, 
ware het niet dat bij een te grote onttrekking van arbeidskrach
ten de achterblijvende gemeenschap geen onafhankelijk bestaan 
meer kan leiden; terwijl het op het eerste gezicht duidelijk moet 
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zijn dat het systeem demografisch bekeken funest is en ook in 
zuiver sociaal opzicht vele nadelen heeft. 

In zulke gevallen zou overplanting naar het industriegebied 
verre te prefereren zijn, wanneer althans uiteindelijk gehele 
kampongs er toe bereid worden gevonden. Overplaatsing van 
gedeelten zou de moeilijkheden der achterblijvenden slechts ver
ergeren en hun bestaansmogelijkheden vrijwel zeker vernietigen. 

Het is duidelijk dat in aldus gevormde industriecentra geen 
sprake meer behoeft te zijn van restrictie op de werving; elke 
"werkbare" man kan in het bedrijf worden ingeschakeld. 

Een onvermijdelijk gevolg van deze gang van zaken is echter, 
dat de arbeider, volkomen losgemaakt van zijn grond, geheel 
afhankelijk wordt van zijn loon, hetgeen weer zeggen wil dat 
wij sociale voorzieningen zullen moeten treffen voor werkloos
heid, ziekte, oude dag, enz. Blijft de band met de grond bewaard 
en kan de arbeider desgewenst weer worden opgenomen in het 
leven van de stam, dan zijn die voorzieningen grotendeels over
bodig omdat de autochthone maatschappij daarin meestal zelf 
voorziet door haar sociale instellingen. De sociale en de econo
mische argumenten dienen echter voor elk geval afzonderlijk 
tegen elkaar afgewogen te worden; een algemene regel is er niet 
voor te geven. 

Het is een onbetwistbaar feit dat een argrarische ontwikkeling, 
hetzij door middel van bevolkingslandbouw, hetzij door middel 
van ondernemingslandbouw, niet op korte termijn tot stand 
kan komen. Bovendien is zij op grote schaal slechts mogelijk 
in een gebied dat behoorlijk ontsloten is en waar allerlei trans
portfaciliteiten beschikbaar zijn. 

De exploitatie van landbouwproducten is echter niet van dien 
aard, dat zij voldoende marge laat om de aanleg van de vele 
publieke werken, wegen, bruggen, havens, enz. te bekostigen, 
vooral niet wanneer het gaat om grote afstanden. 

Mijnbouw is daartoe echter wel in staat; zij kan de financiële 
bijdrage leveren voor de technische uitrusting, die het land 
nodig heeft voor een meer permanente agrarische welvaart. 
Er mogen dan al bezwaren verbonden zijn aan het geven van 
prioriteit aan mijnbouw - vooral ook met het oog op de morele 
gevaren voor de Papoea-arbeiders in dergelijke centra - wij 
zullen mijnbouw moeten bevorderen, maar trachten die gevaren 
zo gering mogelijk te houden. Want alle idealen ten spijt zal het 
geld ergens vandaan moeten komen en zal men genoegen moeten 
nemen met "the next best" als "the best" niet te verwezen
lijken is. 

'We zien dan ook in de Afrikaanse koloniën, overal waar zulks 
mogelijk is, mijnbouw de voorrang verkrijgen boven landbouw. 
Ook de Belgische Kongo, waar men wel degelijk beseft dat deze 
voorrang een compromis is tussen het noodzakelijke en het 
wenselijke, heeft de technische uitrusting voor dit enorme gebied 
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slechts kunnen bekostigen met behulp van de inkomsten van 
de mijnbouw. 

Hoe de beslissing in elk concreet geval zal moeten uitvallen 
hangt ook hier af van de locale omstandigheden. Zo zal men 
kunnen twijfelen wanneer een mijnbouwproject ligt in een streek 
met goede agrarische toekomst; wanneer het echter blijkt te 
liggen bijv. op Biak of Japan, waar zeker géén agrarische ont
wikkeling mogelijk is, dan is twijfel uitgesloten. In verschillende 
gevallen zal er geen keuze zijn omdat er maar één mogelijk
heid is. 

Een groot nadeel yoor de toekomstige ontwikkeling is de ge
ringe omvang van het arbeidsreservoir. Op een bevolking van 
naar schatting 1.000.000 zielen vinden we globaal gerekend 
200.000 werkbare mannen en, zoals we al zagen, zal in gebieden 
waar een eigen agrarische ontwikkeling der bevolking is te ver
wachten, slechts een gering deel er van voor arbeid buiten de 
dorpsgemeenschap mogen worden benut. Aangezien we echter 
door nalatigheid nog maar uiterst weinig weten van de agrarische 
en de industriële mogelijkheden, is het uitgesloten dat op dit 
ogenblik ook maar bij benadering gezegd kan worden hoe groot 
het potentiële arbeidsreservoir voor de industrie, c.q. voor de 
ondernemingslandbouw, is. Wat echter wèl vaststaat is dat de 
instelling van de werkgever in het vroegere Indië, waar men over 
een overdadig en goedkoop arbeidsreservoir heschikte, in het 
geheel niet past voor Kieuw-Guinea, waar juist de beschikbare 
arbeidskracht de limiterende factor zal hlijken. waar men dus 
elke man zo doelmatig mogelijk moet benutten en wel hij voor
keur in arheidsextensieve kapitaalsintensieye bedrijven. 

Bij beschouwing van de arbeidsproblemen in Nieuw-Guinea 
grijpt men zo gemakkelijk naar de uitweg: import van 
niet-autochthone arbeidskrachten. 

Heeft men daarbij op het oog tewerkstelling op een nauw
keurig omschreven contract van beperkte duur, met na afloop 
terugzending naar het land van herkomst, dan zijn de conse
quenties niet zo belangrijk. Men behoeft dan, behalve op eisen 
van geschiktheid, slechts te letten op politieke instelling, moge
lijkheid van agitatie, spionnage, enz. 

Stelt men zich echter voor, deze vreemde arbeiders. al of niet 
met gezin, aan te trekken voor blijvende vestiging in Nieuw
Guinea, dan ligt de situatie geheel anders. In dat geval komen aan 
de orde de directe problemen van de wederzijdse cultuurbe
invloeding. \Vanneer de binnenkomende groep cultureel superieur 
is aan de autochthone, zal deze beïnvloeding grotendeels in één 
richting gaan en zal de zwakkere groep zich niet kunnen hand
haven tegen de sterkere. En in de verdere toekomst gaat het om 
de status van de niet-autochthone groep in het te zijner tijd zelf
standig geworden gebied. 

65 



Men onderschatte vooral de ernst van dit probleem niet. 
Wanneer we de blik richten op Afrika zien we, dat veruit de 
meeste moeilijkheden daar zijn ontstaan door de aanwezigheid 
van blanke minoriteiten. In Fiji zien we aanvankelijk als koelie 
geworven Indiërs, aan wie werd toegestaan er zich na afloop 
van hun contract te vestigen, langzaam maar zeker de autoch
thone bevolking overvleugelen en verdringen. 

Murray, Administrator of Papua and New Guinea, zegt zeer 
terecht: 

"There can be no excuse for acting in New Guinea as 
if the history of the last fifty years in tropical Africa had 
never been written." 

Vooral blanke kolonisatie neigt al spoedig naar de vestiging 
van een "settler democracy", waarin het zeer moeilijk wordt 
de autochthonen nog een eerlijke kans te geven. 

"There is no need to spend time imagining the probable 
consequences ; they exist for our inspection in British East 
and Central Africa, wh ere, in spite of admirable efforts by 
some leaders in each racial group to find a solution, co
operation is breaking down, not building up; the settler 
minority faces a dark sea of AfrÏcan resentment, bitterness 
and distrust, and the political problem is not declared 
insoluble only because there is not hing el se to do but keep 
on trying" (MacAuley), 

woorden, geschreven in Maart 1952 toen het Mau-Mau-probleem 
in Kenya nog niet eens als een donkere wolk aan de Afrikaanse 
hemel was verschenen. 

Hiermede wil volstrekt niet gezegd zijn, dat immigratie 
integraal verworpen dient te worden; wel echter dat alle conse
quenties er van van te voren terdege onder de ogen moeten 
worden gezien. ::vrochten ook wij ooit tegenover een "uark sea 
of resentment, bitterness and distrust" komen staan, dan waren 
we beter uit ~ieuw-·Guinea weggebleven, dan zou ons werk 
mislukt zijn. 

Dit probleem is gelukkig in beginsel niet zo moeilijk als in het 
oude Indië. Dáár immers stonden we tegenover een autochthone 
bevolking met een geheel andere cultuur en godsdienst, waarmee 
assimilatie van Europeanen vrijwel onmogelijk was. In Nieuw
Guinea vinden we een heidendom in talloze vormen, niet bestand 
tegen de westerse beschaving en overal waar wij komen on
middellijk in de aftocht. Wat kunnen wij in deze geestelijke 
leegte, waarin de Papoea komt te verkeren, anders brengen 
dan wat wij zelf hebben: westers Christendom'? Een basis dus 
voor een zekere mate van assimilatie, die het in vrede samen
wonen van verschillende rassen zeer kan bevorderen. Kàn I 
Want ook in grote delen van Afrika bestaat die situatie en 
desondanks ... ! 

Het is goed dit alles onder de ogen te zien, nu wij het proces 
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nog goeddeels in de hand hebben. Er bestaat nu eenmaal een 
principieel conflict: het Papoeabelang vraagt enerzijds een 
rustige, liefst agrarische ontwikkeling op basis van zijn dorps
gemeenschap. Anderzijds is een economische ontwikkeling 
van Nieuw-Guinea - evenzeer een Papoeabelang - niet moge
lijk zonder aantrekking van kapitaal, zonder oprichting van 
bedrijven die de Papoea-arbeider uit zijn milieu halen en hem, 
althans ten dele, tot "migrant labour" maken. De kwade ge
volgen van dit laatste, elders duidelijk zichtbaar, beginnen zich 
in Nieuw-Guinea ook reeds af te tekenen. 

Er zullen concessies gedaan moeten worden naar beide zijden, 
maar het zwaarste zal toch moeten blijven wegen het Papoea
belang, niet alleen om morele redenen maar ook omdat dit ons 
eigen belang is. Immers, wanneer de economische ontwikkeling 
de Papoea geestelijk uit zijn evenwicht brengt en "resentment, 
bitterness and distrust" hem in hun greep krijgen, dan komen 
onze economische belangen evenzeer in het nauw. 
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Z.H. de Paus, de Nederlandse Kardinaal en de Aartsbisschop
Coadjutor hebben het nodig geoordeeld, het eeuwfeest van het 
herstel der Bisschoppelijke Hiërarchie te benutten, om tot de 
katholieken van Nederlamd een dringende oproep tot eenheid 
te richten. 

Z.H. de Paus zei in Zijn boodschap: "Bewaart de eenheid als 
onderpand van Gods kracht in U". Z.H. Exc. Mgr Alfrink, de 
Aartsbisschop-Coadjutor, weet de teruggang van het godsdien
stige leven "aan de inschrompeling van de eerbied voor het 
bisschoppelijk gezag, aan het verminderen van de volgzaamheid 
ten opzichte van de bisschoppelijke leiding, aan het prijsgeven 
van de eenheid, die, in Kerk en altaar begonnen, bedoeld is om 
rondom de bisschoppen zich te voltrekken in alle sectoren van 
het menselijk leven". Z. Eminentie Kardinaal de Jong herinnerde 
eraan, dat" wat wij in het verleden hebben bereikt, met name 
ook op het terrein van het openbare leven, dat hebben wij te 
danken aan onze eenheid in ons optreden naar buiten". En hij 
vervolgde aldus: 

"Naarmate onze emancipatie voortschrijdt, zal die een
heid aan steeds groter gevaren blootstaan. 

Onze emancipatie op staatkundig gebied mag als nage
noeg voltooid worden beschouwd. Daarom loopt onze een
heid op dit gebied ook het eerst en het meeste gevaar. Doch 
naarmate ons katholieke volk zijn maatschappelijke en 
culturele achterstand inhaalt, zal onze eenheid ook op dit 
gebied aan grotere gevaren zijn blootgesteld. 

Welnu, ik kan niet nalaten met de meeste nadruk erop 
te wijzen, dat het bewaren van de eenheid op elk terrein 
van het openbaar leven - althans voorzover het ons vader
land betreft - noodzakelijk en onmisbaar is. 

De eigen katholieke organisaties op heel het terrein van 
het openbare leven hebben in het verleden onze emancipatie 
mogelijk gemaakt en bevorderd, zij zijn ook voor de toe-
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komst, althans in de min of meer nabije toekomst, nog 
even noodzakelijk en belangrijk, niet alleen voor de bloei 
van ons geloofsleven onder ons katholieken, maar mede ook 
om positief een christelijke maatschappij in Nederland op 
te bouwen. 

Derhalve, dierbare gelovigen van Nederland, blijft één, 
één. Zoals gij thans in zo groten getale en in de eenheid 
des geloofs U verenigd hebt rondom de persoonlijke ver
tegenwoordiger van onze Heilige Vader, de Paus, zo moet 
gij ook in eenheid verenigd blijven op elk terrein van het 
openbare leven, in liefde en trouw geschaard rondom de 
troon van Hare Majesteit, onze Koningin." 

Ik ben graag begonnen, het drievoudig vermaan in zijn let
terlijke tekst over te schrijven. Het is belangrijker dan elk com
mentaar van derden kan zijn. 

Wanneer ik mij nu in een sober woord van commentaar beperk 
tot de verklaring van de Kardinaal, dan is dat natuurlijk niet, } 
om tekort te schieten in eerbied voor de boodschap van de 
H. Vader of voor het woord van de Aartsbisschop-Coadjutor. 
Ik leg mij deze beperking op, omdat, ook al sprak de Aarts
bisschop-Coadjutor over eenheid in alle sectoren van het men-
selUk leven, het de Kardinaal is geweest, die expliciet het staat-
kundige gebied aanwees als het terrein waarop de eenheid het 
eerst en het meest gevaar loopt - een uitspraak waaraan toch 
zeker in dit staatkundig maandschift eerbiedige aandacht moet 
worden gewijd. Temeer omdat dit gezaghebbende woord als het 
ware een smeking was om eenheid, afkomstig van hem die om 
zUn gezondheidstoestand afwezig moest zijn maar toch niet 
afwezig heeft willen blijven en die wij bij dit ontroerend woord 
weer voor ons zien zoals wij hem in de bezettingstijd hebben 
leren kennen, de man van ver doorzicht en van onverschrokken 
moed. 

Zoals toen, is ook nu deze richtlijn voor ons gedrag ontspro
ten aan zuiver bovennatuurlijke overwegingen. Het is een woord 
vanuit de Kerk, vanuit het terrein dat aan de Prins der Kerk 
toekomt, een woord met betrekking tot het staatkundig en 
maatschappelijk leven ter wille van het zedelijk heil van ons, 
katholieken, en van ons volk in zijn geheel. Geen mens in Neder
land mag het goed recht, om zo vanuit de Kerk te spreken, in 
twijfel trekken - ongeacht of hij het ermee eens is of oneens. 
Goddank wordt dit recht tegenwoordig in breder kring in ons 
land erkend dan vóór de oorlog het geval was. 

Voor ons, katholieken, is het daarenboven een woord van 
gezag. Een woord, dat wij ons allen, dus stuk voor stuk, hebben 
aan te trekken en waarnaar wij ons gedrag hebben te regelen. 
Dit geldt zowel voor ons, katholieken in de K.V.P., als voor de 
katholieken die nog buiten of zelfs tegen deze enige belichaming 
van de gedachte onzer politieke eenheid staan. 
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In één opzicht is hierbij aan ons allemaal dezelfde houding 
voorgeschreven. De houding, niet van "ik kan ook anders", maar 
de houding van: ik kan niet anders. Ik kan niet anders dan mij 
scharen in de eenheid, wil ik mijn zedelijke plicht in het staat
kundige leven volbrengen . 

In ander opzicht hebben wij een verschillende taak. 
Wij, van de K.V.P., hebben, naar ik meen, vooral twee dingen 

te doen: de redelijkheid van deze uitspraak vanuit de Kerk moe
ten wij uitdragen, de noodzaak van de vervulling ervan moeten 
wij verbreiden; en voorts moeten wij ons open blijven stellen, 
meer dan ooit, om wegen van terugkeer te zoeken voor hen die 
ons verlieten, en voor elk gesprek dat men met ons zou willen 
hebben over grieven van meningsonderdrukking, grieven die 
steeds de meest ruimhartige democratische behandeling en op
lossing moeten vinden. 

Daarnaast is er de taak van hen, die buiten of zelfs tegen de 
K.V.P. staan. Het zou mij kwalijk passen, daarover hier een 
oordeel uit te spreken of zelfs maar een advies te geven. Wel 
moge ik in eerlijke overtuiging uitspreken, dat de moeilijkheden 
voor de twee categorieën - voor de K.V.P. en voor de katho
lieken die buiten of zelfs tegen haar staan - niet dezelfde zijn. 
Dit ligt in de aard van de zaak. Had de gedane uitspraak anders 
geluid, dan zouden ook de moeilijkheden voor de beide groepen 
anders gelegen hebben. Maar ik mag misschien toch op twee 
dingen wijzen. 

Het eerste is, dat de uitspraak, zoals zij luidt, niet is gedaan 
ten overstaan van het ontbreken van een politieke eenheids
organisatie, maar ten overstaan van de realiteit, waarin onze 
politieke eenheidsorganisatie er is en in haar werkzaamheid ook 
door de dragers van het kerkelijk gezag wordt gekend. En ten 
tweede zou ik willen wijzen op het feit, dat de practische werk
zaamheid in onze politieke eenheidsorganisatie gebonden is aan 
een werkprogram, dat door vooraanstaande en representatieve 
katholieken uit elk milieu, uit elke rang en stand, nog pas het 
vorige jaar met eenstemmigheid is vastgesteld. 

God geve ons allen iets van het doorzicht en van de moed van 
onze Nederlandse Kardinaal. Gepaard met de volgzaamheid, die 
tot de kostbaarste landen van de katholieke Nederlanders be
hoort in hun verkeer met hun door God gegeven leiders, zal hun 
zin tot eenheid dan uitgroeien tot een alles overwinnende daad
kracht. 

Overveen, 23 Mei 1953. ROMME. 
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De Nederlandse politiek en de 
Katholieken in de afgelopen eeuw 
door N. de Rooy 

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

J8 ij de viering van het eeuwfeest der herstelde Hiërarchie 
terugziende op de ontwikkeling van de katholieke bevol
kingsgroep in de 19de en de 20ste eeuw, zou men bijna 
kunnen menen deze historie, die er een is van emanci

patie en herleving, in zuiver politieke termen als politieke 
geschiedenis te kunnen beschrijven. Dit alleen is reeds opmer
kelijk. De katholieken weten zeer goed wat zij aan hun politiek 
optreden te danken hebben en waarschijnlijk hebben zij perma
nent geleden aan een overschatting van de politieke sector hun
ner emancipatie. Men zou kunnen beproeven een dubbele inven
taris op te maken van alles wat de Nederlandse katholieken 
door middel van de politiek bereikt hebben voor zich zelf en 
voor het Nederlandse volk. De eerste catalogus zou zeer zeker 
van een respectabele lengte zijn, vooral wanneer zij als berede
neerde catalogus zou worden behandeld. Wat de katholieken 
door hun politiek aan het algemeen cultuurbezit der natie heb
ben toegevoegd, zou moeilijker te beschrijven zijn dan wat zij 
voor zichzelf namen. Het is niet zeker of zij de levensvormen, 
die zij hielpen scheppen, reeds werkelijk geheel met leven kunnen 
vullen. Nochtans is Nederland - politiek, sociaal, economisch, 
cultureel, kerkelijk, nationaal en internationaal - een "going 
concern". En dit is van onschatbare betekenis. De katholieken 
mogen zeggen, dat zij in ieder opzicht geholpen hebben Neder
land te maken tot wat het is. Bewezen te hebben, dat Neder
landse katholieken katholieke Nederlanders zijn is geen geringe 
politieke bijdrage aan het algemeen welzijn. Er is zelfs een der 
fundamentele politieke vraagstukken mee opgelost. Het ware te 
wensen, dat alle Nederlanders overtuigd waren, dat deze beslis
sing inderdaad gevallen is. 

Ter vermijding van het dorre inventariseren zou men zich in 
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een beschouwing over het Nederlandse politieke leven in de 
afgelopen eeuw de vraag, waar het eigenlijk om gaat, aldus kun
nen stellen: welke politieke gevolgen zijn toe te schrijven aan 
het feit, dat er in Nederland een katholieke bevolkingsgroep 
leeft? Hun aanwezigheid is reeds een politiek feit en ook als zij 
zich nimmer van de politiek hadden bediend, zou deze aanwezig
heid zich in politicis hebben uitgewerkt. Dit getuigt trouwens 
de historie, want zelfs in de tijd van hun volstrekte politieke 
onmondigheid bleek hun bestaan een politieke factor van een 
zodanige betekenis, dat men die nimmer heeft kunnen negeren. 

Historisch beschouwd roept hun aanwezigheid de typische 
problemen op, die als van nature verbonden zijn met liet bestaan 
van een minderheidsgroepering. Het is echter een minderheid 
met bijzondere kenmerken. 

Het is vooreerst een minderheid, die niet altijd minderheid is 
geweest. Zij is niet eens uit een overheersende positie wegge
drongen, maar had eeuwen lang geen andere gelijkende groep 
naast zich. Zij onderging eeuwen lang een proces van desinte
gratie, van protestantisering eerst, van ontkerkelijking daarna. 
Zij treedt in het Nederlandse leven van de 19de eeuw belast 
met herinneringen, rancunes en onverteerde sentimenten. Zij is 
geen nieuwe groep, leeft integendeel in de overtuiging de oudste 
brieven te bezitten en delft er vlijtig naar, terwijl anderen haar 
beschouwing als verdwijnende soort en historische reliek, buiten 
de gebieden gemanoeuvreerd waar de eigenlijke beslissingen 
vallen. 

Zij is ook een minderheid, die uitsluitend gewaardeerd wordt 
naar het aantal. Haar massaal karakter meer dan haar politieke, 
culturele, sociale en economische betekenis werkt beslissingen 
uit. Zij levert de soldaten voor de landsverdediging en de spier
kracht, die voor landbouw, handel en industrie onontbeerlijk is. 
Door haar massa kan zij een invloed uitoefenen, die onevenredig 
is met haar betekenis op ander terrein; zij kan zelfs beslissend 
optreden en zich onmisbaar maken, omdat zij nog immer twee 
vijfden van het volk uitmaakt. 

Zij is vervolgens een godsdienstige minderheid, ontstaan uit 
een historisch conflict, dat grotendeels een godsdiensttwist is 
geweest. Het gaat die groep om haar religie, omdat dit haar 
differentierend kenmerk is; zij is er door getekend als door een 
historisch merk. Iedere strijd tegen haar betrekt de godsdienst 
in het debat; ieder conflict, dat zij aangaat, draagt het stempel 
van haar theologie; iedere botsing wordt een botsing van levens
beschouwing, niet van taal of cultuur-vormen zoals elders veelal 
minderhedenkwesties zich openbaren. 

Tenslotte draagt de groep zielkundige reacties in zich, ge
kweekt in onderdrukking en achteruitstelling. Zij kunnen zich 
tonen in vele onverwachte vormen: zowel als schuwe terugge
trokkenheid als in protserige grootheidswaan, in schelle kijf-
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stem als in blohartigheid. Voor buitenstaanders behouden 
katholieken nog steeds iets zonderlings; wie van buiten in de 
groep komt, moet eerst aan hem wennen. Zo is de minderheids
groep in haar concrete situatie en in al haar concreetheid is zij 
een belangrijke politieke factor in het Nederlandse leven. 

Politiek is immer een keuze uit mogelijkheden en in een levend 
volk zijn de mogelijkheden vele. De katholieken hebben vele 
malen een keuze gèmaakt, steeds denkend het beste te kiezen. 
Ook de anderen kozen herhaaldelijk, hetzelfde denkend. De 
historie van deze politieke beslissingen levert een boeiend 
relaas, het tekent de physionomie van een volk en een tijdperk, 
het verschaft stof tot denken en argumenten voor komende 
beslissingen. 

De moderne politieke geschiedenis van Nederland kan men 
wellicht redelijk laten aanvangen in 1815, als het volk, na de 
Napoleontische verwikkelingen enigszins tot zichzelf gekomen, 
plotseling ontwaart, dat het door zijn vereniging met België 
wederom zijn Bourgondische omvang heeft bereikt. De katho
lieken zijn dan een legaal volk geworden en bezitten vrijheid 
van godsdienst naar de Grondwet. Dit recht werd hun gegeven, 
omdat het niet anders meer kon; voor vele machtigen was het 
een pijnlijke gewetenskwestie geweest aldus in politicis te moe
ten beslissen. Het Verenigde Koninkrijk had nu zelfs een katho
lieke meerderheid. Maar ook zonder dit was het ondoenlijk de 
katholieken terug te fluiten in de kooi, toen deze eenmaal een 
tijd had opengestaan. Brabant was bovendien uit zijn status van 
zwijgend generaliteitsland opgeklommen naar die van gelijkbe
rechtigde provincie en Limburg was zo maar aan de Kroon der 
Oranjes toegevoegd na steeds buiten iedere protestantse combi
natie geleefd te hebben. 

De tumultueuze Belgen hebben het niet langer dan vijftien 
jaar in het Hollandse huis uitgehouden. Onder hun vele grieven 
waren ook specifiek katholieke grieven. Naar hun aard hebben 
zij zich luidruchtig geuit in petitionnement en perscampagne, 
maar hun Noordelijker broeders bewogen zich nauwelijks; zij 
kropen schuwer weg dan ooit alsof zij bevreesd waren het pak 
slaag te krijgen, dat hun Brusselse geloofsgenoten dubbel ver
dienden maar zich beslist niet zouden laten geven. 

Van de weinige katholieke stemmen, die de Noordelijke katho
lieken bezaten in de volksvergadering had er slechts een een 
hoorbare klank. Alleen Jhr Leopold van Sasse van Ysselt sprak 
er zich uit over katholieke verlangens. Het deed hem persoon
lijk pijn tegen Koning en Regering zijn stem te moeten verheffen. 
Zo het enigszins mogelijk was stond hij weer onder de Oranje
zon. Toch is er enige lijn zichtbaar in zijn optreden, duidelijker 
reeds als hij in Mr J. L. A. Luyben een medestander krijgt, die 
minder naief, doortastender en bekwamer, duidelijk zegt waar 
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het hem op aankomt. Hij wenst enkele doodgewone konsekwen
ties te verbinden aan de wettelijke vrijheid van godsdienst, die 
zonder die konsekwenties een leeg recht zou blijven. Hij wil zowel 
vrijheid van onderwijs als vrijheid van drukpers. Het eerste was 
vooral acuut in verband met de school-politiek van Willem I, 
die in zijn vaderlijke maar lastige goedheid door het Philoso
phisch College van Leuven zelf de opleiding der katholieke 
priesters ter hand wilde nemen. De vrijheid van drukpers moest 
dienen om de vorming van een oppositie-partij mogelijk te ma
ken. En dit betekende het vormen van een volkomen nieuwe 
politieke structuur, het Engelse partijen-stelsel, dat de volheid 
der koninklijke macht zou breidelen en het zwaartepunt van het 
landsbestuur zou verleggen naar het parlement, dat minder 
raadscollege des konings dan vertegenwoordiging van het sou
vereine volk worden zou. 

Achter deze simpele eisen lag een geheel nieuwe denkwereld. 
Van Sasse van Ysselt, niet bijster verziend politicus, wenste de 
katholieke desiderata zonder de daarachter opdoemende denk
wereld van het liberalisme te wensen. Tegen zijn bedoeling in 
voerde hij echter de katholieken de weg van het liberalisme op, 
waar hij als eenzame verkenner de figuur van Joachim George 
Ie Sage ten Broek kon ontmoeten. 

In deze historische situatie, waar men met zijn aandacht zo 
luchtig over heen strijkt, omdat ze oud en versleten lijkt, ligt 
echter een der grondproblemen van de Nederlandse politiek ver
borgen, een echte casus perplexus d.w.z. een morele situatie, die 
geen uitweg schijnt te bieden zonder immoreel te moeten zijn. 
Katholieken vroegen hier aan hun andersdenkende landgenoten, 
dat zij hun geschokte consciëntie het zwijgen zouden opleggen 
en een verfoeilijke dwaling, zwanger van veel vaderlands onheil, 
kans zouden geven op machtsvorming. Het is te begrijpen, dat 
deze weifelend geuite katholieke desiderata een plotseling op
levend anti-papisme ten gevolge hadden. De casus is zo interes
sant, omdat ze onmiddellijk de vraag oproept of de katholieken 
in een meerderheidspositie bereid zouden zijn te geven wat zij 
hier vroegen. Louis Veuillot, die van wanten wist, zou de casus 
eens ongeveer aldus gesteld hebben: Wij eisen krachtens uwe 
beginselen (de liberale) wat wij u krachtens onze beginselen 
zullen weigeren. Als citaat circuleert deze gedachte reeds bijna 
een eeuwen ze duikt telkens weer op. Ik heb ze echter nooit 
geverifieerd gevonden door plaatsopgave, maar korter en nau
wer kan men deze denkstrik niet aanhalen om de hals van de 
katholieke politicus. Bij het geduldig loswikkelen van die knoop, 
zal hij jaloers denken aan het zwaard van Alexander de Grote, 
waarmee hij ze middendoor zou kunnen hakken. 

Le Sage ten Broek, geen diep en origineel denker, loste de 
zaak op met de stelling van de Fransman De La Mennais, die 
scheiding van Kerk en Staat voorstond. Dit was met open zeilen 
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in liberaal vaarwater varen, dat onveilig was door talrijke en 
scherpe klippen. Hij wordt dan ook later "de onbesuisde en 
doldriftige grijsaard te Grave" genoemd. Later maakte Le Sage, 
ook hierin volop romanticus in de tijd van de volle romantiek, 
een volte-face, toen Willem lI, in wie de katholieken een onbe
perkt vertrouwen stelden, aan de regering kwam. Al de jour
nalistieke ondernemingen van Le Sage, waarvan alleen de Gods
dienstvriend een succes werd, komen voort uit de delicate situ
atie, waarin het katholicisme met zijn eisen zich bevond. Zelfs 
de titel van de vele kortlevende bladen en tijdschriften zijn dik
wijls zwaardhouwen. 

Na 1830, als de Belgen zich van het Verenigde Koninkrijk 
hebben afgescheiden, ontstaat een nieuwe politieke toestand, 
die in haar ontwikkeling en verval nauwkeurig een periode van 
een halve eeuw vult. Dan ontstaat het twee-partijen-stelsel naar 
Engels parlementair model: een Regeringspartij en His Maje
st y's most loyal opposition. Na de afscheiding vloeien in brede 
stroom de naar het Zuiden gedetacheerde Noord-Nederlanders 
terug naar Holland. Een van hen is Johan Rudolf Thorbecke, 
die van Gent naar Leiden kwam. Hij werd de grote theoreticus 
van het liberalisme en de organisator en leider van de liberale 
partij, die in 1848 haar grootste succes boekte. 

Rond 1845 begint zich bij de katholieken een dubbele tendenz 
af te tekenen. Le Sage heeft inmiddels zijn volte-face gemaakt 
en fungeert als spreekbuis voor de koninklijke partij rond 
Zwijsen, wiens adviezen 's Konings oor hadden en wiens wensen 
gaarne koninklijk werden vervuld. Dit was geen eigenlijk poli
tieke maar een zuiver opportunistische houding, die speculeerde 
op de persoon des Konings en diens welwillendheid. In Amster
dam roerde zich een groep, die contacten had met het Groot
seminarie Warmond en Den Haag. Een jonge, zeer onstuimige 
J oseph Alberdingk Thijm met zijn broer Lambert, een jonge 
katholieke arts J. W. Cramer, de kassier Van Cranenburgh te 
Amsterdam hadden, waarschijnlijk door Broere, Amsterdammer 
van geboorte, relaties met de Warmondse professoren Van 
Vree, Broere, Borret en de Hagenaars Leesberg, Meylinck 
en Lux. Uit deze "conspiratie", met vaste hand geleid door Van 
Vree, ontstond in 1842 het tijdschrift De Katholiek, 
dat bewust gericht was tegen de organen, die Le Sage 
beheerste, en in 1845 het dagblad De Tijd, dat eerst in Den Bosch 
wordt geredigeerd door Judocus Smits, maar in de nabijheid 
van de Brabantse opportunisten niet ademen kon en op ver
zoek van de Amsterdammers naar de hoofdstad kwam, waar 
het eerste nummer op 2 Juli 1846 verscheen. Een losse flirta
tion met het liberalisme werd toen een openlijke liaison. Het 
hetzende anti-papisme werkte zich averechts uit, toen de lei
dende katholieken zich ter verdediging tegen een felle prote-
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stantiserings-campagne, die zich uitte in bladen en speciaal 
daarvoor opgerichte verenigingen, zich aansloten bij een groep, 
die toch van nature in veel opzichten aan het katholicisme tegen
gesteld was. Hier ligt een historische keuze, even historisch 
als die van Schaepman later, wanneer hij zich verbroedert met 
de partij van de Aprilbeweging, en als die van 1945, wanneer 
eindelijk "de uiterste noodzaak" van Nolens een feit wordt. Het 
zijn drie "Monsterverbonden" , koppelingen van theoretische 
onmogelijkheden, die in de politiek worden gerealiseerd en aan 
de politiek haar charme en schandaalverwekkend virus geveR. 

Een manifest "Aan de katholieken van Nederland" is uitge
gaan van President Van Vree na een romantische bijeenkomst 
te Hillegom in de uitspanning "De geleerde Man". Het uithangs
bord van bedoelde uitspanning vertoonde een man, die met zijn 
hoofd tussen de spijlen van een trapleer gevangen zit en die 
uitnemend geschikt lijkt om de politieke positie der katholieken 
te illustreren, die onder dit embleem hun beslissende keuze 
'maakten. Het Manifest maakte bekend, dat de katholieken 
Thorbecke in alles zouden steunen. Dit was in het politieke 
dobbelspel de eerste katholieke worp. Het werd een dubbel-zes. 
Niet alleen kwam de Grondwet er; als logische consekwentie en 
als bedoelde beloning voor de katholieke steun kwam ook het 
herstel van de Hiërarchie. En als geheel onverwacht gevolg 
bovendien. .. de val van Thorbecke, die zich aan het herstel 
van de Hiërarchie vertild blijkt te hebben. Na 1853 krijgt Thor
becke zijn mensen niet meer mee. Het liberalisme verliest zijn 
brede visie, die het als compagnon acceptabel maakte. De libe
ralen gaan met oogkleppen lopen en zij blijken eigenlijk nimmer 
vergeven en vergeten te hebben, dat de katholieken hen onge
wild door een spontane omhelzing naar het leven stonden. Hier 
ligt een der ontwikkelingen, die de politiek immer tot een ver
rassend en soms verbijsterend schouwspel maken. 

Onmiddellijk na de val van het Ministerie-Thorbecke kan het 
Roomse Maastricht de meest uitgekreten man in Nederland wel 
candidaat stellen voor de Kamer om hem in ieder geval in het 
Parlement terug te brengen, deze amende honorable - neem 
ons niet kwalijk, het was onze bedoeling niet - heeft de eerste 
liefde bekoeld en blijkt de eerste stap op de weg naar de echt
scheiding._ 

De kreet van de vrijheid, de hartekreet van het liberalisme, 
wordt voortaan immer gevolgd door een "maar": Vrijheid maar 
zoals wij deze zien; wij zullen wel uitmaken hoe ge door de 
vrijheid gelukkig kunt worden. Dit is inkonsekwent geweest, 
maar het is begrijpelijk, dat mensen de konsekwenties niet altijd 
aandurfden: een volstrekt liberalisme leidde verder dan men 
ooit vermoed had, het eiste een offerzin, een prijsgeven van 
eigen belangen, die tot het heldhaftige zou moeten durven gaan. 
Ook de katholieken toonden spoedig karaktertrekken, die in 
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het begin niet waren opgemerkt. Zij stelden eisen, die niet zo 
maar in te willigen waren zoals de gelijkheid in rechte voor 
hun bijzondere scholen. Zij plooiden zich niet naar bredere op
vattingen, werden eerder sterk dogmatisch, toonden sectarische 
neigingen door naar een isolement te streven. Men noemde hen 
"Ultramontanen", een woord, dat zwaar met sentiment geladen 
is en daardoor niet meer ontvankelijk is voor een definitie. Het 
houdt van alles in zich besloten, van bekrompenheid tot lands
verraad toe. Het katholieke isolement, dat onmiddellijk volgt 
op de eerste brede "doorbraak" van 1848, is een uiterst belang
rijke politieke levensvorm geworden. Ook hier lag een moeilijke 
keuze aan ten grondslag als het herstellen van een fout. Niet 
allen zijn het er mee eens geweest, zeker Alberdingk Thijm niet, 
maar onweerstaanbaar heeft zich dit proces voltrokken als een 
natuurgegeven. Ook andere groepen hebben trouwens zichzelf 
eerst in het isolement gevonden, de protestanten zowel als de 
socialisten. Dr W. J. F. Nuyens, de katholieke arts-historicus, 
heeft dit politieke proces wat breedsprakig maar uiterst boei
end beschreven in zijn boek, dat hij in 1886 bij wijze van mémoi
res voltooide: "De Geschiedenis des N ederlandschen Volks van 
1815 tot op heden". Als Nuyens dit neerschrijft heeft het En
gelse parlementaire twee-partijen-systeem zich na een halve 
eeuw blijkbaar uitgeput. In 1880 wordt het duidelijk, dat de 
politiek in de oude vormen onvruchtbaar is en vormen zich uit 
de oude tegenstelling liberaal-conservatief het continentale stel
sel der moderne politieke partijen, die in een ongetelde hoeveel
heid kunnen optreden. 

De eerste uitbrekers uit het oude systeem zijn de Anti-revo
lutionairen geweest onder leiding van Dr A. Kuyper, op wie 
de profetenmantel van Groen van Prinsterer was overgegaan. 
In 1879 publiceert Kuyper zijn "Ons Program", waarvan hij 
reeds in 1874 een schets gereed had. De 21 artikelen van dit 
program vereisten een commentaar, dat 1500 bladzijden druks 
besloeg. Na Kuyper volgde Schaepman, sinds 1880 lid van de 
Tweede Kamer. In 1883 publiceerde hij, bescheiden zoals ove
rigens zijn aard niet was, zijn "Een Katholieke Partij. Proeve 
van een Program". Hierin komt Schaepman tot de conceptie 
van een eigen katholieke partij, nadat hij lang gezonnen heeft 
over de mogelijkheid tussen links en rechts een Centrum tot 
stand te brengen naar Duits voorbeeld: een open partij, wel 
principieel christelijk maar zonder een bepaalde confessie. Een 
dergelijk Centrum, dat na Schaepman nog meerdere malen zal 
worden beproefd, bleek niet mogelijk sinds Kuyper zijn aanhang 
straf begon te organiseren. Het was trouwens ook niet wel 
denkbaar, dat een voldoende aantal niet-katholieken een katho
liek-geïnspireerd Centrum zouden steunen. Schaepmans partij 
steunde op het isolement, maar hij bedoelde het niet als afge-
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slotenheid, maar als volwassenheid. De katholieken waren de 
politieke persoonlijkheid geworden, die Broere in April 1853 
reeds had onderkend; zij waren in hun herleving zo ver gevor
derd dat niet meer uitsluitend het eisen van recht nodig was, 
zij konden een eigen politieke visie ontwikkelen. Zo zag ook 
Nuyens het als redelijke grond voor Schaepmans politieke con
ceptie: de katholieken hebben bepaalde inzichten in wetten en 
vrijheden, zij hebben de kracht van intelligentie, getal en in
vloed, waardoor zij voor de toekomst van Nederland mede ver
antwoordelijk zijn; zij hebben iets eigens, dat anderen niet be
zitten, een eigen geestelijk bezit, dat in de Nederlandse historie 
reeds vorm is geworden en dat zij ook nu niet aan het Neder
landse volk onthouden mogen. Dit eigene strijdt niet tegen de 
rechten van anderen en omdat zij in geen enkele groep opgaan, 
wensen zij gekend te worden zoals zij zijn. 

Er was voortgang van emancipatie, groei naar geestelijke 
rijpheid en nu bood Schaepman de katholieken de taak aan, die 
voortvloeide uit de ontwikkeling der gebeurtenissen. Zoals de 
beslissing in de Geleerde Man een bondgenootschap bezegelde, 
dat zich zou uitwerken in een nationale Grondwet, die tot nu 
toe grondslag bleef van Nederlands leven, en in het herstel van 
de Hiërarchie, zo leerde de tweede politieke keuze, die Schaep
man voor de katholieken maakte nationale en katholieke winst: 
een redelijk compromis, waardoor de giftige schoolstrijd zijn 
pacificatie kon krijgen, de sociale organisaties, die de klassen
strijd temperden en een begin van sociale wetgeving. 

Schaepmans "Proeve" is vooral belangrijk om de verantwoor
ding, die hij geeft omtrent zijn keuze, meer dan om de concrete 
inhoud van zijn programpunten. Deze zijn tenslotte nog al mager 
uitgevallen, vooral wat de sociale paragraaf betreft. In zijn 
sociale ideeën was Schaepman nog uiterst vlottend, op het 
conservatieve af. Hij acht het sociale vraagstuk reeds opgelost 
door het handhaven van de Zondagsrust en de vrije ontplooiing 
van de christelijke charitas. Eerst Rerum Novarum zou Schaep
man vaste sociale beginselen geven. 

De katholieken hebben niet zo maar Schaepman gevolgd, 
vooral niet toen duidelijk bleek, dat zijn wens de samenwerking 
met Kuypers Anti-revolutionairen was. Zelfs Thijm, die altijd 
en overal voor samenwerking pleitte, kon Schaepman hier niet 
volgen; hij bleef liever de oude combinatie met een verflensend 
liberalisme trouw. Er was ook een zekere politieke fantasie 
voor nodig om Schaepman in zijn capriolen te volgen; hij wis
selde zo gemakkelijk van bondgenoot en zocht zijn voordeel waar 
het lag, nu eens bij Kuyper en de Savornin Lohman, dan weer 
bij de Jong-liberalen zoals Sam van Houten en Goeman Bor
§esius. De kleinere kiezers echter begrepen hun politieke leider 
beter dan de deftige en zwaarwichtige kranten-redacties, die 
van de ene schrik in de andere tuimelden. Eerst nadat Schaep-
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mans politiek tot duidelijke en onloochenbare resultaten geleid 
had, o.a. de schoolwet-Mackay, kwam er enige toenadering tus
sen dissidente katholieke groepen. Het moest nog 1896 worden, 
voordat alle katholieke kiesverenigingen zich wilden binden aan 
één bepaald program en één leiding. Het was de 5de Mei 1897, 
dat te Utrecht in Tivoli de partij tot stand kwam. Op 
26 Augustus 1894, was de S.D.A.P. gesticht te Zwolle; 
in 1896 ontstond ook de Christelijke-Historische Kiezersbond 
onder leiding van Dr A. W. Bronsveld en Dr J. Th. de Visser. 
Toen kwam het diepe verschil van mening, dat de verhouding 
tussen Kuyper en De Savornin Lohman menigmaal vertroebelde 
en dat reeds geleid had tot het ontslag van de laatste als Hoog
leraar aan de Vrije Universiteit, in de openbaarheid als een 
nieuw politiek feit. 

Tussen de jaren 1880 en 1895 ligt de vorming van alle par
tijen van het moderne type zoals zij een halve eeuw ongestoord 
het politieke veld zullen bezetten. De vorming van de combinatie 
liberaal-conservatief, die het veld hield van 1830 tot 1880, had 
vijîtien jaar nodig gehad, van 1815 tot 1830, om tot ontwikke
ling te komen; wederom blijkt vijftien jaar nodig om een totaal 
nieuwe politieke structuur tot leven te brengen en dit nieuwe 
zal wederom een halve eeuw standhouden: in 1945 beginnen de 
pogingen de heersende structuur te doorbreken. Een historische 
coincidentie of een historische wetmatigheid? Jaartallen zijn 
soms magisch suggestief en instructief. Wanneer de nukkige 
historie voortgaat parallellen als deze te produceren, dan leven 
we op het ogenblik in een adempauze, die tijd geeft de longen 
vol te zuigen voor een nieuwe politieke keuze, die wederom voor 
lange tijd beslissend kan zijn. 

De periode 1880-1895 is in politiek opzicht de meest vrucht
bare geweest sinds de Napoleontische tijd. Van 1895 tot 1920 
is de meest spectaculaire periode, omdat in die kwarteeuw de 
politieke oogst wordt binnengehaald: de pacificatie van de 
schoolstrijd, het algemeen kiesrecht, het vrouwenkiesrecht, de 
8-uren-dag als het meest sprekend resultaat van de strijd om 
sociale wetgeving. Het is de periode, die aan de katholieken 
bekend zal blijven als de tijd van Nolens en Aalberse. 

Het ging alles in zo'n vlot tempo, dat de katholieken althans 
er door in een roes geraakten. Zij meenden alles te kunnen en 
begonnen alvast in een officieel "Paasmanifest" van 1919 aan te 
kondigen, dat zij de structuur van de gehele maatschappij in 
de zin van het solidarisme aan het veranderen waren. Zij waren 
bij zichzelf begonnen en rekenden er op, dat het niet lang meer 
duren zou of het socialisme, dat toch reeds door de "ver
gissing" van Troelstra in 1918 zijn graf gegraven had, zou zich 
bekeren en ook de liberalen zouden gaarne komen delen in de 
broederschap, die zich zo'n ruim huis gebouwd had. Na het 
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Lustrum der Vreugde, de roes duurde ongeveer van 1918 tot 
1923, volgt de ontnuchtering. Nog in 1924 vieren de katholieken 
het internationaal Eucharistisch Congres te Amsterdam, dat 
een uiting werd van over-het-paard-getild emancipatie-besef. 
In 1925 wordt in de Kamer het Gezantschap bij de Paus afge
stemd als een verlate wraak om gekwetste gevoeligheden. 

Dan is de laatste hoop van Nolens, dat het oude bondgenoot
schap tussen de christelijke partijen nog ooit tot leven komen 
zou, voorgoed verloren. Deze politieke combinatie had gegeven 
wat er in lag en was geheel uitgeput. Nolens heeft nimmer 
meer een nieuwe politieke visie gevonden. Hij hing aan het oude 
en aan de grens van het onbekende smeedde hij de formule van 
"de uiterste noodzaak". Hij heeft nooit durven beslissen, zelfs 
niet in de ontzettende economische crisis, die hij nog mee
maakte, dat erger politieke waagstukken verantwoord waren 
dan een bondgenootschap met het socialisme. Het zou inderdaad 
een Monsterverbond geweest zijn, maar dan toch het derde van 
die soort en zeker niet vreemder dan de twee, die voorafgegaan 
waren. N olens weigerde de noodzaak te zien en het gezag van 
the grand oid man was ook na zijn dood sterk genoeg om een 
zich opdringende beslissing uit te stellen. 

Hierdoor is veel kwaad geschied, althans veel goeds ongedaan 
gebleven. Tussen de jaren 1925 en 1940 zijn de katholieken ge
dwongen politiek te bedrijven op eigen hand. Er is niets van 
terecht gekomen. In de nationale politiek valt er in de afgelopen 
eeuw geen onvruchtbaarder tijd aan te wijzen dan deze en toch 
was het een decennium, dat in belangrijkheid de jaren '80 en '90 
nabij komt, zo niet overtreft. Het schijnt een politiek feit te zijn, 
dat Nederland zonder de katholieken onbestuurbaar is, maar 
dan is ook voor de katholieken een noodzakelijke politieke hou
ding, dat zij niet dan in bondgenootschap met anderen aan de 
politiek deelnemen. 

Na de oorlog, in 1945, werd werkelijkheid wat Nolens niet 
verantwoorden durfde. De keuze was toen niet zo moeilijk als 
in Nolens tijd, omdat ook het socialisme een snelle evolutie had 
doorgemaakt, zijn sterk anti-christelijk karakter had afgelegd 
en ook in ideeën naar katholieke opvattingen genaderd was, 
zoals de katholieke opvattingen minder individualistisch en 
meer sociaal geworden zijn. 

Dit derde bondgenootschap, product van een derde politieke 
keuze, is de laatste mogelijkheid om binnen het vigerend stel
sel vruchtbare politiek te bedrijven. Iedere andere combinatie 
is reeds verbruikt. De huidige samenwerking is niet een gemak
kelijke en vanzelfsprekende, maar ook de vroegere combinaties 
bleven bijeen, omdat zij zo vol haken en ogen zaten. In ieder 
geval schijnen de mogelijkheden van de laatste combinatie nog 
niet te zijn uitgeput: de publiekrechtelijke bedrijfs-organisatie 
is nog geenszins een gerealiseerd bezit. 
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BEHANDELING IN DE KAMER VAN 
HET ONTWERPVERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN 
EUROPESE GEMEENSCHAP 

\. 
door Mr P. A. Blaisse,.) 

O
P Dinsdag 28 en Woensdag 29 April kwam in de Tweede 

Kamer de behandeling aan de orde van de besprekin
gen, welke de Vergadering ad-hoc heeft gewijd aan de 
uitwerking van een Ontwerpverdrag tot instelling van 

een Europese "Politieke" Gemeenschap. 
Het doel van het kamerdebat was voornamelijk informatief 

van aard. Degenen, die in Straatsburg hebben medegewerkt aan 
het totstandkomen van het voorgelegde ontwerpverdrag zijn wel
iswaar in strikte zin niet interpellabel, doch zij voelden zich in 
hoge mate verantwoordelijk voor de gedachten en de vormge
ving, welke in het Verdrag tot uitdrukking zijn gebracht. Zij 
toonden zich bereid op tal van critische opmerkingen een ver
duidelijkend antwoord te geven. Het belang van deze kamer
zitting werd geïllustreerd door de aanwezigheid van de Minister 
van Buitenlandse Zaken, Mr. Beijen. 

Uit de debatten bleek, dat het Ontwerp-Verdrag niet werd ge
maakt tot een voorwerp van partijstrijd; de meningen liepen n.l. 
sterk door de partijen heen. Dit nam niet weg, dat er veel en ge
zonde critiek over het Ontwerp naar voren is gebracht, maar dat 
er van de andere kant geen sprake is van een afgrond tussen hen, 
die aan het Ontwerp hebben medegewerkt en die Kamerleden, 
die thans in de gelegenheid werden gesteld hun mening naar 
voren te brengen. Misschien zou men kunnen zeggen, dat de 
reserve aangelegd door deze laatste, groter bleek. In meerder
heid werd overigens het Ontwerp als een weloverwogen en even
wichtige basis van bespreking ontvangen. Alleen werd algemeen 
betreurd, dat de pogingen van Nederlandse zijde ondernomen de 
economische integratie gelijktijdig aan de politieke integratie 
te koppelen tot nog toe niet voldoende succes hebben opgeleverd. 

De ontwikkeling naar een nauwere samenwerking in Europa 
heeft zich na de oorlog gekenmerkt door een andere vorm dan 
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welke voorheen gebruikelijk was. De Heer Nederhorst wees er 
terecht op, dat de kenmerken van vrijhandel allereerst waren het 
prijsgeven in de meest volstrekte zin van nationale bevoegdhe
den, hoewel in deze vrijhandelsphase nog geen sprake was van 
een overdracht van deze bevoegdheden. Dit laatste berustte op 
een strict vertrouwen in een automatisch zich weder aanpassen 
in de productieverhoudingen, zodat de noodzaak tot het voeren 
van een gemeenschappelijke politiek nog niet werd ingezien. Het 
kenmerk van integratie is niet alleen een nauwe samenwerking 
of coördinatie, maar wel degelijk een overdracht van nationale 
bevoegdheden aan centrale Organen, welke verantwoordelijk 
zijn voor een Europees te voeren gemeenschappelijke politiek. 
De Heer Kortenhorst wees in het bijzonder op de toegenomen 
volksinvloed bij deze nieuwe juridische en staatsrechtelijke 
constructie. Lagen vroeger internationale verdragen en inter
nationale politiek buiten de gezichtseinder van de gewone bur
ger, thans zullen de Uitvoerende Organen van de Europese 
Gemeenschap rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan het Par
lement. 

De Heren Kortenhorst en Ruygers hebben veel aandacht be
steed aan de plaats van Europa in de wereld. De totstandkoming 
van de integratie moet vooral worden gezien als een weder in
nemen van de oude positie van Europa die het in staat stelt zijn 
levenskracht te herwinnen en de waarde der Europese structuur 
tegen een overweldiging uit het Oosten of een economische ver
drukking uit het Westen te beveiligen. Europese integratie is 
dus niet alleen een continentaal, maar ook een wereldprobleem. 

De ontwikkeling der Europese integratie, welke in het bijzon
der een aanvang heeft genomen bij de totstandkoming van de 
Kolen- en Staalgemeenschap, kwam met de voorgenomen instel
ling van een Europese Defensie Gemeenschap op smal spoor. 
Bij de besprekingen over de Defensiegemeenschap werd reeds de 
behoefte gevoeld aan een politiek lichaam, bevoegd tot het poli
tiek leiding geven aan de Europese strijdkrachten. In art. 38 
van het E.D.G.-verdrag is hiervan de neerslag te vinden in de 
bepaling, dat de Gemeenschappelijke Vergadering van de E.D.G. 
de mogelijkheden zal onderzoeken om te komen tot de instelling 
van een op democratische grondslag gekozen vergadering der 
E.D.G., welke zou kunnen aansluiten op een definitieve Organi
satie met als kenmerk een federale of confederale structuur, 
gegrondvest op een scheiding der machten en in bijzonderheid 
behelzend een systeem van twee Kamers. De Heren Oud en 
Schouten hebben hierbij de vraag gesteld, waarom het nodig is 
om tot een tweekamer-stelsel te komen. Mejuffrouw Klompé 
heeft hierop het juiste antwoord gegeven door erop te wijzen, 
dat bij de resolutie van Luxemburg van 10 September 1952, 
waarin de Minsters van Buitenlandse Zaken de Vergadering 
ad-hoc verzochten de voorbereiding van een Europese Politieke 
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Gemeenschap op zich te nemen, deze opdracht betrekking had 
op de latere en definitieve organisatie, waarover in art. 38 wordt 
gesproken. Een tweekamer-stelsel vloeit dus wel degelijk voort 
uit de tekst van art. 38. 

Nu het Ontwerpstatuut aan de Ministers van Buitenlandse 
Zaken te Straatsburg op 10 Maart is overhandigd, is door de 
Heer Kortenhorst gevraagd, of het mandaat aan de Assemblée 
ad-hoc nog van kracht is en of dit orgaan juridisch nog bestaat. 
Dezerzijds is hierop met enkele argumenten geantwoord, dat dit 
inderdaad het geval is. Men denke b.V. aan het karakter ener 
overeenkomst van het mandaat (tussen de Ministers en de 87 
leden van de vergadering ad-hoc), de verplichting tot overleg
ging van het Statuut aan de Vergadering van de E.D.G., welk 
verdrag nog op ratificatie wacht, het beschikbaar blijven van 
de leden van de vergadering ad-hoc voor de regeringen, zolang 
het mandaat niet is herroepen en tenslotte kan men, naar Engels 
staatsrecht, de vergadering ad-hoc beschouwen als een speciale 
commissie van de Vergadering van de Kolen en Staal-Gemeen
schap. 

Veel is er in de Kamer gesproken over het karakter van 
de Gemeenschap, n.L of er hier sprake is van een federatie dan 
wel van een confederatie. Algemeen was men van oordeel, dat 
beide elementen in het Ontwerp zijn terug te vinden, maar dat 
de hier voorgestelde Europese Gemeenschap een bovennationaal 
orgaan is, met een eigen specifiek karakter of, zoals de Heer 
Oud het uitdrukt, een orgaan "sui-generis". 

Een van de meest interessante kanten van het Verdrag be
treft ongetwijfeld de bevoegdheden, waarmede de Europese 
Gemeenschap wordt uitgerust. 

Allereerst is gedacht aan de bevoegdheden als neergelegd in 
het Verdrag van Kolen en Staal en in het Verdrag van de 
Europese Defensie Gemeenschap. De opzet is deze, dat na ver
loop van een overgangsphase van twee jaar de K.S.G. en de 
E.D.G. centraal zullen zijn ingebracht. Hier is grote voorzichtig
heid op zijn plaats, daar men er zich voor moet hoeden, dat hier 
te snel constructies worden gevonden, te snel nieuwe vormen 
worden gecreëerd, die vele belangrijke punten, waarover destijds 
moeizaam overeenstemming werd verkregen, op losse schroeven 
zouden zetten. Overigens zij er op gewezen, dat iedere wijziging 
van het K.S.G. en KD.G.-verdrag, die een wijziging van de be
trekkingen tussen de instellingen van de Gemeenschap onder
ling, hetzij een wijziging in de verdeling van de onderlinge be
voegdheden, hetzij een vermindering medebrengen van de ga
ranties, die voor de Staten gelegen zijn in de samenstelling of in 
de werkwijze van deze instellingen, slechts tot stand kunnen 
komen na unanieme goedkeuring in de Raad van Ministers en 
na ratificatie van de betreffende wijzigingen in de nationale 
parlementen (art. 112 van de KP.G.). De termijn van twee jaar 
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(eventueel meerdere jaren) heeft dus eigenlijk weinig betekenis, 
daar art. 112 onverminderd blijft bestaan. 

Mejuffrouw Klompé heeft vooral het gevaar onderstreept, dat 
een mogelijk te grote macht in handen van de centrale regering 
(Executieve) ernstig afbreuk doet aan de zelfstandigheid en 
eigen werkzaamheid van de doelgemeenschappen, met name aan 
die van de K.S.G. Een verduidelijkiug van art. 63 wordt door 
haar wenselijk geoordeeld. In dit verband verdient ook art. 88 
de aandacht, waarin de mogelijkheid tot het oprichten van doel
gemeenschappen, hetzij zelfstandig of gecontroleerd, wordt 
opengesteld. 

De verdere bevoegdheden liggen op het terrein van de rechten 
van de mens (verwezen is naar de Conventie van Rome en het 
additionele Protocol van Parijs), het terrein der buitenlandse 
politiek der deelnemende Staten en een beperkt budgetrecht. 

In de debatten is echter in het bijzonder aandacht geschonken 
aan de economische bevoegdheden. 

Het standpunt van de Nederlandse Regering bij de bespre
kingen in September 1952 te Luxemburg is geweest: geen poli
tieke integratie zonder economische integratie. Deze gedachte 
is opgenomen in de Resolutie van Luxemburg, waar wordt ge
sproken van een "Europese Politieke Gemeenschap met fede
rale of confederale structuur, waarvan de oprichting is gebon
den aan het leggen van gemeenschappelijke grondslagen voor 
de economische ontwikkeling en aan een samensmelting van 
de essentiële belangen der Staten-leden". Een soortgelijk stand
punt is door de Nederlandse leden van de Assemblée ad-hoc 
aangenomen. De verklaring van de Heer Vixseboxse te Straats
burg afgelegd geeft dit duidelijk weer. 

In het Statuut is onder verwijzing naar de artikelen 2, 3, 4 
van het Schumanverdrag de doelstelling opgenomen van een 
gemeenschappelijke markt, teneinde te komen tot een verdere 
economische ontwikkeling, een uitbreiding van de werkgelegen
heid en een verhoging van het levenspeil in de deelnemende 
Staten. Ter verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt 
heeft de Gemeenschap verder tot opdracht de coördinatie te 
bevorderen van de politiek op financieel- en monetair terrein 
en van de credietpolitiek. Voor de verwerkelijking in de practijk 
van deze economische beginselen is in het Verdrag een proce
dure geschapen, waarbij gedurende de eerste 5 jaar een reali
satie afhankelijk is van de unanieme toestemming van de Raad 
van Ministers, terwijl nadien deze unanimiteit niet meer is 
vereist. In het algemeen was men van oordeel, dat de doelstel
ling van een economische integratie in de verdragsartikelen 
was opgenomen. Mijnerzijds is in de Kamer naar voren gebracht, 
dat de Nederlandse Regering zonder de procedure-regeling in 
wezen aan te tasten, zich bij het nader overleg, dat met de 
andere regeringen binnenkort zal plaats vinden, hopelijk kan 
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bereiken dat een eerste concrete stap op de weg naar een eco
nomische integratie kan worden gezet. Plannen zijn daar trou
wens voor gereed. 

Algemeen wordt dus erkend, dat geen politieke integratie 
zonder economische integratie gewenst is, maar omgekeerd zal 
economische integratie zonder politieke integratie tot misluk
king zijn gedoemd. Men behoeft slechts te denken aan de erva
ringen opgedaan in de samenwerking tussen de Beneluxlanden ! 
Men kan zich echter afvragen, of zich niet een bepaald nuance
verschil in de gedachtengang van de verschillende sprekers 
heeft voorgedaan. Terwijl de Heer Oud de vergelijking maakte 
tussen een politieke integratie, die niet tegelijkertijd gepaard 
gaat met een economische integratie, als een huis zonder een 
gedegen fundament, sprak de Heer Nederhorst slechts van een 
huis zonder meubilering. Men zou dus wel tot de bouw van het 
huis kunnen overgaan? Mijnerzijds is gewezen op het tempo
verschil tussen politieke en economische integratie, welk tem
poverschil in beginsel kan worden aanvaard, indien de verplich
ting wordt overeengekomen de economische integratie binnen 
een bepaalde tijd en op een yoldoende breed vlak te doen ge
schieden. Een eerste begin moet overigens direct worden ge
maakt. 

Alleen de Heer Welter, zich hierbij beroepende op een artikel 
van Prof. Van den Brink, in het derde kwartaalsbericht (1952) 
van de Amsterdamse Bank, meende, dat de Europese landen 
nog niet rijp zijn voor een economische en politieke integratie. 
Het artikel van de vroegere Minister van Economische Zaken 
komt echter tot een andere conclusie, n.l. dat het gevaar ont
staat, o.a. door een niet voldoende voortschrijden van de staat
kundige en maatschappelijke ontwikkeling, dat de politieke en 
economische integratie te veel wordt belemmerd en dat de laat
ste op de lange baan wordt geschoven en juist aan een economi
sche integratie heeft Europa thans dringend behoefte. 

Over de weg, waarlangs deze economische integratie dient te 
geschieden zijn enkele belangwekkende aspecten naar voren ge
bracht. De Heer Ruygers vroeg zich af, of het wel juist is het 
vraagstuk van de economische integratie zo sterk van de tarie
venkant te benaderen als van Nederlandse zijde is gedaan. Te 
betreuren valt volgens de Heer Ruygers, dat aan de interdepen
dentie tussen de sociale, financiële en economische vraagstukken 
in het Ontwerpstatuut niet voldoende aandacht is geschonken. 
De Heer Roemers wilde daarbij zo ver gaan, dat er slechts 
één monetair en fiscaal beleid, slechts één credietpolitiek wordt 
gevoerd. Over de verdere ontwikkeling der economische inte
gratie bracht ook de Heer Nederhorst enkele punten naar voren. 
Hij verwierp een eenzijdige functioneel gerichte integratie. Deze 
blijft altijd te bestempelen als een vrij willekeurige ingreep, 
terwijl de samenwerking tussen belanghebbenden uitermate 
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moeilijk is. Verder wordt de onderhandelingspositie van de Re
geringen bij handelsbesprekingen verzwakt. In het algemeen 
kan men m.i. stellen, dat de verwevenheid en het ineengrijpen 
van de economische sfeer zà sterk is, dat alleen een geleidelijke 
aanpak van de economische integratie op een zo groot mogelijk 
vlak kans op succes heeft. De specifieke belangen der bedrijfs
takken kunnen dan altijd overeenkomstig de ideeën van de Heer 
Van der Goes van Naters in "poolvorming" hun beslag verkrij
gen. Op deze wijze kan aan deze organen een grote zelfstandig
heid worden gegeven, alhoewel het Europese Parlement steeds 
een controlerende bevoegdheid dient te behouden. Dat lijkt mij 
bepaald nodig. 

Dat thans de integratie van de tarievenzijde wordt aangepakt, 
vindt zijn verklaring min of meer in de actualiteit van dit pro
bleem. Hoewel zonder een zekere gelijkgerichte politiek op 
sociaal-economisch en monetair terrein een economische inte
gratie geen kansen maakt, is van de andere kant, zoals de Heer 
Nederhorst terecht opmerkt, een gemeenschappelijke politiek 
wegens de zo verschillende inzichten hieromtrent minder oppor
tuun. Een coördinatie en unificatie van belastingen is zeker van 
belang, maar zoals de Heer Schouten zegt: Is het uit psycholo
gische overwegingen nu wel zo gelukkig van deze bevoegdheid 
dadelijk gebruik te maken ? 

Toch mag niet uit het oog worden verloren, dat een minimum 
aan coördinatie op economisch en monetair terrein onontbeer
lijk is. De concurrentieverhoudingen worden hierdoor maar al te 
duidelijk beïnvloed. Met name valt ook niet te ontkennen, dat 
een vrije omwisselbaarheid der valuta's en een volledig herstel 
van het multilateraal betalingsverkeer een noodzakelijke voor
waarde is. Onmiddellijk hiermede verband houdende blijft nog 
steeds het dollarvragastuk een moeilijk op te lossen probleem. 
Een gemeenschappelijk gerichte handelspolitiek is daarom niet 
te vermijden. 

Op deze aspecten heb ik persoonlijk gewezen. Het is allerminst 
onwaarschijnlijk, dat bij een eerste stap naar economische inte
gratie deze problemen vanzelf naar voren zullen komen en een 
verdergaande samenwerking hieruit geleidelijk zal voortvloeien. 

Tenslotte wil ik deze beschouwing niet besluiten zonder enige 
aandacht te geven aan de institutionele organen en het kies
recht. Hier liepen in het algemeen de meningen sterk uiteen. 

Allereerst verschilde men van mening over het Parlement, de 
benoeming van zijn leden alsook zijn samenstelling. Volgens het 
Statuut wordt de Senaat door de leden van het nationale Par
lement benoemd, terwijl de leden van de Kamer der Volkeren bij 
rechtstreekse verkiezingen worden gekozen. Verschillende spre
kers toonden zich voorts een voorstander van een paritair sa
mengestelde Senaat, hetgeen in het Ontwerp-verdrag niet is op
genomen. 
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Hoewel het belang hiervan voor de kleine landen niet geheel 
mag worden ontkend, zijn de machtsverhoudingen tussen de 
grote en kleine landen toch in beide Kamers vrij evenwichtig tot 
hun recht gekomen. Tegen algemeen kiesrecht werd voorname
lijk aangevoerd, dat Europese politieke partijen nog ontbreken, 
dat een Europese publieke opinie nog niet bestaat en dat ten
slotte mogelijkerwijze door rechtse en linkse groeperingen mis
bruik van rechtstreekse verkiezingen wordt gemaakt. Mejuf
frouw Klompé heeft hiertegen stelling genomen. Zij wees op het 
psychologische belang van een appèl op de bevolking. Partijvor
ming is eerst mogelijk, nadat men aan het werk gaat en het 
betekent slechts zwakheid om de bevolking niet te confronteren 
met de gevolgen, die de integratie uitlokt. 

De Raad van Ministers werd tenslotte algemeen gezien als 
een nuttige schakel tussen het Europees en het nationaal belang. 
In de overgangsphase vervult hij een nuttige functie; in een veel 
later stadium kan zijn rol wellicht door de Senaat worden over
genomen. 

De Tweede Kamer was eensluidend van oordeel, dat, althans 
op zijn minst in een langdurige overgangsphase, ieder land in de 
Europese Uitvoerende Raad moet zijn vertegenwoordigd. Een 
dergelijke bepaling is niet in het Ontwerp opgenomen. Wel be
stond in beginsel overeenstemming over het feit, dat de benoe
ming der leden niet door de Regeringen, maar door de Senaat 
dient plaats te vinden. 

Algemeen werd het feit betreurd, dat de integratie zich be
perkt tot de zes landen van het "Kleine Europa". Niettemin is 
deze kern van landen met 160 millioen inwoners een niet te ver
waarlozen groep. Van de ontwikkeling zal afhangen, in welk 
tempo en in wele mate andere Europese landen zullen toetreden, 
resp. bepaalde associaties zullen aangaan. 

Minister Beyen heeft tenslotte in het kort het debat gesloten. 
De Minister zei het te betreuren, indien in een te vroeg stadium 
het beginsel van de directie verkiezingen zou worden aanvaard. 
Voorts zal naar de mening van de Minister ieder land in de Uit
voerende Raad moeten zijn vertegenwoordigd. Bij het herhalen 
van de noodzaak ener economische integratie heeft de Minister 
er op gewezen, dat een procedure moet worden geschapen om 
aan voorkomende moeilijkheden en verschuivingen in de produc
tie het hoofd te bieden. In dit verband achtte de Minister van 
Buitenlandse Zaken een verder voortschrijden op de weg der 
functionele integratie niet de juiste politiek. 
Samenvattend kan zeker worden gezegd, dat deze tweedaagse 
besprekingen in de Kamer verhelderend hebben gewerkt. 

Moge dit debat ook van betekenis zijn geweest voor de publie
ke opinie in ons land. De problemen, welke hier aan de orde zijn, 
zijn te belangrijk dan dat zij alleen in kleine kring mogen wor
den besproken. 
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DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN NIEUW-GUINEA 
door J. P. K. van Eechoud 

11 

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

l[ot voor kort hoorde men slechts tweeërlei geluid over de 
mogelijkheden van Nieuw-Guinea. Er waren de optimis
ten, voor wie geen enkele verwachting te hooggespannen 
kon zijn; die zonder enig spoor van twijfel spraken over 

de onuitputtelijke bodemschatten, de vruchtbare gronden, de 
rijkdommen die het voor zichzelf en voor Nederland zou opbren
gen. 

Maar er waren ook de pessimisten, voor wie het beeld van 
Nieuw-Guinea niet tè zwart geschilderd kon worden, die elke 
cent aan het land besteed, als over de balk gegooid beschouwden 
en die zich uitputten in fraaie benamingen, zoals: een olifant 
op zolder, een waardeloze verzameling van bossen en moerassen. 

Beide groepen vormden een gevaar, de optimisten evenzeer 
als de pessimisten. De eerste categorie ondermijnde het vertrou
wen, zij propageerde hoopvolle verwachtingen alsof het feitelijk 
gegevens waren en zij riep voorstellingen op, die vooralsnog 
louter luchtkastelen zijn. Het gevolg was, dat de niet-ingewijde 
onmogelijk de werkelijke gegevens van de humbug kon onder
scheiden en, het holle van vele beweringen inziende, zich af
wendde. 

Niettemin vormden de pessimisten een groter gevaar, want 
zij sneden de belangstelling af die dit jonge land voor zijn ont
wikkeling nodig heeft. Zo zagen we enige tijd geleden dat een 
groep grootondernemers, met voorbijgaan van Nieuw-Guinea, 
een oriëntatiereis maakte naar Frans Aequatoriaal Afrika, dat 
toch erkend slechter is dan Nieuw-Guinea. Het gevaar van dit 
pessimisme is des te groter, omdat het dikwijls gesteund wordt 
door z.g. deskundigen, aan wier wetenschappelijk oordeel men 
waarde zou behoren te hechten, wanneer niet bleek dat dit niet 
is gebaseerd op reële onderzoekingen, doch louter op een psy
chologische instelling . 

De beide uitersten zijn nog altijd in Nederland vertegenwoor
digd, maar er breekt zich toch een meer reële opvatting baan . 
Men is weliswaar, en niet ten onrechte, nog uiterst voorzichtig, 
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maar het zwarte pessimisme, dat niet lang geleden nog de bo
ventoon voerde, begint af te brokkelen. 

Waarop was dit pessimisme eigenlijk gebaseerd? 
Er zijn verschillende gronden op te noemen: Nieuw-Guinea is 

een moeilijk land - er heerst veel malaria - de bevolking heeft 
vanouds geen beste reputatie en sloeg in het verleden vele be
zoekers dood - de ambtenaren hadden het land als zij er ge
plaatst werden en waren blij als ze er weer vandaan konden. 

In de vorige eeuw zei een Engelse zendeling over Nieuw
Guinea dat, ofschoon een bezoeker aan zijn kusten hoogstwaar
schijnlijk zou worden doodgeslagen, diens vrienden de satisfactie 
konden hebben dat dit doodslaan was geschied met een knots 
van het kostbaarste ebbenhout. 

Ik geloof dat de opmerking van deze zendeling de situatie 
juist weergeeft. Of Nieuw-Guinea economische waarde heeft, 
hangt uiteindelijk niet af van de wildheid van zijn bewoners, 
van de malaria of van de mening van ontevreden ambtenaren, 
maar wel van de waarde van die knots, dat is: van wat er in dit 
land aan economische objecten te vinden is. Dus van de kwaliteit 
van zijn bodem, van de aanwezigheid van waardevolle ertsen, 
van de exploiteerbaarheid van zijn bossen en bosproducten en 
van de visserijmogelijkheden in zijn wateren. 

Ongelukkig echter was Nieuw-Guinea vroeger een vergeten 
aanhangels van het oude Indië; in die rijke tijd had men er geen 
behoefte aan om iets te vinden, zo ver van het centrum. We 
hadden dichterbij al genoeg, al meer dan we aan konden. Er werd 
dus geen onderzoek van betekenis verricht. Op de geologische 
kaart bijv. is nog een oppervlakte van rond 15 millioen hectare 
- dat is 5 x Nederland - volkomen wit, hetgeen betekent dat 
we zelfs geen idee hebben van de bodemsamenstelling aldaar. 
Van verschillende gebergten, die dan wèl staan ingetekend, 
weten we alleen iets omtrent de samenstelling door het onder
zoek van in de benedenloop der rivieren gevonden rolstenen. 

Ook bodemkundig is het onderzoek uiterst beperkt gebleven. 
Ir. van Loenen, Hoofd van het Bodemkundig Instituut van 
Nieuw-Guinea, stelt zelfs dat we van slechts 1 % % van de bo
dem voldoende weten om er een oordeel over te kunnen vellen. 

Het is duidelijk dat we ons niet mogen vermeten op zo weinige 
exacte gegevens een waarderend of vernietigend oordeel over 
het geheel te baseren. Mag men zich niet laten verleiden tot 
ongefundeerd optimisme, men mag zich evenmin overgeven aan 
een even weinig gefundeerd pessimisme, dat a priori de weg 
afsluit voor ander onderzoek. En dat, terwijl Nederland het zich 
bepaald niet kan permitteren mogelijkheden voor ontwikkeling, 
voor afzet, voor het verkrijgen van deviezenbronnen en voor het 
plaatsen van zîjn bevolkingsoverschot ononderzocht te laten. 

Er is voor Nieuw-Guinea al veel gewonnen wanneer het in-
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zicht baan breekt, dat het pessimisme geen basis heeft en dat 
men de ogen dus dient open te houden voor reële mogelijkheden. 

Het oordeel over de bodem van Nieuw-Guinea droeg zeer dik
wijls een sterk subjectief karakter. Uit den aard der zaak waren 
het in Nederland voornamelijk onze tropische deskundigen, die 
hun oordeel gaven over Nieuw-Guinea. In hun ervaring lag het 
accent echter hoofdzakelijk op de jong-vulkanische gebieden 
van Indonesië en zij namen deze als norm. Hetgeen uiteraard 
niet juist kan zijn, aangezien deze gronden tot de allerbeste ter 
wereld behoren. Zij spraken daarom van onvruchtbare gronden, 
waar men in het minst niet van onvruchtbaarheid kan spreken 
omdat de bodem er, vergeleken met het overgrote deel der 
landbouwgronden in de wereld, zeer behoorlijk is. Zo is het ook 
verklaarbaar, dat sommige van deze deskundigen spreken van 
de "onvruchtbare" Congo, terwijl de Belgische deskundigen zelf 
spreken van de "vruchtbare" bodem van de Congo! 

Wanneer men dus de jongvulkanische gronden van Java als 
vergelijkingsmateriaal wil gebruiken, dan is daar geen bezwaar 
tegen, mits men dit dan ook maar tot uiting laat komen. Waar 
het tenslotte op aan komt is een objectief antwoord op de vraag, 
voor elk geval afzonderlijk, of op een bepaalde grond een lonende 
productie mogelijk is en niet, of er soms ergens anders op de 
wereld nóg betere gronden zijn. 

Objectiviteit is echter bij de beoordeling dikwijls nog ver te 
zoeken. Wanneer het vooroorlogse Indische Bodemkundig Insti
tuut na onderzoek van een bepaalde grond zegt dat hij is: een 
goede landbouwgrond van behoorlijke diepte, chemisch rijk, met 
gunstige physieke eigeschappen" - dan is het niet alleen ten
dentieus maar rondweg misleidend, wanneer men schrijft over 
deze grond "dat hij zeker niet als waardeloos mag worden afge
schreven" . 

Meergemelde Ir. van Loenen heeft dit enige tijd geleden met 
sprekende cijfers duidelijk gemaakt. Hij stelde dat weliswaar de 
padi-opbrengsten bij technische bevloeiing op jongvulkanische 
gronden van Djocja en Bali - dat is dus de topkwaliteit van 
Indonesië - van 56 tot 60 quintaal per hectare bedroegen, maar 
dat het Java-gemiddelde slechts 16qtlha was. Terwijl op enige, 
als goed bekend staande, niet-vulkanische gronden van Borneo 
en Sumatra de opbrengsten varieerden van 15 tot 30 qtlha. 

Daarentegen hebben de regensawah's bij Merauke, in een jaar 
van normale regenverdeling, opbrengsten van 30 tot 40 qtlha 
op reeds langdurig in occupatie zijnde gronden. 

Zeer terecht concludeert van Loenen dan ook, dat deze resul
taten zelfs gunstig afsteken bij die van de niet-vulkanische 
gronden van Indonesië. 

Ook ten aanzien van het fosfaatgehalte, de waterhuishouding, 
de bewerkbaarheid enz. komt van Loenen tot een geheel ander 
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oordeel dan men meestal venleemt. Hij concludeert dat de gron
den van Nieuw-Guinea, voorzover wij die thans kennen, de ver
gelijking met soortgelijke ~ronden van Indonesië kunnen door
staan en dat hun natuurlijke vruchtbaarheid daarvoor niet 
behoeft onder te doen. 

Op de resultaten van de weinige concrete onderzoekingen was 
het vroegere negatieve oordeel dan ook zeker niet gebaseerd. 
Uiteraard onderzocht men allereerst die gebieden, welke gemak
kelijk toegankelijk en min of meer vlak waren, doch daarin 
vond men dan ook blijkens het verslag van het vooroorlogse 
Bodemkundig Instituut nog bijna 100.000 ha voor permanente 
landbouw geschikte of onder zekere voorwaarden geschikt te 
maken gronden. 

Er is geen enkele indicatie die noodzaakt tot de stelling, dat 
hiermee de kous af is. Dat men zich met de bekende slagzin: 
"Nieuw-Guinea is waardeloos, want het heeft geen vulkanische 
gronden behalve enige kleine stukken in de Vogelkop" op het 
onjuiste standpunt stelde, dat alleen vulkanische gronden bruik
baar zijn, werd reeds aangetoond; de beoordeling van de gron
den der Nimboranvlakte logenstrafte deze bewering bovendien 
reeds. 

Deze slagzin is echter ook zeer voorbarig, als men denkt aan 
de hiervoren genoemde 15 millioen ha, die nog wit op de geolo
gische kaart staan. Bovendien staat nu reeds vast, dat er meer 
vulkanische gronden zijn dan alleen die in de Vogelkop. Of ze 
in de practijk geschikt zullen zijn voor exploitatie is een tweede 
punt. Het merkwaardige is echter, dat men unverfroren met 
een brede armzwaai gebieden van millioenen hectaren opper
vlakte als onbruikbaar qualificeerde, zonder dat er ooit een 
onderzoeker in is geweest, zonder dat er ooit een bodemmonster 
werd genomen; en dat terwijl de geologische formatie de aan
wezigheid van bruikbare landbouwgronden zeker niet op voor
hand uitsluit. 

Met het mijnbouwkundig onderzoek zijn we al niet verder 
gevorderd dan met het bodemkundige en evenmin als wij tot op 
heden een algemeen oordeel kunnen vormen omtrent de vrucht
baarheid van het land, wettigen de resultaten van het geolo
gisch onderzoek een negatieve conclusie omtrent zijn mijnbouw
kundige mogelijkheden. 

Het meest typerende voorbeeld van dit laatste is wel het 
Cycloopgebergte, dat een 25-tal jaren geleden slechts vluchtig 
onderzocht werd en sindsdien mijnbouwkundig als volkomen 
waardeloos te boek stond. Tot in 1949 bij een hernieuwd onder
zoek nikkel, chroom, goud, zilver, koper, asbest, talk en marmer 
werden gevonden. Nikkel en chroom zijn daarvan het belang
rijkst en deze mineralen boden zodanige perspectieven, dat een 
nader onderzoek, ter bepaling van de ertsreserve, werd verricht. 
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De resultaten zijn bij het schrijven van dit artikel nog niet be
kend. 

De waarde van deze vondst ligt niet op de eerste plaats in de 
ontdekking van deze ertsen. Veel belangrijker is, dat ons de 
ogen zijn geopend voor de wijze waarop het vroegere afbrekende 
oordeel tot stand kwam! 

En wanneer men zich een dergelijke negatieve houding ver
oorloofde tegenover een gebergte complex, dat zo gemakkelijk 
toegankelijk is en waar reeds een oppervlakkig onderzoek werd 
gehouden, dan kunnen we ons voorstellen wat het oordeel waard 
is over andere, ver van de kust gelegen gebieden, waar het 
onderzoek bovendien nóg oppervlakkiger was of waar helemaal 
geen onderzoek werd verricht. 

Goud werd in Nieuw-Guinea reeds aangetroffen, in verschil
lende rivieren. Men heeft het vaste erts gelocaliseerd op een 
oppervlakte van ongeveer 100 km2 in het centrale gebergte. De 
expeditie die het onderzoek verrichtte, heeft haar werkzaam
heden echter te vroeg gestaakt en is vrijwel nergens doorge
drongen in de centrale keten. 

Goud wekt de fantasie, maar meer die van de leek dan die 
van de mijnbouwkundige. Deze laatste slaat de waarde van 
strategische mineralen als nikkel en chroom heel wat hoger aan. 
Hetgeen niet wegneemt dat ook de productie van goud belang
rijk kan zijn: de Australiërs exporteerden in het oostelijk deel 
reeds voor een waarde van 200 millioen gulden, waarvan 100 
millioen na de laatste wereldoorlog. 

De olie-activiteit mag bekend worden verondersteld. Daar de 
maatschappij zich niet uitlaat over haar verwachtingen, kan 
men slechts gissen aan de hand van de uiterlijk waarneembare 
bedrijvigheid. Het eerste veld te Klamono is niet rijk gebleken 
- 300.000 ton per jaar. Wat de terreinen bij Wasian, die ver
moedelijk in 1954 in productie komen, zullen opleveren, moet 
afgewacht worden. Men is echter bezig met de aanleg van een 
26" pijpleiding van 100 km lengte en van haveninstallaties voor 
tankers van 28.000 ton, het geheel kostende een 75 millioen 
gulden. Motief genoeg voor de buitenstaander om aan te nemen 
d!!.t de maatschappij, die intussen nog steeds doorgaat met het 
onderzoek van nieuwe velden, zelf er "wel wat in ziet". 

Het heeft weinig zin een opsomming te geven van de in 
Nieuw-Guinea verrichte onderzoekingen. Het waren er naar 
verhouding maar weinig in dit grote land, dat bijna geheel met 
oerwoud is overdekt en welks bodem slechts sporadisch van 
nature ontsloten is, zodat geologisch onderzoek er zeer moeilijk 
werd. Men was tevreden - ik zonder het olie- en goudonderzoek 
uit- als men een globaal inzicht kreeg in de samenstelling van 
een gebergtecomplex en verdiepte zich niet in detailonderzoek; 
daarvoor ontbraken tijd en gelegenheid. 
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Men zou natuurlijk kunnen denken dat de WeInIge bekende 
gegevens van dien aard waren, dat men op voorhand de vondst 
van waardevolle mineralen kon uitsluiten. Dit is echter geens
zins het geval; vele van deze gebergten hebben een geologische 
samenstelling, die juist belangrijke mineralen doet verwachten, 
al behoeven ze er niet noodzakelijk in voor te komen. Intussen 
zijn ze in het Cycloop gebergte wel degelijk gevonden. 

Trouwens, bij deze onderzoekingen is in de loop der jaren 
inderdaad een groot aantal waardevolle mineralen aangetrof
fen, al is het nog niet bekend of zij in exploiteerbare hoeveel
heden voorkomen. Op dit laatste was het onderzoek ook niet 
gericht en vermoedelijk zou er niemand mèèr verwonderd zijn 
dan de onderzoe-kers zelf, als zij wisten welke negatieve conclu
sies er uit hun werk zijn getrokken. 

De meeste dezer onderzoekingen hadden 25 en meer jaren 
geleden plaats en wanneer men iets vond, dan werd dit succes 
niet gevolgd door nader onderzoek. De bekende steenkolen van 
Horna werden reeds 50 jaar geleden ontdekt; niemand keek er 
verder ooit naar om en eerst de Japanners, die tijdens de oorlog 
op dit gebied zeer actief waren, gaven zich de moeite van een 
nader onderzoek; ze bepaalden de inhoud van dit éne veld op 
40 millioen ton. Dit gegeven werd gevonden in een stuk van een 
Japans rapport, dat na de oorlog in het archief van Manokwari 
was achtergebleven. 

Dat er bijv. fosfaten werden aangetroffen op een der koraal
eilandjes, lange lange jaren geleden reeds, werd zonder meer 
voor kennisgeving aangenomen. Niemand was klaarblijkelijk 
geïnteresseerd in deze voor eventuele landbouw op Nieuw
Guinea zo belangrijke vondst - en tot op de huidige dag is er 
op de vele honderden koraaleilanden en -eilandjes nimmer meer 
een onderzoek naar fosfaten ingesteld. Toch is het zonder meer 
duidelijk, dat ontdekking van grotere fosraatvoorkomens het 
landbouwkundig aspect aanzienlijk zal beïnvloeden. 

Het mijnbouwkundig onderzoek staat dus, evenals het bodem
kundig onderzoek, nog aan het begin. 

Nieuw-Guinea heeft nu reeds een aantal bronnen van welvaart 
en zolang de grote ontwikkeling niet is ingezet, zal men daaraan 
de volle aandacht moeten besteden. 

Het huidige klapperareaal heeft een potentieel van 12.000 ton 
copra. Voor de oorlog reeds was de export van copalhars - dat 
thans nog steeds hoge prijzen doet - in sommige jaren zelfs 
4000 ton, terwijl naar fossiele copal, die veel groter hoeveelheden 
kan opleveren, nauwelijks onderzoek is gedaan. Nieuw-Guinea 
levert verder notemuskaat, foelie, schelpen, parels, krokodillen
huiden, terwijl de enorme mangrove-arealen looibast kunnen 
leveren. 

Het nadeel van de tropische regenwouden is de heterogeniteit. 
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Op 40 ha door schrijver dezes zelf langs de Mamberamo uitge
zette proefbanen bijv. vond hij 121 houtsoorten. Nu lijkt dit 
erger dan het is, want 12% van het bosbestand was van een 
enkele soort, n.l. ijzerhout en 5% was Pometia, een zachte tim
merhoutsoort. De totale houtmassa per ha is geringer dan die 
van de homogene coniferenbossen der gematigde streken en de 
bruikbare houtmassa is natuurlijk nog minder. Bij selectief kap
pen komt men dan al gauw op grote sleepafstanden - en de 
sleepkosten vormen een groot deel van de exploitatiekosten. 
Langs de kustlijnen en langs de grote rivieren kan echter selec
tief gekapt worden zonder dat men lange sleepafstanden krijgt 
en hier moeten de exploitatiemogelijkheden dus voorlopig wor
den gezocht. 

Het houttekort in de wereld is niet van voorbijgaande aard. 
De gematigde streken hebben ingezien dat zij niet onbeperkt 
kunnen kappen, maar zich ernstige beperkingen moeten opleg
gen, willen zij niet hun kapitaalbezit ten gronde richten en hun 
grond verliezen door erosie en andere gevolgen van bosdeva
statie. Ook het tropische regenwoud zal daarom in exploitatie 
moeten worden getracht. 

Men vormt zich nogal eens een onjuiste voorstelling van de 
taak die ons in Nieuw-Guinea wacht, omdat men zich niet rea
liseert, wat Nieuw-Guinea op dit moment eigenlijk voorstelt, wat 
de grondslag is van onze bedrijvigheid. 

Die grondslag in in het kort: één groot oerwoud, waaruit hier 
en daar kleine stukken zijn gekapt, die met misleidend grote 
letters op de kaart tot "steden" zijn gepromoveerd, doch naar 
Hollandse maatstaf met gehuchtjes aangeduid zouden worden 
- en een hoofdplaats, die hier "dorp" zou heten. Een land zon
der wegen en bruggen en zonder \'ervoersmogelijkheden van 
betekenis naar het binnenland. Een land met naar schatting 
1.000.000 inwoners, waarvan er echter nog pas 250.000 onder 
geregeld bestuur zijn gebracht. 

We kennen er goede, bruikbare en bruikbaar te maken gron
den, verspreid liggend, met een totaal oppervlak van rond 
100.000 ha. Er zijn echter aanwijzingen, dat er een veelvoud van 
zal zijn. 

De aanwezigheid van een aantal hoogwaardige mineralen is 
daadwerkelijk aangetoond. Hoewel uit enkele onderzoekingen is 
gebleken dat sommige proiecten (zie nikkel en chroom in het 
Cycloopgebergte) gunstige verwachtingen bieden, is er nog ner
gens voldoende zekerheid, dat exploitatie economisch verant
woord is. 

Dat Nieuw-Guinea een zeer gunstige visstand heeft, staat 
reeds vast. Het gaat er echter om afzetgebieden te vinden. Voor 
de tonijn schijnt dit volstrekt uitgesloten, omdat Japan de we
reldmarkt volkomen verzadigd heeft en naar men gerust mag 
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aannemen ook wel zal blijven verzadigen. Misschien zal echter 
de trawlvisserij mogelijkheden bieden. 

Het huidige exportpotentieel aan copra, aan zee- en bospro
ducten kan geschát worden op 15 millioen gulden per jaar tegen 
de thans geldende prijzen, doch deze inzamelingseconomie ver
draagt, wanneer de wereldmarkt normaal is, geen hoog loonpeil. 

Ten aanzien van hout zijn de meningen verdeeld, doch primo 
zijn er duidelijke aanwijzingen dat er bosbestanden te vinden zijn 
met een bruikbare inhoud, aanzienlijk boven het tot dusverre 
aangetroffen gemiddelde, secundo zijn de prijzen, zowel voor 
timmerhout als voor pulphout zo hoog, dat exploitatie, althans 
van de betere houtbestanden vermoedelijk wel mogelijk is. 

Min of meer los van dit alles staat de oliewinning die, hoewel 
de vooruitzichten niet voldoende bekend zijn, reeds thans enige 
millioenen per jaar in het gouvernementslaadje brengt, terwijl 
de inkomsten stijgen met elk veld dat in productie komt. 

Aldus de reële stand van zaken. 
Er is, naar ik meen, alle reden om een zeker optimisme te 

koesteren ten aanzien van de mogelijkheden, maar er valt nog 
weinig van te zeggen, op welke delen van Nieuw-Guinea en op 
welke hulpbronnen de nadruk zal komen te liggen, zij het dat 
men a priori mag aannemen, dat elk mijnbouwkundig project 
wel zal worden aangepakt, gezien de mogelijkheid om daarvan 
op korte termijn revenuen te krijgen. 

Ondanks dit optimisme dient men er ecbter wel rekening mee 
te houden, dat we voor een deel in onze verwachtingen teleur
gesteld zullen worden en daarom is het in dit stadium nodig met 
enige voorzichtigheid de taak ter hand te nemen. Niet alleen 
zal het gouvernementsapparaat sober opgezet moeten worden, 
maar ook zal Nieuw-Guinea sterk moeten steunen op de Neder
landse wetenschappelijke instellingen, tot althans enige der 
gekoesterde verwachtingen zich hebben gerealiseerd en de rich
ting der ontwikkeling nader is bepaald. 

Verder is het duidelijk, dat men niet zonder systeem naar 
exploitatie-objecten moet gaan zoeken. De fantasterijen van on
besuisde plannenmakers, die goochelen met enorme projecten 
en praten over een netwerk van wegen, duizenden kilometers 
lang, blijven hier buiten beschouwing. Het is natuurlijk finan
cieel en technisch onmogelijk de openleggging van dit grote 
land met zijn enorme afstanden overal tegelijk ter hand te 
nemen. Het is zaak om door een oriënterend onderzoek meer 
handelbare delen af te zonderen en daarin alle mogelijkheden 
op te sporen, die misschien op zichzelf nièt, maar in vereniging 
wèl de kosten van openlegging zullen rechtvaardigen. 

Men beginne daar, waar reeds gunstige projecten bekend zijn 
en zoeke naar aansluiting; aldus streekplannen ontwikkelende, 
die er op gericht zijn zo spoedig mogelijk in de bij zo'n streek
plan behorende haven een dusdanig exporttonnage te verzeke-
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ren, dat oceaanstomers in één of een klein aantal havens teza
men op een volle lading kunnen rekenen. 

Het is irreëel Om a priori te zeggen, dat de ertsen van het 
centrale gebergte niet exploitabel zijn - in de Belgische Congo 
haalt men ze 2000 km uit de kust - maar even irreëel zou het 
zijn onze aandacht aan dat gebied te gaan wijden in een stadium, 
waarin nog tientallen gebergten aan of dichtbij de kust niet zijn 
onderzocht. Men onderzoeke eerst de gemakkelijke bereikbare 
objecten en bedenke, dat elke exploitatie weer middelen ver
schaft voor verder onderzoek. 

Naast verschillende dezer streekplannen, die reeds onmiddel
lijk uitgewerkt kunnen worden, dient men zich echter ook te 
richten op inventarisatie der hulpbronnen van groter gebieden. 

Deze gang van zaken betekent uiteraard, dat grote delen van 
Nieuw-Guinea voorshands economisch ten achter zullen blijven, 
in dien zin, dat hun waarde niet zal uitgaan boven de opbrengst 
van hun inzamelingseconomie en - als zij goed bevolkt zijn _ 
van een arbeidsreservoir voor andere streken. Daar kan moeilijk 
bezwaar tegen gemaakt worden; er zijn zelfs hele stukken van 
Java tot op de huidige dag in hun oerstaat gebleven; en spreekt 
men ook niet van achterlijke gebieden in Nederland? 

Het heeft geen zin om luchtkastelen te gaan bouwen en zich 
voor te stellen, hoè rijk Nieuw-Guinea wel zou kunnen zijn. In 
onze eeuw van uranium, kobalt, olie enz. zijn zulke sprookjes
achtige gebeurtenissen inderdaad mogelijk; zie slechts de onme
telijke rijkdommen van vroeger waardeloos geachte stukken 
woestijn in het Midden-Oosten. Maar het is zo weinig reëel om 
ten aanzien van Nieuw-Guinea dergelijke bespiegelingen te hou
den, zolang we niet méér kunnen zeggen dan dat de mogelijkheid 
niet geheel is uitgesloten. 

Duidelijk is echter wel gebleken dat het pessimisme, dat 
Nieuw-Guinea zo lang in zijn verstikkende greep hield, geen 
reden van bestaan heeft. Er zijn mogelijkheden in Nieuw-Guinea, 
dat staat vast; in welke mate, dat is nog een vraag. 

De moderne techniek is tot veel in staat, maar Nieuw-Guinea 
is nu eenmaal wat Nederland was vóór 2000 jaren: één groot 
oerwoud, en de openlegging en ontwikkeling ervan zal tijd vra
?"en. Maar met de resultaten van wat reeds onderzocht is en 
met wat reeds in Nieuw-Guinea aanwezig is gebleken, kan de 
ontwikkeling in gang gezet worden. Al zal in dit land van 
pioniers voortvarendheid niet gemist kunnen worden, een zekere 
voorzichtigheid is, zoals gezegd, ook geboden. Een grootse op
zet is in dit stadium bepaald niet verantwoord. Niet alleen is de 
taak van te grote omvang en zullen wij er noch de financiële 
noch de personele middelen voor hebben, maar ook zou het on
verstandig zijn omdat wij in dit land nog alle ervaring missen 
en er talloze problemen zullen opdoemen, waarvoor de oplossin
gen nog gevonden moeten worden. 
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Men zal onze activiteit moeten zien in het licht van de toe
komst. \Vanneer wij voornemens zijn Nieuw-Guinea open te leg
gen en te ontwikkelen, dan is het niet reëel om een bezwaar te 
zien in zijn ligging buiten de scheepvaartlijnen; dan is het niet 
reëel projecten af te wijzen wegens de grote afstand tot de kust. 
Want ééns zal Nieuw-Guinea in het wereldverkeer zijn opgeno
men, ééns zal het binnenland met de kust goede verbindingen 
hebben. Men zal een economische inventaris van Nieuw-Guinea 
moeten opmaken, doch de bepaling van de waarde der onder
delen moeten uitstellen, tot uitgemaakt kan worden hoe zij in 
de ontwikkeling zullen passen. Men moet achter het oerwoud, 
dat toch eens ook heel Nederland overdekte, de langzaam zicht
baar wordende omtrekken zien van een nieuw en gunstig beeld. 

De ontwikkeling zal geleidelijk verlopen, wanneer er geen 
spectaculaire rijkdommen gevonden worden. Bij een gezond be
leid zal de financiering ervan slechts bescheiden sommen ver
eisen, die bovendien al spoedig voor een aanzienlijk deel door 
Nieuw-Guinea zelf opgebracht kunnen worden. 

Wanneer die spectaculaire ontdekkingen wèl gedaan worden, 
zal de ontwikkeling sneller en vaak sprongsgewijze kunnen ver
lopen. Dan zal er wèl veel kapitaal nodig zijn, al zal dat slechts 
gevraagd worden voor economisch verantwoorde objecten. 

Men vergete echter niet dat het dan grotendeels gaat om 
particulier kapitaal en niet om een rechtstreekse druk op de 
Nederlandse begroting. Wanneer dat kapitaal bereid is tot in
vestatie, kan men gerust zijn; zakenlieden zijn gewoonlijk geen 
onpraktische idealisten. 

Het is natuurlijk wenselijk om zoveel mogelijk Nederlands 
kapitaal te investeren; het is echter volstrekt geen voorwaarde 
voor de ontwikkeling. Ook buitenlands kapitaal levert revenuen, 
die rechtsstreeks aan Nieuw-Guinea ten goede komen; het kapi
taal van de Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij 
is ook slechts voor 40% Nederlands. 

Men hoort wel eens zeggen, dat "het" kapitaal niet in Nieuw
Guinea geïnteresseerd zou zijn. "Het" kapitaal is altijd geïnte
resseerd als er wat te verdienen valt. Het gaat er maar om, of 
Nieuw-Guinea wat te bieden heeft. 

Alleen ondernemingen van het formaat zoals de oliemaat
schappij kunnen geheel op eigen houtje onderzoekingen ver
richten in dit enorme land; de anderen verlangen dat de Over
heid hun voorgaat, het ol?iënterend onderzoek doet en in de 
grote uitgestrektheid van Nieuw-Guinea gunstige perspectieven 
aanwijst. Wanneer de Overheid hierin tekort schiet, kan zij 
uiteraard bij de niet zeer grote en de kleine ondernemers niet 
veel enthousiasme verwachten. Toch is het kapitaal, hoewel er 
de laatste jaren vrijwel niets onderzocht is, op het weinige dat 
Nieuw-Guinea te bieden had, gretig genoeg ingegaan. 
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Laten we ons spiegelen aan het voorbeeld van de Goldcoast, 
het voormalige Nederlands Nieuw Guinee in Afrika, dat wij voor 
een appel en een ei verkochten aan Engeland en dat thans een 
bloeiende kolonie is. Alle bezwaren die nu door de pessimisten 
ten aanzien van het huidige Nieuw-Guinea naar voren worden 
gebracht, deden ook toen opgeld. 

Spiegelen we ons niet minder aan de Congo, die ondanks de 
onverschilligheid van het eigen volk voor België behouden bleef, 
omdat zijn Koning Leopold IJ overtuigd was van de waarde van 
dat toèn waardeloos geachte stuk oerwoud. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 1953 
door Dr L, A. H. Albering t 

~---------------------~ 
Gevolgen van 1952 Z onder enige twijfel hebben de uitslag van de verkiezingen 

van 1952 en de oorzaken die - voor wat de K.V.P. be
treft - daarop grote invloed hebben uitgeoefend in en 
buiten onze kring in bijzondere mate nagewerkt bij de 

voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Daar was op de eerste plaats het streven van de Groep-Welter 

om ook bij deze verkiezingen met eigen lijsten uit te komen. 
Slechts in een zeer beperkt aantal gemeenten heeft men er kans 
toe gezien, al moet gezegd worden dat hierbij zeer grote gemeen
ten waren, zoals Amsterdam en Den Haag en enige middelgrote 
gemeenten in het Zuiden. In de andere gemeenten, ook daar 
waar bij een zelfde uitslag als in 1952 één of meer zetels ver
kregen konden worden heeft het nuchtere verstand gezegevierd. 
Men had blijkbaar begrip voor het gevaar van het verlies van 
een wethouderszetel, van het verlies van politieke invloed der 
katholieken, men voelde de eigen-geaardheid der gemeentepoli
tiek en die der locale verhoudingen tussen de volksdelen. Boven
dien waren vele Welterstemmers tot een ander inzicht gekomen. 
De hevige sentimenten uit de periode vóór de verkiezingen in 
1952 waren bekoeld en het averechtse resultaat: indirecte ver
sterking van de P.v.d.A. èn directe versterking dier partij door 
de vele stemmen van katholieke arbeiders, die "van de weer
omstuit" op haar werden uitgebracht, dit averechtse resultaat 
was nog niet vergeten. Tenslotte heeft de betekenis van de 
politieke eenheid der katholieken in de periode sedert Juni '52 
ongetwijfeld in brede kring een hogere waardering gekregen. 

Van de andere kant bleef de P.v.d.A. zeer zeker niet in ge
breke om te pogen haar succes van 1952 te consolideren of te 
vergroten. Wel heel in het bijzonder ging het haar om de winst 
van katholieke stemmen. Men voorspelde reeds geruime tijd 
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vóór de verkiezingen nieuwe winst voor de socialistische partij, 
nieuwe achteruitgang voor de KV.P. De propaganda werd voor 
een belangrijk gedeelte ingesteld op de katholieke kiezers. Af
fiches met twee kinderkopjes - "geen vrees voor de toekomst" 
- suggereerden "gezinspolitiek", zo eigen aan de katholieke 
geaardheid (minder argelozen zullen gelet op de politiek van 
de socialisten èn in de vertegenwoordigende lichamen èn in de 
S.E.R in dit tweetal kinderen wel de zakelijke "gezinspolitiek" 
van de P.v.d.A. geproefd hebben); een communiqué over de 
middengroepen, vlak voor de verkiezingen gepubliceerd, richtte 
zich uiteraard primair tot de P.v.d.A.-middengroepers, maar 
was zeker ook bestemd voor de katholieke middengroepen; het 
herhaalde gebruik van het woord "eenheid" in vlugschriften 
van de P.v.d.A moet wel ten doel gehad hebben speciaal de 
katholieken, wie dit woord vertrouwd in de oren klinkt, aan te 
trekken evenals het citeren van de Paus op de verkiezingsdag 
zelve in een propagandistische uitzending van de V.A.RA. voor 
de vrouw. De activiteit van de Partij van de Arbeid in het Zui
den was voor de verkiezingen wel bijzonder groot. 

Maar ook binnen de KV.P zelve waren op vele plaatsen symp
tonen merkbaar, die direct of indirect verband hielden met de 
uitslag van de Kamerverkiezingen in 1952. Steeds is er in de 
KV.P. (zoals vroeger ook in de RK Staatspartij het geval was) 
een passen en meten bij de gemeenteraadsverkiezingen om op 
bevredigende wijze de maatschappelijk groeperingen in de raads
fracties te doen vertegenwoordigen. Herhaaldelijk leek het er 
op, alsof het bij een samenstelling ener fractie uitsluitend ging 
om de maatschappelijke vertegenwoordiging. In het vormings
werk onder de afdelingsbestuursleden is aan dit euvel ernstig 
aandacht geschonken. In 1949 was er dan ook verbetering merk
baar. De overdreven waardering van een "opdelen" der zetels 
onder de verschillende geledingen in het katholieke volksdeel 
was blijkbaar aan het verdwijnen. Men begon beter inzicht te 
krijgen in het wezen van een harmonieus samengestelde fractie, 
die in haar totaliteit over de nodige deskundigheid moet be
schikken en tevens de verscheidenheid van de katholieke bevol
kingsgroep op redelijke wijze moet weerspiegelen. Dit jaar 
echter - en hier is een consequentie zichtbaar van de onvolle
dige sociale eendracht of een gebrek aan sociale eendracht en 
onderling begrip, dat zo ongunstig heeft gewerkt op de verkie
zingsuitslag van 1952 - was het streven naar een "standen
vertegenwoordiging" in vele gemeenten sterker dan ooit. In ver
schillende plaatsen zijn dan ook onaangename situaties niet 
uitgebleven. 

De vooravond van de verkiezingen 
De viering van de herdenking van de weder instelling der 

Hiërarchie in ons land was - zoals bekend - voor de hoogste 
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Kerkelijke Gezagsdragers aanleiding om de Nederlandse katho
lieken hun waardering te betuigen maar ook om een vermanend 
woord tot hen te richten. 

In het bijzonder hebben Z.H. de Paus en Z.E. Kardinaal de 
Jong de katholieken vermaand hun eenheid te handhaven en te 
versterken, ook als katholieke Nederlanders in het politieke 
leven. De H. Vader schreef nadrukkelijk over eenheid op àlle 
gebieden van het maatschappelijk leven; Kardinaal de Jong 
heeft met name op de gevaren gewezen die juist de staatkun
dige eenheid bedeigen wegens de ver voortgeschreden eman
cipatie op dit terrein, waarbij Hij echter tevens benadrukte dat 
deze gevaren ook zouden komen op de andere gebieden in het 
maatschappelijke leven, als onze ontwikkeling ook daar die 
graad zou hebben bereikt. Hiermee was het vraagstuk der poli
tieke eenheid vlak voor de verkiezingen opnieuw in het brand
punt der belangstelling geplaatst. De katholieke pers wijdde 
met grote waardering bijzondere aandacht aan het woord van 
de Paus en niet minder aan het diep treffende betoog van de 
lichamelijk verzwakte Kardinaal, uitgezonden op de late Zater
dagavond van de Kromstafherdenking. De heer Welter echter 
en het bestuur van zijn partij meenden ervan te moeten getui
gen, dat de roep om eenheid niet tot hen gericht was, maar tot 
de KV.P., die h.i. deze eenheid onmogelijk had gemaakt. Klaar
blijkelijk ook om verwarring te voorkomen heeft Mgr. Alfrink 
de Zondag voor de verkiezingen in Twente het woord van de 
Kardinaal herhaald. En hij heeft er - voor sommigen wellicht 
hard om te horen - aan toegevoegd, dat de oproep van de Kar
dinaal niet mis te verstaan was, dat niemand kan zeggen: het 
gaat mij niet aan. De aartsbisschop-coadjutor gewaagde van de 
teleurstelling die de oude Kardinaal moet hebben gevoeld toen 
hij in de krant moest lezen hoe sommigen in Nederland zich van 
die oproep om eenheid meenden te moeten afmaken. Mgr. AI
frink besloot met te verklaren "wie van de Nederlandse katho
lieken als leider wil optreden zal allereerst eerbied voor het 
kerkelijk gezag moeten bezitten." 

Een verklaring van het KN.P.-bestuur verscheen de Zater
dag voor de verkiezingen en kreeg onmiddellijk antwoord van 
het presidium der KV.P. Genoemd bestuur gaf met andere 
woorden het standpunt van de heer Welter weer: 1) de KV.P. 
heeft de eenheid onmogelijk gemaakt, omdat het de heer Welter 
in '48 niet als candidaat voor de Tweede Kamer wenste; 2) een 
vooraanstaand katholiek had zich tot de heer Welter gewend 
om hem te bewegen tot een bespreking met de KV.P.-Ieiding; 
de heer Welt er had toegestemd; van de KV.P. had hij nimmer 
iets vernomen. - Het presidium der KV.P. stelde in zijn com
muniqué nadrukkelijk vast, dat in '48 de heer Welter voorlopig 
aangewezen candidaat voor de Tweede Kamer was, maar wei
gerde - zoals de reglementen der partij voorschrijven - dit 
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program te onderschrijven. Hij wenste slechts een geclausu
deerde aanvaarding te verstrekken, hetgeen de reglementen 
niet toelaten, zodat hij als voorlopig candidaat moest worden 
afgeschreven. Wat - in een latere periode - een bemiddelings
poging van hooggeachte zijde betreft, hiervan is het presidium 
niets bekend, evenmin van een verlangen van de heer Welter om 
tot een onderhoud te geraken. 

Van katholieke P.v.d.A.-zijde werd in vergaderingen verno
men, dat het als een verdraaiing van de woorden van de 
Kardinaal moest worden beschouwd, indien men daaruit con
cludeerde dat de katholieken op de K.V.P. behoorden te stem
men. Na de rede van Mgr. Alfrink werd vóór de verkiezingen 
noch van de kant van katholieke leden van de P.v.d.A., noch 
door de heer Welt er in het openbaar op diens woorden gerea
geerd. Wel werd de mening van de heer Welter hierover ge
vraagd op de avond voor de verkiezingen in een vergadering te 
Breda. De heer Welter antwoordde, daarover voldoende gezegd 
te hebben; hetgeen hij gezegd had was echter niet meer dan 
een herhaling van het communiqué van het bestuur zijner groe
pering. 

De woorden van de Kardinaal en de Aartsbisschop-coadjutor, 
hoewel kort voor de verkiezingen uitgesproken, hebben onge
twijfeld een grote meerderheid van het katholieke volksdeel 
bereikt. Het was dan ook geen wonder, dat de spanning over 
de uitslag van de verkiezingen, die in alle kringen ook en zelfs 
in het bijzonder als een landelijke politieke meting van krach
ten werd beschouwd - overigens wel bezwaarlijk, met name 
voor wat de katholieken in het Zuiden betreft, met het oog op 
de "vrijheid" die daarbij gemeenteraadsverkiezingen veelal 
wordt aangehangen - dat deze spanning na het bisschoppelijk 
vermaan in katholieke kring een bijzonder karakter verkreeg. 

De uitslag der verkiezingen 

Het was spoedig na de verkiezingen niet mogelijk een zuiver, 
gedetailleerd beeld te geven van de verkiezingsuitslag. De vol
ledige uitslagen van alle gemeenten waren niet gezamenlijk ge
publiceerd; de gewestelijke dagbladen beschikten zelfs niet over 
alle uitslagen in hun provincie. 

Algemene bekendheid verwierf echter een lijst van uitslagen 
betreffende 73 (resp. 79) gemeenten boven de 20.000 zielen. Het 
totale aantal gemeenten met meer dan 20.000 inwoners bedraagt 
nI. 79. In verschillende bladen heeft men echter een zestal ge
meenten uit de lijst (van het A.N.P.) verwijderd met het oog 
op het ontbreken van volkomen betrouwbaar vergelijkingsma
teriaal in die gemeenten. Dat waren die Zuidelijke gemeenten, 
waar de K.V.P. uiteraard veel stemmen verwierf bij de Kamer-
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verkiezingen van 1952, maar waar zij niet aan de gemeente
raadsverkiezingen deelnam, dus dit jaar geen stemmen ver
kreeg. 

Ik moge hier deze lijst betreffende 73 gemeenten nog eens 
doen afdrukken. 

Stemmen Procenten 

1949 1952 1953 

I G. R. Tweede G. R. 1949 1952 1953 
Kamer 

K.V.P ... 720.949 687.737 737.813 26,38 22,67 24,36 
P.v. d. A. 828.328 1.022.774 1.038.921 30,31 33,71 34,30 
A.R ..... 193.226 210.334 196.692 7,07 6,93 6,49 
C.H. D ... 171.530 151.989 172.923 6,28 5,01 5,71 
P.C.G •.. 194.947 181.107 194.310 7,13 5,97 6,42 
V.V.D •.. 253.342 294.433 306.407 9,27 9,70 10,12 
C.P.N. 289.412 269.896 243.121 10,59 8,90 8,03 
K.N.P .. - 47.732 28.811 - 1,57 0,95 
A.P ..... 81.076 168.023 109.686 2,97 5,54 3,62 

2.732.810 3.034.025 3.028.684 
I 

100 100 100 

Van verschillende kanten is deze lijst met uitslagen en per
centages als meer of minder representatief voor de gemeente
raadsverkiezingen beschouwd. Zelfs voorzichtig gehanteerd is 
dit oordeel bezwaarlijk juist te noemen. Op de eerste plaats is 
er een aanmerkelijk verschil in de ontwikkeling van de politieke 
verhoudingen tussen stad en platteland, met name voor wat 
de zuigkracht van de P.v.d.A. op de katholieken en protestanten 
betreft; deze lijst bevat slechts gemeenten met een stedelijk of 
min of meer stedelijk karakter. Op de tweede plaats kan dit 
oordeel niet aanvaard worden, omdat de partijen op deze lijst 
op "onevenredige" wijze voorkomen. Zo verkreeg de P.v.d.A. in 
de bedoelde 73 gemeenten ongeveer tweederde van haar totale 
stemmencijfer, de KV.P. daarentegen nauwelijks de helft van 
haar totaal. 

Uiteraard kan men wel nuttige conclusies trekken, als men 
zich bij zijn oordeel beperkt tot de betrokken gemeenten, de 
grotere gemeenten dus èn bovendien alle factoren, die een rol 
spelen, bij zijn overwegingen betrekt. In één der perscommen
taren las ik, dat de KV.P. ruim 45% van haar verlies in 1952 
(vergeleken bij 1949) heeft ingehaald, een flink herstel dus. 
Deze conclusie geldt zoals gezegd alleen voor de grotere ge
meenten. Maar als men haar trekt in de sfeer van landelijke 
verkiezingen (en daarop hebben vrijwel alle vergelijkingen be
trekking) dan vergeet men een niet onbelangrijke factor. Want 
bij landelijke verkiezingen in dit jaar zouden ongetwijfeld vele 
kiezers, in wier gemeente de KN.P. niet aan de verkiezingen 
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deelnam en die dus niet op de Groep-Welter kónden stemmen, 
wel degelijk de KN.P. gesteund hebben. Uiteraard in een ge
ringer aantal dan in 1952 (daarvoor vormen de resultaten van 
de Welter-lijsten in den lande wel een deugdelijke aanwijzing), 
maar het percentage van herstel der KV.P. zou dan toch lager 
geweest zijn dan ruim 45%. Van de andere kant moet vermeld 
worden, dat zeker niet alle KN.P.stemmers van 1952 in de be
doelde gemeenten KV.P. gestemd hebben; uit de uitslagen 
blijkt, dat verschillende van hen V.V.D. stemden. Maar hoe dan 
ook, in deze grotere gemeenten, waar zowel de invloed van de 
KN.P. groter is dan in verreweg de meeste kleinere plaatsen als 
de zuigkracht van de P.v.d.A. sterker, heeft de KV.P. vergele
ken bij 1952 een niet onbelangrijke winst geboekt. De situatie 
van 1949 werd echter niet bereikt. Er zijn gunstige uitzonderin
gen, n1. een 17 tal: Almelo, Alphen aan de Rijn, Apeldoorn, 
Deventer, Ede, Emmen, Enschede, Haarlemmermeer, Harden
berg, den Helder, Katwijk, Middelburg, Renkum, Soest (Utrecht 
had precies hetzelfde percentage als in '49), Vlaardingen, Win
terswijk en Zaandam. In deze gemeenten steeg het percentage 
der KV.P. boven dat van 1949, zij het in geringe mate. Gelet 
op het voor de KV.P. "gunstige" jaar 1949 is de uitslag in deze 
gemeenten verheugend. 

In de genoemde gemeenten zag de P.v.d.A. haar stemmenaan
tal sedert 1952 nog enigszins toenemen, van 33,71% tot 34,30 % . 
"De doorbraak naar de confessionele partijen zette zich voort", 
zei daarom de heer Vermeer in zijn radio-commentaar op de 
avond van de verkiezingen en in diezelfde geest uitte zich o.a. 
ook het Vrije Volk. Deze opvatting is echter in strijd met de 
realiteit, want men mag niet verwaarlozen, dat de C.P.N. ver
geleken bij 1949 daalde van 8,90 op 8,03 %. Dit verlies van 0,87 
der uitgebrachte stemmen moet grotendeels aan de P.v.d.A. ten 
goede zijn gekomen. De P.v.d.A. heeft in de grotere gemeenten 
in feite dus iets van haar "doorbraak" -winst van '52 verloren. 

De protestants-christelijke groeperingen A.R. en C.H. (andere 
protestantse partijtjes inbegrepen), die Of afzonderlijk Of ver
enigd aan de strijd deelnamen hebben zich sedert het vorige jaar 
in de grotere gemeenten ten dele hersteld van hun verlies sedert 
1949. Hadden zij in '49 een gezamenlijk percentage van 20,48, dat 
in 1952 terugliep tot 17,91, thans tellen zij 18,62%. Haar pro
centueel verlies in 1952 was groter dan dat der KV.P., haar 
percentage van herstel was daarentegen kleiner. Hoewel dit niet 
uit de cijfers met absolute zekerheid is te bepalen, mag vermoe
delijk worden aangenomen, dat de A.R. vergeleken bij 1952 zelfs 
iets is achteruitgegaan. 

De V.V.D. - waarin de tegenstelling socialist-niet socialist 
tot uitdrukking komt - beweegt zich hier nog steeds in stij
gende lijn, ongetwijfeld een gevolg van stemmen uit protestants
christelijke kring en van katholieke stemmen, daar waar de 
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K.N.P.-lijst ontbrak, alsmede stemmen uit de kleurloze burger
groepering, die uit opportunistische overwegingen dan deze, dan 
die partij steunt. Stemmen uit dezelfde groepering, die vóór 
de oorlog hun steun gaven aan Colijn. 

Wat de C.P.N. betreft, haar aanhang is ook sedert 1952 weer 
verminderd. In het bolwerk der communisten, Amsterdam, waar 
de C.P.N. eens 16 zetels bezette, is ze nu teruggelopen tot 10 
zetels. In Rotterdam zitten nog slechts 4 communisten in de 
gemeenteraad. Zoals gezegd kwamen deze verloren stemmen 
uiteraard in overgrote meerderheid ten goede aan de P.v.d.A. 

De situatie in het Zuiden 

Wel heel bijzondere aandacht werd bij deze verkiezingen 
geschonken aan het Zuiden, aan Brabant en Limburg. Deze aan
dacht was niet zozeer op de KN.P. gericht, die in verschillende 
Zuidelijke gemeenten aan de verkiezingen deelnam en er ook 
zetels won, ook niet primair op de KV.P., omdat de beoordeling 
dezer partij moeilijk is in deze streken wegens het naar voren 
treden van allerlei katholieke lijsten, al of niet in concurrentie 
met de KV.P.; neen, aller oog was gericht op de P.v.d.A. Zou 
het haar gelukken haar belangrijke winst van 1952 te consoli
deren, of zoals in eigen kring verwacht - althans gezegd -
werd deze nog te vergroten? Teneinde een oordeel te verkrijgen 
laat ik hieronder een lijst van uitslagen afdrukken, die betrek
king hebben op alle Zuidelijke gemeenten met meer dan 20.000 
inwoners, de grotere gemeenten dus, waar de zuigkracht der 
socialisten het sterkst pleegt te zijn. 

Deze cijfers bieden gelegenheid tot het trekken van een aan
tal duidelijke conclusies. Uit de gegevens blijkt, dat de P.v.d.A. 
in 1952 een stemmental van 95.627 bereikte. Dit getal is in 1953 
teruggelopen tot 84.048. Dit betekent in deze in grote meerder
heid katholieke gemeenten) dat de katholieken de "doorbraak" 
hebben vernauwd. Het cijfer van de P.v.d.A. zou nog ongunstiger 
geweest zijn, indien de C.P.N. haar stemmental van 1952 had 
behouden. Dit is echter geenszins het geval: de C.P.N. zakte 
tussen '32 en '53 van 11.806 tot 5.286 stemmen, o.m. een gevolg 
van het feit, dat in vele gemeenten de C.P.N., gelet op haar 
geringe aanhang, niet aan de verkiezingen deelnam. Zij verloor 
in totaal 6.520 stemmen. Indien men zou mogen aannemen, dat 
de betrokken kiezers nü op de P.v.d.A. gestemd hebben, dan 
hebben de katholieken niet 95.627 - 84.048 = 11.579 stemmen 
op de P.v.d.A. teruggenomen, maar zelfs 11.579 + 6.520 = 
18.099 stemmen. En ook al heeft een deel der vroegere C.P.N.
stemmers bv. blanco gestemd, de grote meerderheid heeft stellig 
nu de P.v.d.A. gesteund. De katholieken wonnen dus zeker veel 
meer dan 11.579 stemmen op de P.v.d.A. terug. 
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Dit alles wil echter geenszins zeggen, dat de situatie in het 
Zuiden hoopvol stemt. Eer het tegendeel. Socialisten en commu
nisten verkregen in de grotere gemeenten samen 89.334 stem
men, dat is iets meer dan 20% van het totaal aantal der uit
gebrachte geldige stemmen. Dit percentage stemt tot zorg. 

Er moge dan aanleiding zijn voor een zeker optimisme in be-

Totaal aantal P.v.d.A. [ C.P.N. 
stemmen 

I 
1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Bergen op Zoom. 14.908 14.896 3.451 2.241 185 -
Breda ...•..... 46.541 46.290 10.837 10.769 932 425 
Brunssum ..... 9.419 9.652 1.923 1.302 604 427 
Eindhoven ..... 72.733 70.458 19.374 19.681 1.600 951 
Geleen ........ 10.225 10.563 1.845 1.360 290 -
Heerlen ....... 29.464 29.388 5.657 5.257 1.564 1.157 
Helmond ......• 17.871 17.802 3.162 3.162 718 -
's-Hertogenbosch 29.271 29.387 7.001 2.905 989 365 
Kerkrade ..•... 19.560 20.127 2.989 2.384 1.008 680 
Maastricht ..... 40.138 39.809 11.245 11.245 1.417 944 
Oosterhout '" . 9.897 10.006 1.126 1.602 49 -
Oss .••......... 11.544 11.579 2.468 2.457 127 -
Roermond ..... 11.160 11.189 1.987 992 95 -
Roosendaal. .... 16.505 16.077 3.014 2.092 116 -
Sittard •....... 10.595 11.075 1.682 608 145 -
Tilburg •....... 60.392 59.961 13.771 12.674 1.595 -
Venlo .........• 22.806 22.823 2.922 2.609 372 337 
Weert ......... 9.937 9.826 1.173 648 - -

442.966 440.908 95.627 84.048 11.806 5.286 

paalde gemeenten, waar de P.v.d.A. vergeleken bij 1952 gehal
veerd werd of nog ergere verliezen leed (bv. den Bosch, waar 
overigen de Groep-Kuipers bij landelijke verkiezingen geenszins 
als een K.V.P.-groepering gezien kan worden, Roermond, Sit
tard en Weert) daartegenover staan gemeenten, waar de socia
listische partij zich consolideerde vergeleken bij '52. Breda zag 
reeds een sterke socialistische groei vóór '49. De P.v.d.A. is er 
sedertdien niet teruggelopen, maar steeg nog aanzienlijk in 
stemmental in '52, terwijl zij dit jaar vrijwel gelijk bleef. In 
Eindhoven, waar uiteraard de "import" niet uit het oog mag 
worden verloren, ging de P.v.d.A. procentsgewijze nog iets voor
uit, vergeleken bij het vorige jaar. Ook Heerlen biedt een zor
gelijk beeld, Helmond en Maastricht eveneens. In Tilburg, waar 
de C.P.N. het vorige jaar bijna 1600 stemmen behaalde, maar 
niet aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam, liep de P.v.d.A. 
ondanks deze "meevaller" enigszins terug. Een stemmenpercen-
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tage van 20 in deze katholieke stad blijft echter een teken aan 
de wand. En in Maastricht is dit percentage zelfs 28 gelijk aan 
het vorige jaar, terwijl het in 1949 nog 18 was. 

Een algemeen beeld 

Op grond van de cijfers, waarover ik thans, dank zij veler 
medewerking, kan beschikken - een verwerking van alle ge
meentelijke uitslagen per rijksldeskring - is het mogelijk een 
algemeen beeld te geven van de aanhang, die de verschillende 
partijen nu blijken te bezitten. Zomede een vergelijking met de 
situatie van een jaar geleden. Uiteraard liggen hier moeilijk
heden als gevolg van het karakter der beide verkiezingen. 

Op de eerste plaats is er de moeilijkheid, dat niet alle par
tijen in alle gemeenten aan de verkiezingen deelnamen. De 
K.V.P. mist hierdoor een - overigens niet zo groot - aantal 
stemmen in de drie Noordelijke provinciën, maar ook elders in 
overwegend niet-katholieke streken, waar slechts in een beperkt 
aantal gemeenten met succes met een lijst kon worden uitge
komen. De P.v.d.A. en nog in meerdere mate ook de andere par
tijen missen stemmen uit het Zuiden, die zij bij landelijke ver
kiezingen wel zou hebben verkregen. De KN.P. zou bij lande
lijke verkiezingen, hoewel in veel geringere hoeveelheid, in vele 
gemeenten, waar zij niet uitkwam, stemmen hebben verworven. 
Als gevolg van vele gecombineerde A.R.-C.H.-lijsten is de afzon
derlijke situatie dier partijen niet te beoordelen. In het Zuiden 
treedt de KV.P. bij gemeenteraadsverkiezingen slechts in een 
klein aantal, uitsluitend grotere gemeenten op. Overigens zijn 
daar katholieke lijsten, wier stemmental bij een vergelijking met 
Kamerverkiezingen als ten gunste van de KV.P. beschouwd 
kunnen worden. Wat de katholieke lijsten betreft, die in con
currentie met de KV.P. in het Zuiden werden ingediend, mag 
niet zonder meer worden gezegd, dat zij uitsluitend stemmen 
trokken van hen, die bij Kamerverkiezingen de KV.P. steunen. 
Tenslotte: het stemmental, uitgebracht op de "overige partijen" 
zou bij landelijke verkiezingen over de verschillende partijen 
verdeeld zijn. 

Uit de aard der zaak zullen ook nog andere factoren een ver
gelijking beïnvloeden, maar de bovenstaande lijken mij wel de 
belangrijkste. Het overzicht der verkiezingen van '53 met verge
lijking ten opzichte van 1952, dat hierbij wordt afgedrukt, dient 
dus bekeken te worden in het licht van de genoemde factoren. 
Eén dezer factoren heeft ook de samenstelling van het over
zicht zelve beïnvloed. In het Zuiden werden als KV.P.-stemmen 
geteld ook die lijsten, welke zonder concurrentie met de KV.P. 
werden ingedienil. Lijsten, die in concurrentie met onze partij 
stemmen verwierven, werden zo objectief mogelijk beoordeeld; 
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haar stemmental werd niet bij de KV.P. gevoegd, als uit vorige 
verkiezingen of anderszins bleek dat zulks in strijd met de reali
teit zou zijn. 

Betreffende de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen 
geeft het C.B.S. geen opgave per rijkskieskring, wèl per pro
vincie. Vergelijking met 1949 was dus slechts daar mogelijk, 
waar provincie en rijkskieskring samenvallen. En wat de KV.P. 
betreft, slechts zuiver in die provinciën, waar uitsluitend KV.P.
lijsten voorkomen. We constateren daar het volgende resultaat: 
Friesland, 1949: 6,4 %, in 1953: 6,5 % der totaal uitgebrachte 
stemmen, Groningen, 1949: 5,3%, in 1953: 5,5%, Drenthe, 1949: 
4,9 %, in 1953: 5,5 % (de stijging is mee veroorzaakt, doordat 
in één gemeente meer aan de verkiezingen werd deelgenomen), 
Overijssel 1949: 27,1%, in 1953: 27,5% en Utrecht, 1949: 
26,5 %, in 1953: 26,1 %. In deze 5 provinciën samen ging de 
KV.P. dus iets vooruit vergeleken bij het voor de partij over 
het algemeen gunstige jaar 1949. Het verlies in 1952 geleden, 
werd dus volledig ingehaald. 

Bestudering van het bijgaande overzicht - met inachtneming 
van de bovengenoemde factoren - leidt spoedig tot de volgende 
conclusie: De K.V.P. steeg "landelijk" in percentage aanmer
kelijk meer dan in de 73 grotere gemeenten n1. van 28,7% in 
1952 tot 31)5 % in 1953. Dit laatste percentage moet bij deze 
landelijke beoordeling als geflatteerd beschouwd worden we
gens het ontbreken van K.N.P.-lijsten in zeer vele gemeenten. 
Aangenomen, dat bij in dit jaar gehouden landelijke verkiezin
gen de KN.P. in alle kringen lijsten zou hebben ingediend en 
de helft van de stemmen in '52 zou hebben verkregen, dan zou 
het percentage der KV.P. bedragen hebben ± 31%. Bij de be
paling van dit percentage is ook rekening gehouden met de 
K.N.P.-sympathisanten, die nu bij gebreke van een K.N.P.-lijst 
op de V.V.D. stemden. Geen rekening is gehouden met de stem
men, die in het Zuiden bij Kamerverkiezingen op andere partijen 
zouden zijn uitgebracht, evenmin met de stemmen, die in over
wegend niet-katholieke streken verloren gingen. Het percen
tage 31 is gelijk aan dat van 1948. Een verheugend resultaat, 
ware het niet dat winst in het Noorden gepaard ging met ver
lies aan de P.v.d.A. in het Zuiden. 

Terloops zij hier nog opgemerkt, dat de procentuele achter
uitgang der KV.P. in Groningen, Friesland en Drenthe een 
typisch voorbeeld vormt van een "onjuiste" vergelijking tussen 
gemeenteraads- en Kamerverkiezingen. In slechts een deel der 
gemeenten kwam de KV.P. met eigen lijst uit, in de overige 
gingen de katholieke stemmen noodgedwongen naar andere 
partijen. 

De Partij van de Arbeid daalde van 29 op 28,4%, ondanks 
een achteruitgang van de C.P.N. met een vol procent der totaal 
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uitgebrachte stemmen. In vrij veel gemeenten, waar de P.v.d.A. 
niet met een lijst uitkwam, zou zij bij Kamerverkiezingen stem
men behaald hebben (o.a. in het Zuiden). Indien men deze 
factor meerekent, dan kan men van consolidatie van de P.v.d.A. 
spreken, dank zij het verlies van de C.P.N. De socialistische 
partij verloor dus een niet onbelangrijk aantal stemmen aan de 
"confessionele" partijen, met name aan de K.V.P. Van verster
king van de doorbraak is dus geen sprake. Wederom in "lan
delijke" sfeer gesproken: de P.v.d.A. heeft haar positie als 
grootste Nederlandse politieke partij weer moeten afstaan aan 
de K.V.P. 

Zoals reeds gezegd is de situatie van A.R. en C.H.U. niet 
afzonderlijk te bepalen. Gezamenlijk demonstreren zij een lichte 
stijging van haar stemmenpercentage, nl. van 20,2 op 20,4. 
Daardoor blijven zij, eveneens gezamenlijk, beneden haar per
centage van 1948, dat 22,4 bedroeg. Met name zou de A.R.
partij bij landelijke verkiezingen nauwelijks van enig herstel 
van het verlies van het vorige jaar kunnen spreken. 

De V.V.D. zakte volgens het overzicht van 8,8% tot 8,4%. 
Opnieuw een voorbeeld van de moeilijkheid van vergelijking. 
In zeer vele gemeenten nam de partij niet aan de verkiezingen 
deel. Bij Kamerverkiezingen zou zij daarom meer stemmen ver
kregen hebben, waardoor zij zeer waarschijnlijk het percentage 
van het vorige jaar bereikt zou hebben. Overigens vertoont de 
V.V.D. een merkwaardige verkiezingsuitslag; naast vooruit
gang van betekenis in sommige steden, zoals in den Haag en 
Amsterdam, een niet onbelangrijk verlies in andere gemeenten. 

Conclusies 

Van een verdere ontwikkeling van de socialistische "door
braak" ten koste van de katholieke en protestants-christelijke 
groeperingen bleek bij de gemeenteraadsverkiezingen geen 
sprake te zijn. De P.v.d.A. kon zich slechts op ongeveer het
zelfde niveau als het vorige jaar handhaven, dank zij opnieuw 
achteruitgang van de C.P.N. 

De K.V.P. demonstreert een krachtig herstel en bereikt on
geveer haar positie van 1948. Ondanks een terug-winnen van 
een belangrijk aantal stemmen op de P.v.d.A. in het Zuiden is 
daar - sedert 1948 - van achteruitgang ten gunste van de 
P.v.d.A. sprake; in het Noorden derhalve van een kleine voor
uitgang sedert dat jaar, evenals ten opzichte van 1949 in ver
schillende kieskringen. 

De protestants-christelijke groeperingen zijn gezamenlijk iets 
vooruitgegaan vergeleken bij 1952. Zij blijven bij 1948 ten ach
ter, in het bijzonder de A.R.-partij. 

De V.V.D. handhaaft ongeveer haar positie van 1952 en blijft 
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vergeleken bij 1948 (toen zij 8% der stemmen behaalde, verge
leken bij 6,4% in 1946) in een gunstige positie. 

De C.P.N. verliest opnieuw terrein. Een zuiver beeld ont
breekt, omdat zij in zeer veel gemeenten niet aan de verkiezin
gen deel nam. 

De K.N.P. kwam slechts in een beperkt aantal gemeenten 
met een lijst uit, mede een aanwijzing van haar verzwakte posi
tie; zij verloor een zeer belangrijk deel van haar stemmen in 
in deze gemeenten, vergeleken bij het vorige jaar. Waren er 
Kamerverkiezingen g,ehouden, dan zou zij vermoedelijk van 
twee zetels op één zetel terug.gevallen zijn. 
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D
at de R.K. kerk ten aanzien van de Z.g. crematie een 

afwijzend standpunt inneemt is zowel in katholieke 
alsook in niet-katholieke kring algemeen bekend. 
Canon 1203 van het kerkelijk wetboek bepaalt posi

tief dat de lichamen der gelovigen moeten worden begraven 
en bepaalt negatief, dat het ongeoorloofd is de lichamen der 
gelovigen te verbranden. De Congregatie van het H. Officie 
heeft deze kerkelijke bepalingen nog ingescherpt bij decreet 
van 19 Juni 1926. Verder zijn er nog allerlei kerkelijke bepa
lingen over het lidmaatschap van genootschappen, die lijkver
branding als doel hebben, over de laatste wilsbeschikking van 
iemand die bepaald heeft dat zijn (haar) lijk moet worden 
gecremeerd, over de kerkelijke begrafenis van overledenen die 
gecremeerd willen worden etc. 1). 

Het lijkt echter niet ondienstig, om eens precies na te gaan 
waarom de kerkelijke overheid zulk een streng afwijzend stand
punt te aanzien van de lijkverbranding inneemt. Dit lijkt nut
tig niet alleen voor eigen instructie maar ook voor een juiste 
positie-bepaling tegenover de voorstanders der crematie. 

1. Het H. Officie noemt in het decreet van 19 Juni 1926 de 
lijkverbranding strijdig o.a. met de natuurlijke piëteit jegens 
de lichamen der afgestorvenen. 

Het is strijdig met deze natuurlijke piëteit, indien wij eigen
machtig ingrijpen in het ontbindingsproces en dit niet aan de 
Heer der natuur overlaten. Hierover zegt de Duitse moraal
theoloog Mausbach, Katholische Moraltheologie III 8te Auf
lage pag. 95: "Das Verbrennungsverbot is ein Ausflusz der 
natürlichen Pietät gegen den Menschenleib; er, der doch bis 
dahin ein Wesensteil der Persönlichkeit .... war, solI nicht wie 
ein Abfallsprodukt. . .. durch die gewaltsame, eigenmachtige 
und insofern unnatürliche Verbrennung aus dem Wege ge-

1) Over al deze kerkelijke bepalingen uitvoerig Kath. Archief 1948 
kol. 229 e.v. 
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schafft, sondern der stillen und allmählichen Auflösungstätig
keit der Natur, die den Prozesz durch den Tod begonnen hat, 
übergeben und überlassen werden." 

Het wil mij voorkomen, dat verschillenden die deze gedachte
gang lezen, misschien wel tot de overtuiging zullen komen, dat 
hier wel enkele elementen ter adstructie van een afwijzing der 
crematie geboden worden, maar dat deze uiteenzetting toch 
niet zonder meer overtuigend is. 

Zij die zo redeneren hebben m.i. gelijle Op de eerste plaats 
immers is de ongeoorloofdheid der crematie op de bovengenoem
de natuurrechtelijke gronden niet strict te bewijzen (we kunnen 
hoogstens spreken van een aanwijzing welke het natuurrecht 
ons in deze richting geeft) en vervolgens zullen er zijn die zich 
afvragen of het natuurrecht zelfs wel aanwijzingen geeft. Zo 
zegt Prof. Dr H. de Vos: "Het is echter niet in te zien, waarom 
de crematie een gewelddadiger einde is van het lichaam dan het 
proces, dat de begrafenis inzet ... Het is niet duidelijk, waarom 
men de dode niet in een kort proces zou mogen verassen, maar 
wel aan een langzaam verrottingsproces overgeven". Cf. Gods
dienst en crematie. Het oordeel van Prof. Dr G. v. d. Leeuw 
en Prof. Dr H. de Vos. Uitgave van de Vereeniging voor Facul
tatieve Lijkverbranding en van de Vereeniging voor Crematie 
A.V.V.L. 1950. 

Hierbij moet nog worden aangemerkt dat Prof. de Vos, hoog
leerraar in de theologie is aan de Rijksuniversiteit van Gronin
gen en toen hij het geciteerde schreef beslist niet meer een 
vrijzinnig protestant genoemd kon worden. Het zou trouwens 
niet moeilijk zijn om aan zijn getuigenis verschillende van ge
lovig-protestantse zijde toe te voegen. 

Minstens moeten we hier wel concluderen dat het voor vele 
nadenkende mensen ook van gelovig-christelijke opvatting al
lerminst klaarblijkelijk is dat de natuurlijke piëteit jegens de 
lichamen der gestorvenen lijkverbranding verbiedt. 

Hoogstens kunnen we m.i. zeggen dat de eerbied voor het 
geheim van het menselijke leven er een aanwijzing voor is, dat 
die eerbied dient te worden voortgezet tegenover het lichaam 
na de dood en dat uit het begraven en de natuur haar be
loop laten misschien meer eerbied ten aanzien van het dode 
lichaam spreekt dan uit de opzettelijke ingreep der crematie. 

2. Het H. Officie geeft in haar meergemelde decreet ook nog 
andere motieven waarop het streng afwijzend standpunt der 
Kerk steunt. Zij wijst n.l. ook op de christelijke piëteit jegens 
lichamen der gestorvenen en op de constante discipline van de 
Kerk in deze. 

We kunnen dit veilig als één argument beschouwen, omdat 
het voor de hand ligt dat het constante christelijke gebruik 
in de Kerk van de doden begraven steunt op de christelijke 
piëteit ten aanzien van het lichaam der gestorvenen. 
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De christelijke piëteit jegens de lichamen der gestorvenen 
pleit voor de begrafenis, omdat deze herinnert aan de graf
legging van Christus zelf, die door Zijn eigen begrafenis aan 
de gewoonte de doden te begraven een diepere zin en een zekere 
wijding heeft gegeven. Vervolgens komt het meer overeen met 
het christelijk denken, dat het gestorven lichaam als het zaad 
dat zal opschieten tot een nieuw en verheerlijkt lichaam aan de 
aarde wordt toevertrouwd, om daar de opstanding op de jongste 
dag af te wachten (Cf 1 Cor. 15, 36 v.). 

Vandaar zegt Schilling in zijn Lehrbuch der Moraltheologie: 
"De Christ will beerdigt sein propter fidem resurrectionis 
adstruendam; noch sein Grab solI den Glauben bekennen und 
wecken, dasz der Tag der Auferstehung kommen wird". Deel 
Ir pag. 394. 

Verder merkt Schilling nog op: Überdies ist es christ
lichem Empfinden zuwider, zu wissen oder gar dazu bei zu tra
gen, dasz der Leib, das Geschöpf aus Gottes Hand und der 
frühere Tempel des H. Geistes gewaltsam vernichtet werde" 
o.c. pag. 394. 

Ook van niet-katholieke zijde wijst men op deze ondergrond 
van het constante christelijk gebruik om de doden te begraven. 
Zo zegt v. d. Leeuw in het werkje Godsdienst en crematie, dat 
we zo straks reeds citeerden: "In de christelijke traditie ... 
wordt begraven verkozen boven verbranden. De kracht van 
deze traditie wordt versterkt door het feit dat Onze Heer be
graven is, en door de wens om in de dood aan Hem gelijk te zijn. 
Historisch kan de christelijke begrafenis verklaard worden uit 
de oorsprong van het christendom, de godsdienst van Israël, 
een volk dat gewoon was om zijn doden te begraven." 

Deze gedachtegang van de christelijke piëteit jegens de 
lichamen der gestorvenen klinkt ons meer overtuigend in de 
oren en zij is inderdaad ook meer overtuigend. Bovendien geeft 
zij een diepere betekenis aan en een duidelijker inzicht in de zo 
straks vermelde "natuurlijke" piëteit jegens de lichamen der 
gestorvenen. 

Toch moeten we ook bij deze motivering enkele kanttekenin
gen maken. 

Wanneer v. d. Leeuw in genoemd geschriftje opmerkt: "In
dien begraven ons meer ligt dan cremeren, is dit slechts een 
kwestie van traditie en niets meer. Het kan nooit een kwestie 
van geloof zijn", dan kunnen we hem zakelijk voor een groot 
deel bijvallen. 

Begraven is niet een positief goddelijk gebod, evenmin als 
het een strict natuurgebod is. "Im strengen Sinne, "demon
strieren" kann man allerdings weder vom natürlichen noch 
vom christlichen Standpunkt aus die alleinige Berechtigung 
der Beerdigung". Schilling o.c. pag. 394. 
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Noch uit de H. Schrift noch uit de Goddelijke Overlevering 
is een dergelijk positief gebod af te leiden. 

Wel moeten we zeggen, dat de christelijke piëteit jegens de 
lichamen der gestorvenen voor gelovigen wel sterke aanwijzin
gen geeft voor het verkiezen van de begrafenis boven de cre
matie. We kunnen echter niet onderschrijven de nogal krasse 
woorden van Schlling: "Wer aber den angeführten mystisch
symbolischen Gründen den für ein christliches Gemut über
zeugenden Charakter abstreitet, zeigt, dasz ihm das christliche 
Empfinden abhanden gek ommen ist". (o.c. pag. 394). 

Er zijn toch ook wel katholieken, die door de boven uiteen
gezette argumentatie niet zo erg overtuigd worden, maar zich 
toch aan het kerkelijke verbod uiterlijk en ook innerlijk onder
werpen en ik zou die katholieken toch niet graag van een tekort 
aan "christliches Empfinden" willen beschuldigen. 

Ook zou ik deze beschuldiging niet willen uitspreken ten 
aanzien van vele gelovige christenen buiten de katholieke Kerk, 
die ook de bovenomschreven gedachtegang niet zo kunnen aan
vaarden. In het geschriftje Godsdienst en crematie gaat Prof. 
de Vos nog uitvoerig in op de verschillende aan Bijbel en Open
baring ontleende argumenten welke tegen de crematie zouden 
pleiten. Zijn bezwaren zijn o.a., dat men uit de begrafenis van 
Christus toch niet zonder meer mag concluderen, dat Christus 
ons bevolen zou hebben om de doden te begraven en dat de 
crematie toch evengoed en misschien nog wel beter dan de 
begrafenis een getuigenis kan zijn de toekomstige verrijzenis. 
"Bij vuur denkt men aan loutering, vernieuwing en toch ook 
aan opstanding tot een nieuw leven, terwijl de verbranding wel 
zeer radicaal wijst op het: "Stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren. " 

Het heeft geen zin om hier op deze vragen in te gaan. Alleen 
wil ik er op wijzen dat het ook hier weer niet allemaal even 
klaarblijkelijk en vanzelfsprekend is en dat ook niet rechtlijnig 
van uit de Openbaring tot een volkomen afwijzing der crematie 
kan worden geconcludeerd. De Openbaring geeft in dezen vrij 
sterke aanwijzingen en op deze Openbaringsondergrond heeft 
de Kerk haar positief kerkelijk gebod gefundeerd. 

3. Dan is er in het decreet van het H. Officie nog een andere 
argumentatie te vinden, waarop haar strenge afwijzing van de 
crematie steunt. Het H. Officie "vermaant de herders der chris
telijke kudde met aandrang, dat zij de hun toevertrouwde scha
pen met alle middelen hiervan zorgen te overtuigen, dat juist 
met dit plan door de vijanden van het christendom de verbran
ding der lijken wordt aanbevolen, om de geesten geleidelijk af 
te keren van de beschouwing van de dood en van de hoop op 
de verrijzenis van het lichaam, en zo de weg te bereiden voor 
het materialisme." 

Het H. Officie wijst er dus op dat de voorstanders der cre-
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matie op materialistisch standpunt staan en in de propaganda 
voor de crematie een geschikt middel vinden om hun materia
lisme te verbreiden inzonderheid de verwerping der christelijke 
hoop op de verrijzenis van het lichaam. De crematie is hiertoe 
klaarblijkelijk een geschikt middel omdat zij door haar vernie
tigingstendenz de indruk wekt dat met de dood alles geëin
digd is. 
"Eigentlich entscheidend für das kirchliche Verbot der Ver
brennung ist aber die Tatsache, dasz die Erdbestattung an 
sich und im Hinblick auf die Grablegung und Auferstehung 
des Gottmenschen der entsprechende symbolische Ausdruck des 
christlichen Auferstehungsgedankens ist, während die gewalt
same und eigenmachtige Zerstörung des Leibes durch Verbren
nung symbolisch ihm widerspricht." Mausbach o.c. pag. 95. 

Dat deze tendenz van ongeloof en materialisme in de vorige 
eeuw algemeen en ook nog in deze eeuw bij velen de ondergrond 
is geweest en nog is van veel propaganda voor de crematie valt 
natuurlijk niet te ontkennen en dit verklaart ook wel afdoende 
het scherp afwijzende standpunt der Kerk. 

Er zijn er momenteel in ons land velen, die de crematie wil
len legaliseren. Zij willen de begrafenis als de normale vorm 
van lijkbezorging laten, maar zij willen anderzijds ook de cre
matie onder bepaalde voorwaarden als een wettelijk toelaat
bare vorm van lijkbezorging geregeld zien. 

We zouden ons nu de vraag kunnen stellen of deze lieden ook 
uit ongeloof en materialisme tot dit standpunt en deze actie 
komen. 

Het wil mij voorkomen, dat dit kwalijk in zijn algemeenheid 
kan worden volgehouden. Zeker niet alle bevordering van onder 
scherpe omschreven voorwaarden wettelijk toelaatbare crematie 
gaat uit van ongelovig en materialistisch standpunt. 

Ik behoef hier alleen maar te wijzen op het geschrift: Gods
dienst en crematie dat verscheen naar aanleiding van het Wets
ontwerp: "Houdende bepalingen met betrekkingen tot de ver
branding, de balseming en de schouwing van lijken", op de 
Memorie van Toelichting bij dit wetsontwerp van 17 Januari 
1952 en op het Voorlopig Verslag op genoemd wetsontwerp van 
5 Februari 1953. 

In het geschrift: Godsdienst en crematie zegt Prof. v. d. 
Leeuw: "Om deze redenen is het zeer wel mogelijk dat een 
christen hoewel crematie verkiezende boven begraven, daarvan 
wordt weerhouden door redenen van traditie en gevoel. Maar 
hij kan ook crematie verkiezen. Met het oog hierop zou geen 
kerk mogen weigeren dienst te doen bij crematie .... " En Prof. 
de Vos concludeert: "een crematie is uit christelijk oogpunt 
evenzeer verantwoord dan een begrafenis." 

In de Memorie van Toelichting zegt de regering: "Daarbij zal 
enerzijds in het oog moeten worden gehouden, dat op het ogen-
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blik hier te lande grote groepen der bevolking zij het op verschil
lende gronden, ernstige bezwaren tegen lijkverbranding heb
ben, anderzijds dat de overheid in feite reeds lang de lijkver
branding gedoogt en deze een zodanige omvang heeft aange
nomen, dat het alsnog doorvoeren van een crematie-verbod de 
grenzen der redelijkheid te buiten gaat. Er moet dus een modus 
gevonden worden om lijkverbranding binnen zekere grenzen toe 
te staan." 

Hieruit blijkt dat ook bij de regering bij de indiening van ge
noemd wetsontwerp allerminst een propageren van het onge
loof en materialisme voorziet doch hoofdzakelijk deze overwe
ging: "Niets is zozeer ondermijnend voor het gezag dan het 
laten voortbestaan van wetsvoorschriften die dagelijks met 
voeten worden getreden." 

Ook in het Voorlopig Verslag wordt gesteld: "Vele andere 
leden wensten er in dit verband op te wijzen, dat niet in alge
mene zin over "opvattingen omtrent de godsdienst" kan worden 
gesproken. 

Onder godsdienst hier de christelijke godsdienst verstaande, 
kan men zeker niet zeggen dat alle protestanten de verassing 
op godsdienstige gronden verwerpen. In dit verband wezen zij 
op beschouwingen als gegeven door orthodoxe protestanten als 
wijlen Prof. H. A. den Hartog en wijlen Prof. G. v. d. Leeuw; 
evenmin als alle niet-kerkelijken voorstanders zijn van de ver
assing zijn alle kerkelijken tegenstanders ervan." 

Bovendien is het toch wel algemeen bekend dat momenteel 
zeker hier in Nederland de situatie zo is, dat bij lang niet allen 
die zich laten cremeren, dit een manifestatie geacht kan wor
den van ongeloof en materalisme. Niet weinigen die christelijk 
beginselen aanhangen of althans geloven in God laten zich in 
feite cremeren. 

We moeten daarom concluderen dat althans hier in Neder
land ten aanzien van degenen die crematie als uitzondering 
wettelijk willen regelen en ten aanzien van degenen die zich 
laten cremeren in feite lang niet altijd geldt dat zij deze houding 
aannemen om, zoals het H. Officie opmerkt, "de geesten gelei
delijk af te keren van de beschouwing van de dood en van de 
hoop op de verrijzenis van het lichaam." 

Wij moeten er dus uiterst voorzichtig mee zijn om hier in 
Nederland zeker al degenen die in beperkte mate crematie 
willen legaliseren te beschuldigen van ongeloof en materalismc. 
Ook mogen wij niet allen van materialisme en ongeloof beschul
digen, die het aan de keuze der overledene zelf willen overlaten 
welke vorm van lijkbezorging hij prefereert. 

Concluderend menen wij dus te moeten zeggen dat het Ker
kel\jk Verbod tot crematie vooral steunt op het constante chris
telijke gebruik, welk gebruik haar grond vindt in de christelijke 
piëteit ten aanzien van het lichaam en tevens ook in de mani-
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festatie van ongeloof welke door verschillenden nog steeds in 
de crematie wordt gelegd. 

In het licht van het bovenstaande dienen we nu ook de vraag 
te beantwoorden of het van katholiek standpunt uit te aan
vaarden is, dat katholieke staatslieden hier in Nederland, ge
geven de huidige situatie in ons vaderland, zich niet verzetten 
tegen een regeling, waarbij in de wet de begraving als regel 
wordt voorgesteld en de crematie als uitzondering wordt toege
laten, indien scherp omschreven voorwaarden zijn vervuld. 

Het gaat ons hier alleen om dat beginsel, om deze principiële 
vraag. Of in het onderhavige wetsontwerp in detail-quaesties 
alle katholieke ethische normen voldoende zijn gerealiseerd is 
een vraag waar wij ons buiten houden. 

Wij menen deze principiële vraag bevestigend te moeten be
antwoorden. 

We hebben bij die katholieke politici dan te doen met een ma
teriële medewerking aan iets, dat voor sommigen der bedrijvers 
formeel kwaad is, voor anderen een materieel kwaad en voor 
anderen wellicht helemaal geen kwaad; deze materiële mede
werking kan om een geproportioneerde reden worden gebillijkt. 

Deze wet verleent een wettelijke basis dus een zekere mede
werking aan lijkverbranding, die onder scherp omschreven 
voorwaarden als uitzondering wordt toegestaan. 

Van formele medewerking bij katholieke staatslieden, die zich 
tegen de totstandkoming van dit wetsontwerp niet verzetten, 
is hier geen sprake. Noch katholieke ministers, noch katholieke 
kamerleden zullen bij het zich niet verzetten tegen dit wetsont
werp instemmen met het formeel kwaad, dat zij bedrijven die 
deze lijkverbranding wensen als bewuste manifestatie van for
meel ongeloof, of dat katholieken bedrijven die deze civielwet
telijke faciliteiten zouden gebruiken om de kerkelijke wet te 
overtreden. Ook betekent hun zich niet verzetten geen instem
ming met het materiële kwaad dat gedoopte niet-katholieken 
bedrijven, die zich laten cremeren (deze bedrijven materieel 
kwaad omdat zij als als gedoopten eigenlijk aan de kerkelijke 
wet gebonden zijn, tenzij de Kerk hen daarvan ontslaat). 

Ongedoopten, die deze crematie niet toepassen als manifes
tatie van ongeloof, bedrijven hiermede m.i. noch materieel noch 
formeel kwaad. 

Daarnaast is er m.i. wel een geproportioneerde reden op 
grond waarvan die materiële medewerking door katholieke 
ministers en kamerleden kan worden gebillijkt. Vooreerst is 
de reden welke de regering zelf over dit wetsontwerp geeft 
allerminst te onderschatten. "Veel bedenkelijker nog is het, dat 
dagelijks - en wel onder de ogen der overheid - de wet wordt 
overtreden. Niets is zozeer ondermijnend voor het gezag dan 
het laten voortbestaan van wetsvoorschriften die dagelijks met 
voeten getreden worden." 

119 

,,. 



t 

Vervolgens wil het mij voorkomen, dat een houding van ver
zet der katholieke staatslieden tegen een dergelijk wetsontwerp 
gemakkelijk zou worden uitgelegd als een poging om katholieke, 
kerkelijke wetten aan andersdenkenden op te dringen en als een 
beschuldiging door katholieken van ongeloof en materialisme 
aan het adres van de voorstanders van genoemd wetsontwerp. 
Dat hierdoor bij niet weinigen een afkeer van de Katholieke 
Kerk zal ontstaan behoeft verder geen betoog. 

Ik geloof niet dat ergernis onder de katholieken vanwege een 
dusdanige houding der katholieke politici erg groot zal zijn. 

Met een goede voorlichting kan ten dezen trouwens ook veel 
worden bereikt. Men zal de houding der katholieke politici dan 
zeker niet zien als instemming met de ongelovige tendenzen 
welke bij verschillenden de achtergrond van de practijk der cre
matie vormen noch een instemming met het formele of ma
teriële kwaad dat sommigen door het verlenen van deze wet
telijke basis aan de crematie wellicht enigszins gemakkelijker 
zouden kunnen bedrijven. 

We menen daarom dan ook op Nederland de woorden van 
Schilling te kunnen toepassen: "Der Gesetzgeber dürfte aus 
wichtigen Gründen die Verbrennung hingehen lassen aber nicht 
den Schein einer Empfehlung erwecken oder sie billigen". 
Grundriss der Moraltheologie 1949 pag. 343. 
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welke zijde staat tv1aritain? 
Mr van lier in "Socialisme en Democratie" 
(Februari, 1953, p. 83): Onze voornaamste 
leermeester is Maritain! 

J 

lHl et hier volgend artikel had ook kunnen staan in een 
tijdschrift, dat zich bezig houdt met vertalingen uit het 
Frans. Het is derhalve niet de bedoeling met Mr van 
Lier te debatteren aangaande de juitsheid of onjuist

heid van zijn politieke opvattingen. Het is wel de bedoeling zijn 
vertaling van Maritain in het geding te brengen. Het is zelfs de 
bedoeling de juistheid van deze vertaling aan te vechten. 

Wij zouden een onjuiste vertaling van een tekst van Maritain 
niet zo tragisch genomen hebben, ware het niet dat - na de 
publicatie door Mr van Lier - meerdere malen telkens opnieuw 
Maritain voor het voetlicht wordt geroepen om te getuigen, dat 
de Katholieken in de P.v.d.A. gelijk hebben. En wij zouden des
ondanks ook daarvan niet gerept hebben, ware het niet dat o.i. 
Maritain juist het omgekeerde zegt van hetgeen men in Mari
tain wenst te lezen. Het is om Maritain te waarderen, dat wij 
meenden te moeten wijzen op een kapitale fout, welke door 
Mr van Lier gemaakt wordt. 

Alvorens deze fout op de korrel te nemen, mogen twee opmer
kingen vooraf gaan, die zo vanzelfsprekend zijn, dat zij fei
telijk verzwegen hadden kunnen worden. Maar - het schijnt 
dat zij niet zo vanzelfsprekend zijn, als aangenomen mocht 
worden. 

De eerste opmerking is deze. Het is de roem van een taal 
onvertaalbaar te zijn. Dat wist reeds de oude Goethe, toen hij 
hoorde van de pogingen zijn Duits in het Frans weer te geven. 
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Ieder woord immers heeft pas zin en betekenis, wanneer het in 
een con tekst staat. De con tekst kan men eerst dan ten volle be
grijpen, wanneer men het geheel kent, waarin die passage voor
komt. En tenslotte, het hele verhaal krijgt een bepaalde kleur 
en sfeer door de persoon, die het schrijft of spreekt. Men 
moet zich zelf a.h.w. eerst een contekst scheppen, wil men 
duidelijk en ondubbelzinnig kunnen zeggen, wat men te zeggen 
heeft. 

Dat is ook het geval met Maritain. Het is niet mogelijk om 
aan de hand van een enkele zin te bewijzen, dat Maritain een 
bepaalde mening is toegedaan. Want van die ene zin, welke 
Mr van Lier citeert, beweren wij, dat daarvan een vertaling mo
gelijk is, die precies het omgekeerde inhoudt. 

Een tweede opmerking is de volgende. Zelfs indien Maritain 
van mening zou zijn, dat het Christendom niet over een eigen 
apparaat behoeft te beschikken, dat profaan en sacraal tegen
over elkaar of naast elkaar staan als het politieke en het chris
telijke, en dat men dus dat profane gebied kan verzorgen te 
zamen met alle mensen van goeden wil, van welke theologische 
of filosofische richting zij ook mogen zijn, dan blijft nog de 
vraag, of dat ook moet gelden voor Nederland en zijn politieke 
verhoudingen. Nederland immers verkeert - juist op het on
derhavige gebied - in zulk een uitzonderingspositie, dat zowel 
zijn historische evolutie als zijn hedendaagse situatie in heel de 
wereldgeschiedenis geen parallel kent. Zonder enig voorbeeld 
moet Nederland zelf - vanuit eigen interne mogelijkheden -
de oplossing zien te vinden. 

Een beroep op buitenlandse wijsgeren - hoe hoog hun aan
zien ook moge zijn - zou door de oprechte thomist Maritain 
omiddellijk beantwoord worden met de mening van Sint Tho
mas: Uw gezagsargument is het zwakste argument, dat aan
gehaald kan worden. 

Wil men weten, hoe zeer MI' van Lier zich vergist, dan dient 
men eerst te weten, wat MI' van Lier beweert. Afgaande op 
hetgeen hij schrijft in "Socialisme en Democratie" (Febr. 1953, 
83-86), komt men tot het volgende resumée. 

Met Maritain als voornaamste leermeester, heeft van Lier 
een andere visie op de hedendaagse maatschappij dan de meeste 
K.V.P.ers. Hij ziet in die gemeenschap, dat grondige verande
ringen zich voltrekken, zodat ook het beeld, dat wij ons vor
men van die gemeenschap, andere trekken gaat krijgen. 

Hij heeft ook een andere visie op de historische evolutie dan 
de K.V.P.ers, die de geschiedenis "te veel zien als een louter 
werk van de voorzienigheid, als een onbegrijpelijke stroom, 
waarin hier en daar aarzelend wordt ingegrepen". 

Hij heeft ook een andere kijk op de taak van de christenheid, 
een "eventueel christelijke politiek in onze tijd". 

122 



~ ... _--- -

Ofschoon immers - aldus van Lier p. 85 - het Christen-zijn 
de hele mens aangaat, is ons mens-zijn niet altijd en in alles 
totaal en onder ieder aspect op Christus of op God betrokken. 
Het beschavingswerk, dat wij op deze aarde te doen hebben, is 
op zich zelf een profaan en geen sacraal werk. De vervulling 
van onze aardse taak in de wereld is wel niet ons einddoel, 
maar toch meer dan een middel om ons einddoel te bereiken. 

Welnu - dit profane werk kan gedaan worden te zamen met 
alle mensen van goeden wil, welke filosofische of theologische 
opvattingen zij ook mogen hebben. Want - "a vrai dire, il n'est 
rien de plus scandaleux que la croyance à une politique intrin
sèquement chrétienne". Deze door van Lier sterk ingekorte zin 
van Maritain wordt dan vertaald: Niets is werkelijk schan
daliger dan te geloven in een politiek) die in zich zelf christelijk 
is! 

Het is op de eerste plaats van deze vertaling, dat wij willen 
aantonen, hoe zeer Mr van Lier zich vergist heeft. Ofschoon 
men op het eerste gezicht van mening zou kunnen zijn, dat die 
vertaling toch niet zo onverdienstelijk is, stellen wij daartegen
over de boude bewering, dat van deze vertaling letterlijk niets 
deugt. Om dat te ontdekken, behoeft men slechts de contekst 
nader in ogenschouw te nemen. 

Deze contekst kan men lezen op p. 282 van "Humanisme 
intégral" of in "Naar een nieuwe Christenheid" (vertaling van 
Dr van der Lugt) p. 263-265. 

Wat Maritain daar bezig houdt, dat is de kwestie van een 
politieke activiteit, die bezield is met een christelijke geest en 
gericht is op een christelijk ideaal van de gemeenschap. Hier
voor moeten gevormd worden autonome politieke organisaties, 
die de kiem van een levenskrachtige christelijke politiek be
schermen tegen al datgene, wat deze christelijke politiek zou 
kunnen aantasten. 

Deze christelijke politiek, die berekend is op de lange duur, 
en niet tevreden kan zijn met gemakkelijke en onmiddellijke 
resultaten, zal zich op zekere dag afwenden van het bestaande, 
omdat zij in zekere zin wanhoopt aan het bestaande. Deze poli
tiek immers draagt in zich een beeld van de toekomst, die 
alleen geboren kan worden uit een wezenlijke breuk met het 
bestaande. 

In deze houding van de christen is een scheiding te onder
kennen, maar geen afscheiding of verschansing. In deze hou
ding ligt wel de overtuiging, dat het kortstondig voordeel niet 
hoger geschat mag worden dan blijvende resultaten. Daarin 
ligt ook de klare onderkenning, dat "een nieuwe christenheid" 
het einddoel moet zijn en het middelpunt van alle politieke 
activiteit. 

Zo schrijft Maritain op p. 282 van "Humanisme intégral". En 
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dan volgt de door van Lier ontmande passage, welke hier vol
ledig wordt weergegeven in een vertaling, welke inderdaad past 
in het totaal van Maritain's gedachten: »Eigenlijk is niets zo 
aanstootgevend (scandaleux) en in zekere zin zo revolutionair 
- want zelfs vergeleken bij een revolutie is dit revolutionair
dan het geloof (la croyance) in een politiek) die door zijn 
beginselen) zijn geest en zijn vormen intrinsiek christelijk is) 
dan het plan om in deze wereld een vitaal-christelijke politiek 
te gaan voeren". *) 

Indien het kruis van Christus - volgens het woord van Sint 
Paulus - een ergernis is en aanstoot geeft, dan zullen al dege
nen, die met het kruis voorop de gemeenschap willen hervor
men, ergernis geven en aanstoot verwekken. Wanneer men 
deze vertaling vergelijkt met hetgeen van Lier meent te mogen 
vertalen, dan is duidelijk, dat zijn vertaling wel enigszins anders 
is. Afgezien van de contekst, maakt van Lier een dubbele fout, 
namelijk door "scandaleux" te vertalen alsof Maritain "hon
teux" had geschreven, en door "croyance" te miskennen als 
zelfstandig naamwoord. 

Neemt men de gedachten van Maritain, zoals deze uit de 
hier gegeven vertaling naar voren springen, dan is ook duide
lijk, waarom Maritain zijn "Humanisme intégral" begint en ein
digt met een beschouwing over de heldhaftigheid (heroisme) 
van de christelijke humanist. 

Er is nog een fout in de bewering van van Lier, namelijk 
wanneer hij - op zijn manier - "profaan" en "sacraal" tegen
over elkaar stelt, en meent ook daarvoor het gezag van Mari
tain te kunnen aanroepen. 

Maritain spreekt inderdaad van profaan en sacraal, maar ... 
met een bijvoegelijk naamwoord: hij spreekt over "profaan
christelijk" en "sacraal-christelijk". En dat is niet hetzelfde. 

Voor het gemak van de lezer, die zijn eigen mening zou willen 
vormen aan de hand van de zelf gecontroleerde teksten, verwij
zen wij in het navolgende naar de tussen haakjes aangehaalde 
pagina's uit de vertaling van Dr van der Lugt "Naar een nieuwe 
Christenheid" . 

Volgens Martitain pleegt men verraad aan mens en God tege
lijk, wanneer men niet begrijpt, dat de geschiedenis in haar 
evolutie afstevent op het Gods Rijk, ofschoon het zinneloos is 
te menen, dat dit Gods Rijk in de geschiedenis zal komen. Het 
Gods Rijk ligt aan het einde van de tijd, op het grondgebied van 
de verrezenen. (66). 

*) Franse tekst: "A vrai dire, il n'est rien de plus scandaleux, et, 
en un sens, de plus révolutionnaire (car cela est révolutionnaire 
même à l'égard de la révolution) que la croyance à une politique 
intrinsèquement chrétienne par ses principes, son esprit, ses moda
lités, et Ja prétention de procéder dans ce monde à une action poli
tique vitalement chrétienne." 
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Maar - wat na de tijd gaat komen, wordt in de tijd voorbe
reid. Daarom heeft de tijdelijke beschaving, een grote waarde 
voor de blijvende orde van het Rijk Gods. Het kan immers niet 
de bedoeling van de Christen zijn hier het Rijk Gods te vestigen, 
maar het is wel zijn bedoeling de aarde zo in te richten dat er 
volop en echt menselijk geleefd kan worden. Hier zal een leven 
geleid moeten worden vol tekortkomingen, maar ook vol recht
vaardigheid en liefde. Door dit goede dat zijn vruchten draagt, 
wordt het Gods Rijk voorbereid. Ook de tijdelijke orde zal een 
afstraling en een verwerkelijking moeten zijn van waarheden, 
die het Evangelie ons gebracht heeft. (115). 

Radicale veranderingen worden derhalve geeist in onze heden
daagse structuur, die zich niet beperken tot het invoeren van 
een nieuw levensregiem, maar die tevens zullen putten uit die 
innerlijke zielebronnen, waaruit de kracht om te geloven, te 
begrijpen en te beminnen zal opwellen. Daartoe zal men moeten 
ontdekken een wereld van geestelijke realiteiten, die men niet 
kan verwaarlozen zonder de mens te misvormen. 

Indien dus de socialisten beweren, dat er gehandeld moet 
worden uit liefde voor de mens, dan hebben zij daarin gelijk. 
Maar - vergeet niet, dat de liefde een oorspronkelijk christelijk 
thema is, dat nu naar boven komt in een niet-christelijke stro
ming, en dus gedoemd is daar verdorven te worden. Deze liefde 
immers voor de mens komt te staan voor poorten, waar het 
natuurlijk begrip geen toegang heeft. Geen sociale techniek, geen 
hernieuwde opvoeding, doch alleen de liefde, die alle haat en 
ontgoocheling uitsluit, is in staat de mens die bevrijding te 
brengen die hij verlangt met alle vezels van zijn wezen. Hoe 
edelmoedig de niet-christen ook moge zijn, zijn verloochening 
van Christus versteent sommige ·vezels, die wezenlijk bij zijn 
volle menselijkheid behoren. (94, 95, 96). 

Daarom is het duidelijk, dat de tijdelijke orde - en daartoe 
rekent Maritain: sociale verhoudingen, economie, politiek, we
tenschap - iets natuurlijks is. Het is geen goddelijk werk, zoals 
het leven van de genade, maar een menselijk werk. Het is iets 
van het verstand en de vrije wil van de mensen, die daarin mee
werken met de gegevens van de natuur om tegemoet te komen 
aan de diepste verlangens van het menselijk bestaan. Deze tijde
lijke orde met haar tijdelijke beschaving is dus gericht op een 
eigen doel, heeft een eigen goed, heeft dus ook een autonomie, 
zij is onderworpen aan eigen wetten, zij is ook blootgesteld aan 
de wederwaardigheden van al het tijdelijke. (50, 51, 1GO). 

Hier moet dus aan de keizer worden gegeven, wat hem toe
komt, terwijl datgene, wat aan God toekomt daarvan wezenlijk 
onderscheiden is. 

Dit onderscheid duidt Maritain aan met de woorden: "pro
faan" en "sacraal", met "profaan-christelijk" en "sacraal
christelijk" . Daar is dus een Christendom - als wij het zo 
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mogen zeggen, dat door God zelf of in onmiddellijke opdracht 
van God wordt verwerkelijkt: en dat is het leven van de genade 
in de zielen, de Kerk en het kerkelijk leven. Maar datzelfde 
Christendom moet ook verwerkelijkt worden door de mensen, 
en nog wel op hun eigen menselijk - d.w.z. tijdelijk en stoffe
lijk gebied: en dat is de tijdelijke orde van de menselijke be
schaving. (102, 103, 165, 179, 183, 206). 

Dit onderscheid, dat aangeduid wordt met de naam "profaan" 
en "sacraal", is een belangrijke winst van de nieuwe tijd voor 
de vrijheid van geest. Maar het gevolg van dit onderscheid is, 
dat zeer moeilijke vraagstukken opdoemen. Want - terwijl de 
Kerk enerzijds angstvallig bezorgd is niet opgenomen te worden 
in die tijdelijke orde, zich niet te binden aan een bepaalde vorm 
van die tijdelijke orde, zich ontslagen acht van de plicht deze 
orde te besturen, daarover dus geen verantwoordelijkheid 
draagt - en zich beperkt om vanuit haar serene hoogte het 
tijdelijk gebeuren te beoordelen, zal anderzijds de christelijke 
leek - als burger van dat tijdelijke rijk - steeds meer betrok
ken worden in aangelegenheden, welke deze orde betreffen. 
(123) . 

De Kerk staat dus voor een sacraal-christelijke taak, maar 
de burgerstaat voor een profaan-christelijke opgave, waarbij 
inderdaad het tijdelijke apparaat niet op de eerste plaats ge
bruikt mag worden om sacraal-christelijke doeleinden te berei
ken. Dat tijdelijke apparaat kan en mag niet op de eerste plaats 
gebruikt worden om het Rijk Gods op aarde te vestigen. 

Maar - dat profaan christelijke werk kan dus ook niet ge
daan worden samen met alle mensen van goeden wil, van welke 
opvatting zij ook mogen zijn. Dit werk kan niet gedaan worden 
te zamen met mensen, die niet eens weten welke doeleinden 
bereikt moeten worden. Het is een in zich christelijk werk, de 
politiek is een in zich christelijke activiteit. Christenen moeten 
dus het initiatief daartoe nemen. Maar alle werkers van goeden 
wil, die meer of minder geleid worden door de geest van het 
Evangelie, kunnen daartoe uitgenodigd worden, waarbij zij mis
schien niet eens de minst edelmoedigen zijn. (208, 269). 

Al het menselijke in ons roept ons toe, dat de politiek intrin
siek christelijk is, hoe groot de rol van diplomatie en economie, 
van techniek en deskundigheid daarin ook moge zijn. Christe
lijke en niet-christelijke politiek zijn door een onoverbrugbare 
klove gescheiden, ofschoon er aan toegevoegd moet worden, dat 
er ook christenen zijn, die een vitaal-christelijke politiek als 
niet levensvatbaar afwijzen: zij noemen zich realist, maar ver
geten het meest wenzenlijke. (224, 225, 226). 

De P.v.d.A. - en vooral de Katholieken in de P.v.d.A. -
zouden goed er aan doen, Maritain niet op te roepen als kroon-
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getuige voor hun mening. Maritain staat werkelijk niet aan hun 
zijde. Het is alleen een raadsel, hoe de op zich zelf zeer duidelijke 
uitspraken van Maritain in hun tegendeel verkeerd werden, en 
dat men Maritain het onrecht heeft aangedaan te moeten ge
tuigen voor een politieke opvatting, die hij juist afwees als on
werkelijk. 

Heerlen, Juni 1953. 
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E)nmi~baar 
voor ieder bestuurslid en voor iedere afgevaardigde 
in de Partij is: 

':Documentatie 
een bundeling van een aantal referaten en documen
tatiemateriaal ter beschikking van de werkgroepen 
der Partij. 

In de 186 pagina's tekst worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Godsdienst en Politiek; 
Het Nederlandse Bevolkings
vraagstuk; 
Verslag van de werkzaamheden 
van de werkgroepen der Katho
lieke Volkspartij; 
Emigratie; 
Studieschets over het Europees 
Federalisme; 
Benelux; 
Enig feitenmateriaal over het 
beleid van de K.V.P. in de laat
ste jaren; 
Sociale Rechtvaardigheid; 
Het Plan-Schuman; 
Een korte uiteenzetting over het 
Verkiezingsprogram K.V.P.; 
Studie schets over de Europese 
Betalingsunie ; 
Landbouw-Integratie; 
Nota over "De weg naar vrij
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De Gemeente; 

Bezitsvorming metterdaad; 

De taak van het Kader in de 
Afdelingen der K.V.P.; 

Doel en Werkwijze der Werk
groepen; 

Enkele "sprekende" punten over 
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partij ; 
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geest; 
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voor ~elfstandigen 
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Zoals bekend, heeft het Centrum voor Staatkundige Vorming 
onlangs gepubliceerd een rapport van de Commissie-van der 
Grinten, dat de hierboven geplaatste titel draagt. Het rapport 
behandelt, na een algemene inleiding, de kinderbijslag, de ouder
domsvoorziening, de weduwe- en wezenvoorziening, de ziekte
voorziening, de ziektekostenvoorziening, de ongevallenvoorzie
ning, de invaliditeitsvoorziening en de werkloosheidsvoorzie
ning, alles voor zelfstandigen. 

Tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en ziekte-behande
ling, ongevallen, invaliditeit en werkloosheid ontraadt de Com
missie een verplichte collectieve voorziening voor zelfstandigen. 
Eveneens wordt een verplichte collectieve voorziening ontraden 
met betrekking tot onverzorgd of onvoldoende verzorgd achter
gelaten weduwen en wezen (voor de weduwen maakt de Com
missie één uitzondering, waarop ik hieronder terugkom). Ont
staat er voor de zelfstandige tengevolge van ziekte, ongeval, 
invaliditeit of werkloosheid nooddruft, of blijft de weduwe in 
nooddruft achter, dan moeten de betrokkenen zich wenden tot 
de overheidsorganen van sociale zorg (de gemeentelijke diensten 
van sociale zaken). 

Tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom beveelt de Com
missie aan een verplichte collectieve verzorging van Overheids
wege. Deze behoort alleen te gelden voor 65-jarige zelfstandi
gen, die nooddruftig zijn en regelmatig als zelfstandige maat
schappelijke werkzaamheden hebben verricht. Nooddruft wordt 
aangenomen bij een inkomen van ten hoogste f 2080.- voor 
gehuwden en f 1040.- voor ongehuwden. De Staat moet hun 
resp. f 20.- en f 10.- per week uitkeren, met vergroting van 
deze bedragen bij stijging van de kosten van levensonderhoud. 
Het eigen inkomen mag tot een bedrag van f 1040.-, resp. 
f 520.-, niet worden afgetrokken. Ook de weduwe van een zelf-
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standige, die reeds deze ouderdomsuitkering van Overheids
wege genoot, moet, op de basis van ongehuwde zelfstandige, 
onder deze regeling vallen. 

Wat betreft de kinderbijslag toont de Commissie zich voor
standster van een verplichte collectieve voorziening van Over
heidswege. Zij wil hier een Staatsuitkering, maar uitsluitend 
voor die zelfstandigen die in sociale positie met handarbeiders 
kunnen worden gelijkgesteld. In concreto legt de Commissie de 
inkomensgrens bij f 3000.- voor een gezin met drie kinderen, 
bij f 3200.- voor een gezin met vier kinderen, bij f 3400.
voor een gezin met vijf kinderen enz. De kinderbijslag gaat op 
z'n vroegst in bij het derde kind; bij een inkomen van f 3000.-
tot f 3200.- gaat hij in bij het vierde kind; bij een inkomen van 
f 3200.- tot f 3400.- bij het vijfde kind, enz. Ter zake van de 
hoogte van de uitkering wil de Commissie "bij de tegenwoordige 
stand van zaken zeker niet bepleiten, de uitkering voor de zelf
standigen belangrijk lager te stellen dan die voor loonarbeiders." 

Het zou, geloof ik, niet misplaatst zijn geweest, wanneer de 
Commissie achter de titel van haar rapport een vraagteken had 
gezet. Misschien zou het nog verstandiger zijn geweest, wan
neer de titel, met een vraagteken, had geluid: "Geen sociale 
voorzieningen voor zelfstandigen?" Dan had men bij het lezen 
van het rapport tenminste nog deze verademing gehad: jawel, 
toch wel iets: een kinderbijslag voor kleine zelfstandigen en een 
ouderdomsvoorziening voor een nog wat meer beperkte groep 
van kleine zelfstandigen. 

Wat ook de betekenis zij van het rapport der Commissie-van 
der Grinten, sociale problemen voor de zelfstandigen lost het 
nagenoeg niet op. Een poging daartoe wordt alleen gedaan voor 
die zelfstandigen, wier inkomen ten hoogste beloopt f 3000.
per jaar, dus f 60.- per week, en dan enkel voor wat betreft 
de mogelijkheid kinderen te onderhouden en door de oude dag 
heen te komen. 

Merkwaardig is hierbij, dat de Commissie een veel ruimer 
standpunt inneemt ten aanzien van de loontrekkenden. Zij geeft 
duidelijk te kennen, dat hier de kinderbijslag niet beperkt moet 
blijven tot de handarbeiders en dat hier ouderdomsvoorziening 
niet alleen door behoeftigen moet worden genoten. 

Is dit verschil duidelijk - de Commissie maakt niet duidelijk, 
waarom zij een verschillende begrenzing aanlegt aan de groep 
van zelfstandigen enerzijds en aan de groep der loontrekkenden 
anderzijds. 

Met betrekking tot de ouderdomsvoorziening stelt de Com
missie aan de zelfstandige de eis, dat hij door zijn werk getracht 
moet hebben, zich het nodige te verschaffen om in zijn behoef
ten van het ogenblik en van de oude dag te voorzien. Alleen zij 
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moeten geholpen worden, wier beperkt welstandspeil vóór het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd het niet toelaat of in het ver
leden niet toeliet, eigen zorg voor de toekomst aan de dag te 
leggen. 

Maar waarom geldt ditzelfde, in de gedachtengang der Com
missie, niet voor de loontrekkende? De Commissie zegt, dat de 
verhouding hier anders ligt, waartoe zij dan stelt, dat "de 
gedachte, dat de werknemer na het bereiken van een zekere 
leeftijd aanspraak behoort te hebben op een pensioen, in brede 
kringen wordt aanvaard en ook reeds is neergelegd in de gel
dende Invaliditeitswet." 

De argumenterende kracht dezer stelling vermag ik niet te 
zien. Het zijnde in het rechtsbewustzijn en in het positieve recht 
is toch niet het alleen-beslissende voor de juistheid ervan? En 
wanneer de Commissie juist acht, wat voor de loontrekkende 
geldt, dan is een overeenkomstige uitbreiding van de groep der 
zelfstandigen toch niet onjuist, alleen omdat voor hen nog geen 
regeling bestaat en zolang het rechtsbewustzijn een regeling 
voor hen nog niet algemeen aanvaardt? 

In haar verklaring van het verschil tussen loontrekkende en 
zelfstandige met betrekking tot de kinderbijslag is de Com
missie niet duidelijker. Verplichte kinderbijslag, zegt zij, mag 
slechts dienen tot aanvulling van het gezinsinkomen bij tekor
ten. Maar tegemoetkoming hieraan door kinderbijslag is voor 
"de misdeelde middengroepen" onder zelfstandigen "aan te mer
ken als ondoelmatig." Want: "de nood der middengroepen heeft 
andere oorzaken en moet dan ook met andere middelen dan de 
toekenning van kinderbijslagen worden bestreden." Anders ligt 
het, naar de uitspraak der Commissie, voor de loontrekkenden, 
waar men zich niet beperken moet tot de handarbeiders. Hier 
"komen meer factoren van loonpolitiek in het geding, die ten 
aanzien van zelfstandigen niet gelden." < 

Enige nadere adstructie van deze beweringen en van haar 
ter zake dienende karakter ware, dunkt mij, wel nodig geweest. 
Welke "factoren van loonpolitiek" heeft de Commissie hier op 
het oog, en waarom moeten zij leiden tot begrensder voor
zieningen voor de zelfstandigen dan voor de loontrekkenden? 
Op welke "andere oorzaken" van de tekorten bij de midden
groepen onder de zelfstandigen doelt de Commissie, en waarom 
voert het bestaan van andere oorzaken tot de conslusie, dat in 
het gehéél van middelen de kinderbijslag ontbreken kan? De 
Commissie laat haar lezers hier volkomen in het duister. 

'Wanneer men, met de Commissie, erkent, dat er tekorten zijn 
in de inkomens van zelfstandigen, die in sociale positie staan 
boven de handarbeiders, dan is het wel duidelijk, dat er bij hen 
van een eigen ouderdomsvoorziening te weinig of niets terecht 
kan komen en dat de opvoedingsmogelijkheid hunner kinderen 
dan in het gedrang raakt. Hier staan we dus voor sociale pro. 
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blemen, die op een of andere manier moeten worden opgelost. 
Door enkel negatieve uitspraken worden ze niet opgelost. 

Wat de ouderdomsvoorziening betreft, zal ook de Commissie
van der Grinten, dunkt me, bij nadere overweging komen tot de 
conclusie, dat de groep zelfstandigen, voor wie zij een verplichte 
collectieve voorziening wenst, ruimer moet worden getrokken 
dan zij in haar rapport doet. Zij heeft daartoe slechts te on
derkennen, dat naar haar eigen opvatting in het gezins
inkomen van een aantal zelfstandigen, welke zij in con
creto van een verplichte collectieve voorziening uitsluit, geen 
ruimte zit voor een eigen ouderdomsvoorziening. En nademaal 
zij in abstracto een verplichte collectieve voorziening wil uit
strekken tot hen, wier beperkt welstandspeil eigen zorg voor de 
oude dag niet toelaat of toeliet, zal zij gemakkelijk tot de slot
som komen, dat zij bij haar concrete zeer beperkte begrenzing 
van de groep zich heeft vergist. Zij sluit in concreto mensen uit, 
die zij in nood acht te verkeren, die derhalve niet kunnen toe
komen aan eigen zorg voor de oude dag, en die naar de alge
mene opvatting der Commissie dus onder een verplichte collec
tieve voorziening thuishoren. 

Minder eenvoudig ligt de zaak bij de kinderbijslag. Ten deze 
verklaart immers de Commissie, dat de nood der midden
groepen onder de zelfstandigen andere oorzaken heeft en dan 
ook met andere middelen dan de toekenning van kinderbijslagen 
moet worden bestreden. Min of meer als een decreet klinkt, wat 
hierop volgt: "Het probleem van de kinderbijslag is uit econo
misch oogpunt slechts actueel voor de groepen van zelfstan
digen, die in sociale positie met handarbeiders kunnen worden 
gelijkgesteld. " 

Ik kan het hier onmogelijk mee eens zijn. Voor de zelfstandige 
met een inkomen van f 6000.- of f 8000.- of 10.000.- vind 
ik, economisch en sociaal, de kinderbijslag even actueel als voor 
de loontrekkende met een dergelijk inkomen. Het gaat hier om 
redelijke vergelijkbare opvoedingsmogelijkheden van de kinde
ren in kleinere en grotere gezinnen, die leven van de opbrengst 
van eenzelfde maatschappelijke functie. Net zo goed als men de 
ambtenaar of de leraar met zeg vijf kinderen tekort doet, wan
neer men diens inkomen gelijkschakelt aan dat van zijn collega 
met zeg twee kinderen, net zo goed doet men in overeenkomstig 
geval de zelfstandige tekort. Voor elk van beide betekent het, 
dat hij uit zijn arbeid zijn kinderen niet die opvoeding kan 
geven, die de collega met weinig kinderen uit gelijke arbeids
prestatie wel geven kan, en waarop de kinderen uit het grotere 
gezin evenzeer recht hebben als de kinderen uit het kleinere 
gezin. Hoe men voor de zelfstandige (gelijk voor de loontrek
kende) dit euvel zonder kinderbijslag zou kunnen oplossen, is 
mij practisch een raadsel. Theoretisch, om niet te zeggen: acade
misch, kan ik mij een oplossing zonder kinderbijslag natuurlijk 
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wel dromen: nlo bij een zodanige stijging van het algemene wel
vaartspeil, dat geen groep der samenleving meer een sociaal 
probleem behoeft op te leveren, gelijk wij die in onze huidige 
samenleving nog maar al te veel kennen. Maar het gaat niet 
over academische dromen, het gaat over harde werkelijkheid. 
En de harde werkelijkheid is, dat wij zitten, en nog voor onaf
zienbare tijd zullen blijven zitten, met een zodanig welvaartspeil, 
dat arbeiders en middengroepen, loontrekkend of niet loon
trekkend, zonder kinderbijslag niet aan hun redelijke trek kun
nen komen. De kinderbijslag lost niet "de" nood op - maar. 
zonder kinderbijslag zijn wel onoplosbaar, op z'n minst voor de 
grotere gezinnen, de opvoedingsproblemen, waarvoor deze staan 
en die ze uit hun arbeidskracht moeten aan kunnen. 

Voor de kleine zelfstandigen, resp. voor de nog kleinere zelf
standigen, bepleit de Commissie-van der Grinten een verplichte 
collectieve voorziening met betrekking tot de kinderbijslag, 
resp. de voorziening voor de oude dag. Wat het karakter dezer 
verplichte collectieve voorzieningen voor zelfstandigen betreft, 
kiest de Commissie vóór Staatsverzorging en tegen de maat
schappelijke verzekering. Zij wil de zaken blijven regelen in de 
trant van de bestaande noodwetten voor de ouderdomsvoor
ziening en voor de kinderbijslag van kleine zelfstandigen. 

In het algemeen geeft de Commissie de voorkeur aan ver
zekering boven verzorging. Ik acht dit gelukkig - al zou ik het 
gelukkiger hebben geacht, wanneer de Commissie bij die voor
keur van ietwat meer vuur zou hebben doen blijken. Vooral zou 
dit goed zijn geweest als een soort tegen-gif tegen de verden
king, welke de Commissie op zich laadt, dat haar het verschil 
tussen beiden maar zeer betrekkelijk voorkomt. 

De Commissie wekt met name de schijn, dat zij de verzekering 
zo goed als de verzorging aanmerkt als een vorm van materiële 
Staatshulp. Zo spreekt zij ervan, dat uit de subsidiaire verant
woordelijkheid van de Staat niet alleen een verplicht collectief 
verzekeringssysteem kan worden afgeleid, maar ook een "recht
streeks verzorgingssysteem." De zedelijke bevoegdheid van de 
Staat, om een verplicht collectief verzekeringssysteem te 
maken, wordt betoogd "voor de gevallen, waarin hij (de Staat) 
geacht kan worden met een vrij grote regelmaat te moeten 
bijspringen." Een systeem van collectieve verzekering wordt 
genoemd een "andere" vorm van Staatshulp. De Commissie 
gewaagt van gemeenschapsverantwoordelijkheid "voor" (niet: 
van) zelfstandigen. En van belastingheffing en verplichte 
premiebetaling wordt gezegd, dat zij "materieel om het even" 
zijn. 

Dit geeft allemaal de indruk, alsof de Commissie alleen maar 
een keuze ziet tussen Staatsverzorging en Staatsverzekering, en 
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niet tegenover de Staatsverzorging plaatst de gedachte der 
maatschappelijke verzekering, de gedachte waarbij niet de 
Staat verzekeraar is maar het risico gedragen wordt door de 
groep van de verzekerden. Is de Staat de verzekeraar en daar
mee het verzekeringssysteem een systeem van indirecte Staats
verzorging, dan schrompelt het verschil met de directe Staats
verzorging ineen: de uitvoeringsorganen worden dan (al of niet 
gedecentraliseerde) Staatsorganen; de Staat blijft de overheer
sende figuur; de verplichte premiebetaling wordt dan werkelijk 
om het even met de belastingheffing (waarbU men dan discu
tabel kan gaan stellen, of deze last mag worden doorberekend 
in de prijzen, ja of neen). 

Ik heb intussen wel reden om aan te nemen, dat het niet de 
bedoeling der Commissie is geweest, de verzekering aan te mer
ken als een Staatsverzekering. Echter zou het mij goed schijnen, 
wanneer de Commissie bij een her-schrijving van haar rapport 
de inhoud in overeenstemming zou brengen met de gedachte 
van maatschappelijke verzekering. 

Zoals gezegd, de Commissie kiest met betrekking tot kinder
bijslag en ouderdomsvoorziening voor Staatsverzorging. ZU 
geeft daarvoor drie redenen a. bij de kleine zelfstandigen ont
breekt een van haar onderlinge samenhang bewuste groep; 
b. de inning der premies levert onoverkomelijke technische 
moeiliikheden op; c. om het draagvlak der verzekering 7.0 groot 
mogellik te maken, zou men categorieën onder de verzekering 
moeten brengen, die noch uit een oogpunt van materiële nood
zaak, noch uit een oogpunt van groepssolidariteit redelijker
wijze tot deelneming kunnen worden verplicht. 

Van de eerste reden heb ik met verbazing kennis genomen. 
Dit betekent zo veel als een wegdrukken van de kleine zelf
standigen, en daarmee van grote delen van de gehele midden
stand, uit de werldngsmogel~ikheid der publiekrechtel1ike 
bedrijfsorganisatie. Ik moet zeggen, dat ik dit niet veni'Terken 
kan, en dat het mij voorshands ook als schadelijke t\idsbeste
ding voorkomt, om te pogen het te verwerken. 

Als argument haalt de Commissie nog aan, dat zich "in dit 
conglomeraat van mensen enig saamhorigheidsgevoel ook niet 
gedemonstreerd heeft in een poging om tot een kinderbiislag
regeling op privaatrechtel~ike basis te geraken." .Ja, dat zal uit
komen! Hoe zou dit privaatrechtel~ik menseliik mogeliik ziin? 
Dat speelt geen enkele groep voor zichzelf privaatrechteliik 
klaar, omdat er in elke groep tevelen ziin, die, om wp-lke reden 
of door welke gedraging ook, menen nooit voor kinderb~jslag
uitkering in aanmerking te zullen komen. 

Overigens is het opmerkelijk, dat de Commissie, bij de bespre
king van de ouderdomsvoorziening dezelfde reden van onsamen
hangende groep herhalende, hier niet een overeenkomstige 
adstructie geeft. Het gebruik van de bedrijfspensioenfondsenwet 
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in de kringen der zelfstandigen zou een dergelijke adstructie 
ook verhinderen. 

Voor de tweede reden - onoverkomelijke technische moeilijk
heden bij de premie-inning - zou men het hoofd moeten buigen, 
indien deze reden inderdaad aanwezig zou blijken te zijn. Wan
neer ik deze reden hoor uitspreken, dan rijst bij mij intussen 
steeds deze vraag: is dan de hele P.B.O. technisch overwegend 
bezwaarlijk voor de kleine zelfstandigen? De grootste moeilijk
heid zal toch wel zitten in de registratie, waarop de P.B.O. 
steunt en waarvoor de organisatie-Woltersom zich nuttig heeft 
getoond. 

Wat de derde reden betreft - noodzaak van uitbreiding der 
verzekering over de grenzen der kleintjes heen - lijkt het mij, 
dat de Commissie-van der Grinten veelal feitelijk gelijk zal heb
ben. Maar ik ben het niet met haar eens, wanneer zij stelt, dat 
de nodige uitbreiding ipso facto betekent inschakeling van 
categorieën, die noch uit een oogpunt van materiële noodzaak 
noch uit een oogpunt van groepssolidariteit redelijkerwijze tot 
deelneming kunnen worden verplicht. 

In tegenstelling tot de Commissie meen ik, dat de materiële 
noodzaak voor verdergaande categorieën geldt dan de kleintjes 
waartoe de Commissie zich beperkt - dit onderwerp is hier
boven besproken. En daarnaast zou ik niet gaarne zo gemak
kelijk in generali uitspreken, dat de groteren hier nooit ver
plichtingen zullen hebben uit overweging van groepssolidariteit.. 
Bij verplichte sociale voorzieningen gaat het niet alleen om dat
gene, wat nodig is voor zichzelf, maar ook om datgene, wat 
nodig is voor anderen. De ontplooiing van de persoonlijkheid 
eist, dat wij onze verantwoordelijkheid kunnen waarmaken voor 
onszelf, maar ook onze verantwoordelijkheid voor anderen. Ook 
deze mede-verantwoordelijkheid kan het scheppen van een 
groepsverplichting nodig maken. Onze tijd lijdt eer nog aan een 
tekort dan aan een teveel van dit begrip. 

Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk, dat de twee draden, 
die door het rapport der Commissie-van der Grinten heen lopen, 
met elkaar verweven zijn: de sterke begrenzing van de groep 
zelfstandigen waarvoor de Commissie een verplichte collectieve 
voorziening voorstaat, en het karakter van Staatsverzorging 
VOOI' deze voorziening. Het ene past wonder-wel bij het andere. 
De ganse gedachtengang draait om voorziening in nooddruft. 
Wat ik helemaal mis, dat is, dat het voorhanden sociale pro
bleem gaat om de rechtvaardige prijs. Zo goed als de loon
trekkende uit zijn loon, moet de zelfstandige uit zijn prijs het 
onderhoud voor zich en zijn gezin en het onderhoud voor zijn 
oude dag kunnen verdienen. Niet bij wijze van Staatsbedeling, 
maar uit de opbrengst van zijn werk. Dit kan alleen, wanneer de 
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organisatie van het gemeenschappelijke leven, inzonderheid van 
het maatschappelijke groepsleven, daarop is afgestemd, zo is 
ingericht dat iemand, die werkt, de nodige opbrengst daaruit 
ook halen kan. 

De Commissie-van der Grinten heeft gedokterd aan de gevol
gen van een maatschappelijke organisatie, waarin grote groe
pen van zelfstandigen niet de hun toekomende prijs kunnen 
bereiken - is het zo gortig, dat ze nooddruftig worden, dan zal 
de Staat bijspringen, om volkomen verpaupering te voorkomen. 
Naar mijn mening moeten wij blijven dokteren aan herziening 
van de maatschappelijke organisatie zelve, opdat de oorzaken 
van het sociale probleem worden weggenomen, de werkers uit 
het werk van hun hoofd en van hun hand het nodige kunnen 
verdienen, en het terugvallen op de bedelende Staat tot geringer 
noodzaak wordt teruggebracht. 
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I Kosteloos Onderwfis 
door Mr J. G. M. Broekman 

Het is niet voor de eerste maal in de geschiedenis, dat het 
vraagstuk van algemeen kosteloos onderwijs aan de orde is 
gesteld, zij het dan, dat het tevoren nooit die belangstelling 
heeft getrokken, welke het op het ogenblik in en buiten de 
Staten-Generaal geniet. Tijdens de behandeling van het ontwerp 
van wet, dat geleid heeft tot de Lageronderwijswet 1920, is de 
kwestie voor wat het lager onderwijs betreft althans, vrij uit
voerig, met name in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
onder ogen gezien en de toen gebezigde argumenten vóór en 
tegen zijn voor degenen, die de polemieken van nu volgen, geen 
onbekende klanken. Een beknopt overzicht van het destijds ver
handelde moge als inleiding op het onderwerp van dit artikel 
dienen. Tegenover de leden, die invoering van algemeen koste
loos onderwijs een kwestie van louter fiscale aard achtten en 
voor het volksonderwijs, dat zij terecht als een zaak van alge
meen belang beschouwden, van een retributiestelsel niet wilden 
weten, voerden anderen aan, dat de gemeenschap, hoewel 
belanghebende, niet de enige en zelfs niet de voornaamste 
belanghebende is, maar dat in de eerste plaats de ouders belang 
hebben bij het onderwijs en dat er geen reden is om de ouders, 
die kunnen betalen, van een bijdrage in de kosten van het onder
wijs, waarvan de gemeenschap toch al een belangrijk deel voor 
haar rekening neemt, vrij te stellen. De toenmalige Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (dr. J. Th. de 
Visser) was het blijkbaar met de laatsten eens. Bij de algemene 
beschouwingen over het ontwerp stelde hij, dat de eerste roe
ping, welke een ouder wat zijn uitgaven betreft, heeft, deze is, 
dat hij voor de opvoeding en ontwikkeling zijner kinderen offert. 
Wie dit beginsel prijsgeeft, aldus de Minister, verzwakt van 
lieverlede in het volk hoe langer hoe meer de zucht tot het 
geven in het algemeen. Naast dit principiële argument voerde 
hij bij de behandeling van het schoolgeldartikel nog een, wat hij 
noemde practisch bezwaar aan tegen de kosteloosheid van het 
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onderwijs, hierop neerkomende dat wanneer de ouders voor een 
zekere zaak i.c. het onderwijs, iets offeren, zij er ook enig belang 
bij krijgen en eer hun kinderen, die misschien geneigd zijn tot 
schoolverzuim, naar school zullen zenden, omdat zij, voor wat 
zij gegeven hebben, ook iets willen ontvangen. Hij verwees 
hierbij naar de statistiek, die aantoont, dat aan de bijzondere 
scholen, waar in de regel schoolgeld wordt geheven, het ver
zuim veel geringer is dan aan de openbare scholen. 

Een van socialistische zijde ingediend amendement (Ossen
dorp ) ertoe strekkende, dat in de wet de bepaling wordt opge
nomen: "Er wordt geen schoolgeld geheven" werd verworpen. 
Hetzelfde lot viel ten deel aan een amendement Otto, dat in de 
wet de mogelijkheid van vrijstelling van de verplichting ener 
gemeente om schoolgeld te heffen, opgenomen wilde zien. Een 
dergelijk voorschrift kwam wel voor in de Lager Onderwijswet 
van 1878, doch naar het oordeel van de Minister paste het niet 
meer in een stelsel van evenredige schoolgeldheffing en boven
dien zou de overbodigheid ervan in de practijk voldoende zijn 
gebleken. 

Het vraagstuk werd bijzonder actueel toen de Troonrede 1952 
aankondigde, dat onderzocht zal worden of voor leerlingen van 
de lagere school - wellicht voor alle leerplichtige leerlingen -
het schoolgeld ware af te schaffen, dan wel de regeling ware te 
vereenvoudigen. Deze mededeling werd aanleiding tot een uit
voerige discussie in beide Kamers der Staten-Generaal. Blijkens 
het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer bij de Rijks
begroting voor het dienstjaar 1953, Hoofdstuk VI, wilden zeer 
vele leden verder gaan dan het in de Troonrede vermelde 
inhield. Zij achtten invoering van kosteloos onderwijs over de 
gehele linie één van de maatregelen, nodig om er toe te komen, 
dat allen, die hiertoe de capaciteit en de lust bezitten, het gehele 
onderwijs van lager tot hoger kunnen volgen, ongeacht de finan
ciële positie der ouders. Vele leden echter wilden, alvorens hun 
standpunt te bepalen, eerst eens de resultaten van het in de 
Troonrede aangekondigde onderzoek afwachten, terwijl weer 
anderen zich reeds b~i voorbaat verzetten tegen het idee van 
kosteloos onderwijs, voor welk tak van onderwijs dan ook. De 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen behield 
zich in de Memorie van Antwoord, gezien het voorgenomen 
onderzoek, een uiteenzetting van zijn standpunt in deze materie 
vooralsnog voor. Wel gaf hij als zijn aanvankelijk oordeel te 
kennen, dat ten aanzien van de niet-leerplichtige jeugd geen 
vrijstelling van school- en collegegeld behoort te worden ver
leend, indien de ouders in staat zijn hun kinderen zonder finan
ciële steun van de overheid te laten studeren. Bij de mondelinge 
beraadslaging over hoofdstuk VI werden de standpunten over 
en weer nader toegelicht, waarbij vrijwel alle aspecten van de 
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aangelegenheid werden belicht en de Minister uitvoerig op de 
kwestie inging, hoewel zich van een definitieve uitspraak ont
houdende. Vermeld zij, uit wat de Minister mededeelde, dat met 
het in de Troonrede aangekondigde onderzoek reeds een aan
vang is gemaakt en dat dit onderzoek in uitgebreide vorm zal 
geschieden, zodat het zich mede tot de collegegelden zal uit
strekken. 

Ook de Eerste Kamer liet het vraagstuk van kosteloos 
onderwijs bij de behandeling van Hoofdstuk VI der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1953 niet onaangeroerd. 

Intussen is verschenen de nota van de Regering aan de Voor
zitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 
inzake voorgenomen maatregelen betreffende verhoging van de 
huren en wijziging van de belastingen. Hierin wordt mededeling 
gedaan van het voornemen der Regering om ingaande 1 Januari 
1954 de schoolgelden voor het zesjarig lager onderwijs af te 
schaffen; die voor het voortgezette onderwijs te verlagen en de 
heffing daarvan te vereenvoudigen, alsmede het collegegeld te 
verlagen. Of en in hoeverre voor de leerplichtige jeugd boven 
de zesde klasse van het lager onderwijs tot afschaffing van de 
schoolgelden kan worden overgegaan, wordt volgens de nota 
overwogen. Aldus is op het ogenblik de stand van zaken. 

Bij de waardering van het streven naar kosteloos onderwijs 
zal men zich hebben af te vragen, of de kosteloosheid van het 
onderwijs wordt gezien als een postulaat van zekere voor ons 
niet aanvaardbare overwegingen van principiële aard omtrent 
de draagwijdte van de overheidstaak dan wel als een middel 
ter bereiking van bepaalde in de practijk van het leven liggende 
doeleinden. Kosteloos onderwijs, gezien als de verwerkelijking 
van de idee, dat het recht en de plicht tot opvoeding en onder
wijs der kinderen niet de ouders maar de staat toekomen, is 
uiteraard absoluut verwerpelijk. Gezien echter, als een middel 
om hen, die daartoe wel de geschiktheid en de lust maar niet 
het geld bezitten, te kunnen laten studeren, is de kosteloosheid 
van het onderwijs op zich zelf zeker niet verwerpelijk. Niemand 
immers zal ontkennen, dat het zoveel mogelijk wegnemen van 
belemmeringen tot deelname aan de ontwikkelingsmogelijk
heden een in zich het nastreven waard doel is. De vraag is 
alleen maar, of het middel voor de bereiking van het doel deug
delijk is en of het wellicht gevolgen teweegbrengt, die tot 
afwijzing moeten nopen. 

Allereerst zij dan opgemerkt, dat het schoolgeld slechts een 
der belemmeringen en niet eens de ernstigste is, welke begaafde 
maar onbemiddelde kinderen de weg naar school versperren. 
Met uitzondering van de collegegelden, die gefixeerd zijn, zijn 
de schoolgelden voor elke tak van wettelijk geregeld onderwijs 
gedifferentiëerd naar de draagkracht van de schoolgeldplich-
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tigen, met dien verstande, dat nooit een hoger bedrag kan 
worden geheven, dan de kosten per leerling van de desbetref
fende tak van onderwijs uitmaken. Veel zwaarder drukken 
andere belemmeringen van financiële aard: het derven van 
inkomsten door de ouders uit arbeid van hun kind, die dit, ware 
het niet gaan studeren, wellicht zou hebben ingebracht, de 
kosten van verzorging gedurende de gehele studieperiode (kost 
en inwoning, kleding, eventueel huisvesting elders) en van het 
studiemateriaal. Kan van het schoolgeld nog worden gezegd, 
dat dit bij verminderde draagkracht daalt, de andere belem
meringen drukken des te zwaarder, naarmate de draagkracht 
van de schoolgeldplichtigen geringer is. 

Ongetwijfeld zal het wegvallen van schoolgeld enige verlich
ting kunnen brengen, wellicht zal het zelfs hier en daar bij het 
nemen van een beslissing omtrent al of niet gaan studeren van 
doorslaggevende betekenis kunnen zijn, maar over de gehele 
linie genomen zal het aantal van degenen, voor wie de mogelijk
heid tot studie openstaat, er nauwelijks door vergroot worden, 
want daarvoor is de verlichting van lasten van te weinig ge· 
wicht. 

Wil het: "gelijke studiekansen voor iedereen", werkelijkheid 
worden, dan zal het dus niet mogelijk zijn te blijven stilstaan bij 
de afschaffing der schoolgelden, maar zullen verder gaande 
voorzieningen ter verlichting van de hierboven aangeduide an
dere lasten noodzakelijk zijn, voorzieningen die kunnen lopen 
van indirecte steun via studietoelagen en beurzen in individuele 
gevallen tot algemene toekenning van studieloon. Tegen indi
viduele hulp aan studerenden, die hoewel zij geschikt tot de 
studie zijn, de middelen daartoe missen, is geen bezwaar, in
tegendeel. Deze hulp kan, mits in ruimer mate verleend dan hic 
et nunc het geval is en gecombineerd met andere voorzieningen 
(belastingsfaciliteiten) de oplossing van het onderhavige pro
bleem brengen. Aan de veralgemening van deze voorzeningen 
- en het zijn juist de voorstanders van kosteloos onderwijs, die 
haar willen veralgemenen - is echter een bedenkelijke conse
quentie verbonden: zij moet noodzakelijk leiden tot een beper
king van de vrijheid van onderwijs, niet om het te geven, maar 
om het te ontvangen, want de kosteloosheid van het onderwijs, 
gepaard met algemene, voor iedereen geldende, voorzieningen, 
met name het studieloon, zal de overheid dwingen, gezien de te 
verwachten toeloop van gegadigden enerzijds, het niet ad libi
tum uit te breiden aantal scholen en de in ieder geval niet on
beperkte behoefte van de maatschappij aan afgestudeerden van 
de verschillende soorten scholen anderzijds, tot het toepassen 
van selectie. Daargelaten nu, dat de bestaande selectie-metho
den nog niet die vorm van perfectie hebben bereikt, dat zij 
feilloos de geschikten (wat nog iets anders is, dan de begaaf
den) aanwijzen en van een weggeselecteerde nog geenszins met 
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Minister De Visser merkte destijds bij de behandeling van het 
ontwerp Lager Onderwijswet 1920 op, dat, wanneer men de 
ouders langzamerhand verleert voor hun kinderen uitgaven te 
doen, men er hoe langer hoe meer toe komt de zedelijke ver
plichting tot allerlei andere uitgaven aan de burgers te ontne
men en over te brengen op de staat. Ook dit geldt heden zeker 
niet in mindere mate dan toen. 

Met name mag het voorgaande op de afschaffing van het 
schoolgeld voor het lager onderwijs worden betrokken. Al is de 
verplichting tot het doen genieten van dit onderwijs dan ook 
positief-rechtelijk vastgelegd, een morele verplichting van de 
ouders om hun kinderen tenminste dit onderwijs te laten genie
ten kan reeds lang niet meer worden ontkend. Het bestaan der 
leerplicht is aangevoerd als titel voor de kosteloosheid van het 
lager onderwijs, alsof de leerplicht zo iets is als een door de 
staat voor zich opgeëiste prestatie, waartegenover hij van zijn 
kant ook iets moet stellen. Dat onbemiddelden geholpen worden 
om hun verplichtingen in deze na te komen, wie zal dat willen 
afkeuren? Maar dat ook degenen, die zelf de kosten van het vol
doen aan hun verplichtingen kunnen dragen nog moeten wor
den tegemoetgekomen, zou het morele karakter van de leerplicht 
geweld aandoen. De afschaffing van het schoolgeld voor het la
ger onderwijs raakt bovendien alle ouders en werkt in haar ge
volgen over een groter vlak dan de afschaffing van het school
geld voor de andere takken van onderwijs. 

Dat heffing van schoolgeld vanuit psychologisch oogpunt zin 
heeft, is meermalen beweerd. Minister de Visser wees er bij de 
behandeling van het ontwerp-Lager-onderwijswet 1920 reeds op. 
Zich daarbij hoedende voor overdrijving, kan men aan dit 
argument voor de heffing van schoolgeld een reële waarde niet 
ontzeggen. Waarom zou een overigens zo algemeen verschijnsel 
als het beter waarderen van een zaak, indien men voor het ver
krijgen ervan offers heeft moeten brengen, is, nu juist uit
zondering lijden, zodra het terrein van het onderw~is wordt 
betreden? Het psychologisch effect van de heffing van school
geld is overigens niet alleen een kwestie van meer of minder 
waardering van het genoten onderwijs, maar kan zich nog op 
een andere w~ize uiten. Op wat geschonken wordt, mag men 
geen aanmerkingen maken, is een gedragslijn, die zelfs in een 
spreekwoord uitdrukking heeft gekregen: een gegeven paard 
mag men niet in de bek zien. Zal het nu niet zo gaan, dat met 
de invoering van algemeen kosteloos onderwijs de critische 
belangstelling voor het onderwijs zal dalen? met name, dat 
overheidsinmenging gemakkelijker zal geaccepteerd worden, 
ook wanneer verzet daartegen op zijn plaats zou zijn? Te zeer 
wordt nu reeds voorbijgezien, dat de regeling van het onderwijs 
slechts gedeeltelijk tot de competentie van de overheid behoort, 
n.l. voorzover betreft het van harentwege gegeven (openbare) 
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onderwijs en dan nog met deze beperking, dat het betreden 
van het paedagogisch domein haar verboden is: geen staats
paedagogie. Het bijzonder onderwijs is vrij, maar de grote mate 
van afhankelijkheid van de overheidssubsidies heeft er toe 
geleid, dat het zich moet neerleggen bij tal van voorschriften 
als even zovele subsidievoorwaarden, die in de grond van de 
zaak zijn onbelemmerde groei verhinderen en tot verstarring 
voeren. Het gevaar van nog verder gaande overheidsbemoeiing 
met de interne regeling van het onderwijs, als de staa.t alles zal 
betalen en geen weerstand meer zal ontmoeten, zal er werkelijk 
niet kleiner op worden. 

Voor sommige soorten van bijzondere scholen, waarvan de 
besturen de schoolgelden mogen behouden en haar kunnen aan
wenden tot dekking van kosten, waarvoor geen subsidie wordt 
toegekend - het betreft hier de bijzondere scholen, waarvan 
de kosten volgens de geldende subsidieregeling voor een deel ten 
laste van de schoolbesturen blijven, n.l. de scholen voor voor
bereidend hoger en middelbaar onderwijs en de land- en tuin
bouwscholen - zou de afschaffing der schoolgelden financiële 
schade meebrengen. Hetzelfde geldt voor het bijzonder hoger 
onderwijs. Wijziging van de geldende subsidieregeling zou hierin 
echter kunnen voorzien. 

Op niet zo eenvoudige wijze is echter te voorzien in de moei
lijkheid, waarin niet-gesubsidiëerde scholen bij afschaffing der 
schoolgelden kunnen geraken. Er is nog altijd een niet te ver
waarlozen aantal scholen - men denke hier alleen al eens aan 
de seminaria en de scholen voor opleiding van priesters van de 
religieuse orden en congregaties - die geen subsidie ontvangen, 
hetzij omdat deze vanwege de daaraan inhaerente binding der 
school aan tal van subsidievoorwaarden niet op prijs wordt 
gesteld hetzij omdat niet aan die voorwaarden kan worden vol
daan. Voor deze scholen zijn de schoolgelden meestal een onmis
bare factor voor haar bestaan. De invoering van algemeen 
kosteloos onderwijs zal echter het blijven vorderen van school
geld op deze scholen moeilijkheden in de weg leggen. De bestu
ren zullen voor dit dilemma komen te staan: Of afzien van nood
zakelijke inkomsten Of zich neerleggen bij een ongelijkheid ten 
opzichte van het openbare en het gesubsidiëerde bijzondere 
onderwijs. 

Soortgelijke moeilijkheden zullen gelden voor nieuwe scholen 
voor V.H.M.O., zolang zij niet in het genot van subsidie zijn 
gesteld en, voordat dit het geval is, kunnen er jaren verstrijken. 
Het komt bij de thans geldende subsidieregeling voor het 
V.H.M.O. welhaast niet voor, dat een school reeds onmiddellijk 
bij de oprichting wordt gesubsidiëerd. Daarvoor is een aanloop
tijd van een onbepaald aantal jaren nodig, waarin de school, 
dikwijls ten overvloede, haar bestaansrecht moet bewijzen en 
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in die tijd moet zij gefinancieerd worden uit bijdragen van par
ticulieren, schoolgelden en, in het meest gunstige geval, uit 
vrijwillig toegekende gemeentelijke subsidies. Ook hier het 
dilemma voor de besturen: afzien van noodzakelijke inkomstim 
of zich neerleggen bij een ongelijkheid ten opzichte van het 
openbare en gesubsidiëerde bijzondere onderwijs. Het oprichten 
van nieuwe scholen zal er ongetwijfeld door bemoeilijkt worden 
en dat zal duren zolang voor het V.H.M.a. geen objectieve 
normen voor het verwerven van subsidiegelden, die waar
borgen, dat de school, welke aan deze normen voldoet, reeds bij 
de oprichting in het genot van subsidie wordt gesteld. 

Nog om een andere reden zal de positie van de bijzondere 
niet-gesubsidiëerde scholen bij aîschaffing van de schoolgelden 
moeilijker worden. Hoe dan ook, in ieder geval moeten de mid
delen voor de instandhouding van deze scholen grotendeels 
worden gevonden in bijdragen van particulieren, bijv. van de 
bevolking van de streek, waarin een nieuwe school voor 
V.H.M.O. wordt opgericht, van het Katholieke volksdeel, voor
zover de Seminaria betreft. De afschaffing van de schoolgelden 
en zeker wanneer deze gepaard gaat met verder strekkende , 
algemeen geldende voorzieningen zoals studieloon, zal iedere 
belastingplichtige zwaardere lasten opleggen ter bestrijding van 
de kosten van het openbare en gesubsidiëerde bijzondere onder
wijs en wanneer nu een gedeelte der burgers bovendien nog hun 
eigen niet-gesubsidiëerde scholen in stand moeten houden, zou 
dit laatste op de duur en misschien zelfs reeds aanstonds wel 
eens te veel kunnen zijn. 

Zonder doortrekking van de financiële gelijkstelling tot de 
takken van onderwijs, waarvoor de schoolgelden worden afge
schaft, werkt deze maatregel onbillijk ten opzichte van de bevol
kingsgroep, die voor het onderwijs aan zijn kinderen op bijzon
dere scholen is aangewezen. De situatie zou dan aldus zijn, dat 
een deel der burgers het verlangde onderwijs voor zijn kinderen 
geheel op kosten van de gemeenschap kan krijgen, terwijl een 
ander deel niet eens de beschikking over het benodigde aantal 
scholen heeft ofwel deze geheel of gedeeltelijk zelf moet bekos
tigen. Kosteloos onderwijs past daarom, zo overigens aanvaard
baar, alleen in een bestel, waarin iedere bevolkingsgroep op 
basis van objectieve normen zijn eigen scholen op kosten van de 
gemeenschap kan oprichten en instandhouden. 

Het voorgaande is een betoog tegen de kosteloosheid van het 
onderwijs, niet tegen de uitbreiding van de ontwikkelings
mogelijkheden van voor studie geschikte maar onbemiddelde 
kinderen. De kosteloosheid als middel ter bereiking van dit 
laatste wordt afgewezen, niet omdat zij op zich verwerpelijk zou 
zijn, maar omwille van datgene, waartoe zij moet leiden, waar
van wel het belangrijkste is de verstrekkende macht, welke de 
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staat in aangelegenheiden, die primair tot de bevoegdheid der 
ouders horen, wordt gegeven. 

Als hier de kosteloosheid wordt afgewezen, is daarmede 
bedoeld - dit zij, om misverstand te voorkomen, ten overvloede 
opgemerkt - de kosteloosheid als systeem, niet de vrijstelling 
van schoolgeld van de categoriën, die daarvoor op grond van 
het gemis van voldoende draagkracht in aanmerking komen. 
Hetzelfde dient gezegd van zekere andere voorzieningen, zoals 
studieloon. Als systeem worden zij afgewezen, niet als tegemoet
koming in bijzondere gevallen. Wat de principiële voorstanders 
van kosteloos onderwijs als systeem met aanvaarding van al de 
daaraan verbonden consequenties willen bereiken, willen ook 
wij bereiken, maar langs een andere weg, waarvan het volgen 
niet plaatst voor onaanvaardbare consequenties. 

Niets dwingt er toe om de kosteloosheid van het onderwijs 
als systeem in te voeren. Met name is er geen sprake van een 
algemeen verzet bij de ouders tegen de heffing van schoolgeld, 
wel van bezwaren tegen de verschuldigde bedragen, maar daar
aan is op andere en betere wijze tegemoet te komen dan door 
algehele afschaffing van de schoolgelden. Blijkbaar wordt het 
dus nog steeds als de meest natuurlijke zaak ter wereld 
beschouwd, dat de eerst belanghebbenden althans enigszins en 
naar vermogen in de kosten van het onderwijs hunner kinderen 
bijdragen. 

De eerst belanghebbenden bij het onderwijs: dit zijn de ouders 
en hun kinderen, maar niet de staat. Niet dat deze geen belang
hebbende is, maar in een geheel ander opzicht dan de ouders en 
de kinderen, n.l. in zoverre het algemeen welzijn, dat aan zijn 
hoede is toevertrouwd, eist, dat er voldoende scholen zijn en dat 
deze het aantal goed onderlegde en bekwame burgers afleveren, 
waaraan de maatschappij behoefte heeft. Het is daarom de 
taak van de overheid om in het algemeen de mogelijkheden te 
scheppen voor de oprichting en instandhouding van scholen en 
voor een verbreide deelname aan het onderwijs, zodat geen 
intellect verloren behoeft te gaan. 

De ouders, die hun kinderen laten studeren en de studerende 
kinderen zelf, doen dit niet in de eerste plaats om daarmede het 
algemeen belang te dienen, al wordt dit in feite er wel door 
gediend, maar voor hen overweegt het persoonlijk belang: de 
voldoening aan de verplichting het kind op te voeden en te 
onderrichten, de persoonlijke vervolmaking van het kind, het 
openen voor dit laatste van de mogelijkheid zich een positie in 
de maatschappij te verwerven. 

Het is dan ook niet in te zien, wat bezwaar er tegen is, dat 
de staat, die in de behartiging van deze persoonlijke belangen 
tegemoet komt door scholen te bekostigen, zelfs al doet hij dit, 
omdat het algemeen welzijn het eist, daarvoor van degenen, die 
het betalen kunnen een passende retributie vraagt. 
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Verhouding overheid.particulier initiatief I 

op het terrein van het sociaal·charitatieve werk 
\. door Mr G. J. Dekkers ) 

I. Inleiding. 

A
an het vraagstuk van de verhouding overheid-particu
lier initiatief op het terrein van het sociaal-charitatieve 
werk zijn vooral na de tweede wereldoorlog reeds heel 
wat beschouwingen gewijd. Dit is echter begrijpelijk, 

wanneer men bedenkt, dat de charitas een ontwikkeling door
maakt, welke in vele opzichten een vernieuwing betekent en 
welke er logisch toe leidt, dat men zich opnieuw ernstig bezint 
op de fundamentele problemen en met name ook op de ver
houding overheid-particulier initiatief. 

Tot goed begrip van deze verhouding is het dan ook wenselijk 
in het kort de voornaamste facetten in de huidige ontwikkeling 
van het sociaal-charitatieve werk in ons land na te gaan. 

V ooreerst echter, wat is charitas en wat is sociaal· 
charitatief werk? 

Onder "charitas" versta ik hier niet de subjective deugd der 
naastenliefde, maar het geheel van activiteiten, welke in min 
of meer georganiseerde vorm op het terrein van de hulp
verlening als speciale uitingen van de deugd der christelijke 
charitas beschouwd worden. 

Het eerste en eigen doel van de charitas is het opheffen, 
verminderen of verzachten van het menselijk leed en zo mogelijk 
zelfs het opheffen van de oorzaken daarvan, als getuigenis van 
de werkelijkheid der liefde van God voor de mens. 1) 

De charitas beperkt zich in beginsel niet tot een bepaald 
object van hulpverlening en stelt ook geen speciale eisen van 
deskundigheid en techniek, maar veronderstelt de algemene 
menselijke gevoelens van naastenliefde, medelijden en affec-

1) Nota dd. 3 Mei 1948 van de Bisschoppelijke Adviescommissie op 
Sociaal-charitatief Terrein. 
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tiviteit. De charitas wordt beschouwd als een bezigheid, waar
mede zich ieder mens, zonder meer als mens, en speciaal de 
christen, onder een of andere vorm heeft te occuperen. 2) 

De charitas heeft echter met andere levenswaarden van het 
christendom gemeen, dat zij zichzelf realiseert in een gegeven 
historische werkelijkheid. Elders 3) heb ik betoogd hoe in de 
vorige eeuwen ook in het jongste verleden de charitas in haar 
algemeenheid subjectief was ingesteld. Het was dan zo, dat of
wel de charitas gezien werd als middel tot iets anders, b.v. als 
middel voor bovennatuurlijke verdiensten voor de beoefenaar, 
ofwel om haar eigen doel zelf, de hulp aan de medemens, doch 
waarbij de consequenties naar de kant van die medemens niet 
ten volle werden getrokken en het subjectief motief toch van 
overwegende betekenis was. Zo kon het gebeuren, dat onze 
georganiseerde charitas ontoereikend was geworden om in de 
sterk in aantal, verscheidenheid en diepte toegenomen noden 
te voorzien. Ook al werd, ook in ons land, reeds in de vorige 
eeuw verkondigd, dat een meer doelmatige methodiek in ons 
charitatieve werk noodzakelijk was, dat het werk zich meer 
moest aanpassen aan de maatschappelijke behoeften, de con
sequenties daarvan werden slechts in beperkte mate getrokken 
en in practijk gebracht. 

De laatste decennia en in het bijzonder na de laatste wereld
oorlog is in ons land hierin langzamerhand een wijziging 
gekomen. Er vindt een verschuiving plaats van de helper naar 
de geholpene, van het subject naar het object, de mens in nood. 

Deze verschuiving houdt in: 
a) een streven naar doelmatigheid van het charitatieve werk. 

Practisch kan men thans over de gehele lijn een streven 
waarnemen, dat aan de doelmatigheid het volle pond wil 
geven en men ziet dan ook hoe onze georganiseerde charitas 
zich tracht aan te passen aan de eisen, die heden ten dage 
op het terrein der noodleniging gelden, zowel ten aanzien 
van het terrein en de aard der noden als ten aanzien van de 
wijze van bestrijding. 

h) de bewustwording, dat de charitas) wil zij in de maat
schappelijke werkelijkheid geen leeg gebaar zijn, witeraard 
ernstig moet pogen de mens in nood metterdaad te helpen) 
zijn noden te onderkennen en te bestrijden. 4) 

c) een omschakeling naar sociale charitas. Men wordt zich meer 

2) :Mr. Dr. J. J. Locff: "Waarom Katholiek Maatsch. Werk, K.S.T. 
1952, nr. 11. 

3) :Moderne stromingen in het maatschappelijk werk, KS.T. 1952, 
nr.11. 

l) Zie ook "Het Apostolaat en de charitas", Mr. Dr. J. J. Loeff en 
.: ~!'. G. J. Dekkers, Actio Catholiea 1951, 4. 
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en meer bewust, dat de charitas een sociale functie heeft te 
vervullen in onze samenleving. Terwijl de charitas vroeger 
vrij algemeen gezien werd als een particuliere activiteit, 
hetzij van de individuele katholiek, hetzij van de Kerk of de 
katholieke organisaties, vindt het helpen van de mens in 
nood thans hoe langer hoe meer erkenning als een zaak der 
gemeenschap. Ook de charitas gaat daarom meer en meer 
de nadruk leggen op het sociaal karakter der liefde; zij wil 
sociale charitas zijn, m.a.w. sociaal-charitatief werk. 

Vandaar ook, dat het niet meer zozeer gaat om de enkelin
gen of de organisaties ieder voor zich, maar om de uit
oefening van een sociale functie van de gehele katholieke 
gemeenschap. Men heeft meer oog voor het geheel, de 
samenhang, de verantwoordelijkheid voor het geheel. Van
daar ook het streven om in katholiek verband tot samen
werking (o.a. in sociaal-charitatieve centra), harmonische 
opbouwen behoorlijke organisatie van de charitas te komen, 
waardoor het mogelijk is om behoud van alle gewenste ver
scheidenheid, toch de eenheid van het werk in de katholieke 
gemeenschap tot haar recht te laten komen en daardoor 
meer en beter bij te dragen tot het maatschappelijk welzijn. 
Dat dit alles nog niet bereikt is, is uiteraard een tweede 
quaestie. 

Tot slot van deze inleiding nog een vergelijking met het z.g. 
maatschappelijk werk. Het maatschappelijk werk heeft de nei
ging zich te concentreren om de Z.g. aanpassingshulp, het wil 
zijn zorg en aandacht wijden aan de menselijke persoon in ver
houding tot de verschillende milieus, waarin het leven hem 
geplaatst heeft. 

Het maatschappelijk werk legt in zeer sterke mate de nadruk 
op de deskundigheid en maatschappelijke vorming der krachten, 
die het moeten beoefenen, op de methode en de organisatie. Het 
draagt het stempel van een beroepsbezigheid. Tussen charitas 
en maatschappelijk werk bestaat op zich een wezenlijk verschil. 
Naar katholieke opvatting echter ligt het geheel in de lijn 
van het evangelisch ideaal, wanneer het maatschappelijk werk 
geïntegreerd wordt in het kader van de christelijke charitas. 5) 
En in feite is het ook zo, dat het maatschappelijk werk in 
katholieke kring niet iets is, dat los staat van, maar zich geheel 
ontwikkelt binnen het sociaal-charitatieve werk. Hoe breed of 
hoe eng men het terrein van het maatschappelijk werk ook ziet 
- en men is geneigd de grenzen eng te trekken - het sociaal
charitatieve werk omvat in elk geval ook het maatschappelijk 
werk. Wanneer dan ook in het hiernavolgende ook de term 
"maatschappelijk werk" gebruikt wordt, kan men ook, althans 

~) Mr. Dr. J. J. Loeff: Waarom Katholiek Maatseh. Werk, KS.T. 
1952, nr. 11. 
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voor het katholieke werk, zonder bezwaar lezen "sociaal-chari
tatief werk", al vallen beide niet geheel samen. 

11. De voornaamste facetten in de huidige ontwikkeling 
van het sociaal-charitatieve werk in ons land. 

In het vorenstaande zijn reeds twee belangrijke facetten aan
gegeven, n.l. de erkenning en waardering van de hulp aan de 
mens in nood als een onmisbare functie in onze samenleving, en 
de ontwikkeling van het sociaal-charitatieve werk, welke er op 
berekend is deze sociale functie te vervullen. Leerzaam is in dit 
verband kennis te nemen van het onlangs verschenen voorlopig 
Verslag van de Eerste Kamer over de ontwerp-begroting 1953 
van het Departement van Maatschappelijk Werk. Daarin wordt 
gesteld, dat dE) instelling van het Departemerü van Maatschap
pelijk Werk in de lijn der ontwikkeling ligt en door de belangen 
van het maatschappelijk werk geboden. Het wordt toegejuicht, 
"dat dit werk, vooral na de tweede wereldoorlog, steeds grotere 
erkenning en waardering geniet als een activiteit, welke een 
onmisbare functie vervult in onze samenleving. Met de instel
ling van het nieuwe departement wordt van overheidswege 
recht gedaan aan het algemeen belang, hetwelk door het maat
schappelijk werk mede wordt behartigd. Deze ontwikkeling is 
een natuurlijk uitvloeisel van de structuurwijziging, welke onze 
samenleving in sociologisch opzicht ondergaat, en van de daar
mede gepaard gaande verandering in het sociologisch denken. 
Een en ander heeft een helder licht doen vallen op de noden 
van de individuele mens en het individuele gezin, welke niet of 
slechts ten dele kunnen worden opgevangen door de voort
schrijdende collectieve voorzieningen of regelingen, de sociale 
zekerheid, het onderwijs, de rechtsbedeling of de ordening van 
het economische leven rakende. 

Op die individuele noden, welke veelal hun oorzaak vinden 
in het psychische en geestelijke aspect van de betrekkingen 
tussen de mensen onderling in gezin, familie, arbeids- en woon
milieu, richt zich het maatschappelijk werk. Daarin vindt het 
zijn eigen speciale taak in onze samenleving. Het wordt gedra
gen door die menselijke solidariteit, welke de belijdende Christen 
naastenliefde pleegt te noemen. In dit centraal stellen van de 
nood van individu en gezin en in het streven naar een effectieve 
oplossing van die nood ligt de voornaamste verklaring van de 
ontwikkeling van het maatschappelijk werk in onze tijd: van 
een spontane uiting van menslievendheid naar een wetenschap
pelijk verantwoorde en doelbewuste methode van werken." 

Leerzaam in dit opzicht is ook de Memorie van Antwoord van 
de Minister aan de Tweede Kamer. "De tijd. waarin men van 
mening was dat de mens in maatschappelijke nood door voor
namelijk materiële voorzieningen geholpen kon worden, lîgt 
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nog niet zo ver achter ons. In deze tijd ging men uit van het 
begrip arme. De methodiek was de Armenzorg. 

Inmiddels is een algemene sociale politiek tot ontplooiing 
gekomen, welke door middel van algemene maatregelen aan 
sociale noodtoestanden van velerlei aard is tegemoet gekomen. 
In feite heeft deze algemene sociale politiek het raam en de 
basis geschapen voor het maatschappelijk werk, dat zich zoveel 
mogelijk richt op bestrijding van de eigenlijke oorzaken van de 
nood van het individu en het gezin. Men bedenke hierbij, dat 
het karakter van de maatschappelijke noden zodanig veranderd 
is, dat noden uit materiële oorzaken steeds minder op de voor
grond treden, terwijl milieu-factoren en noden van psychische, 
morele en geestelijke aard veel meer de aandacht vragen. Dit 
is mede een gevolg van het feit, dat het bewegingstempo van 
de maatschappij sterk versneld is en het maatschappelijk leven 
de tendenz heeft steeds gecompliceerder te worden. De voort
durende veranderingen en verschuivingen in de maatschappe
lijke werkelijkheid veroorzaken op vele levensgebieden aanpas
singsmoeilijkheden. Daarbij komt, dat de beïnvloeding van ons 
volksleven door culturele en morele waarden geen gelijke treà 
heeft gehouden met de ontwikkeling van de techniek. De 
traditionele levensgewoonten, sociale normen en samenlevings
vormen raken uitgehold of verdwijnen. Nieuwe zijn er nog niet 
in voldoende mate voor in de plaats gekomen. Zodoende heeft 
de mens in de huidige samenleving minder houvast en zeker
heid dan in vroeger tijden. Men spreekt van verstedelijking van 
het platteland, massaficeringstendenzen, criminaliteit en zeden
bederf, uitholling van het gezinsleven, gezags- en vertrouwens
crisis, enz. Alle positieve krachten in ons volksleven zullen er 
op gericht moeten worden deze verschijnselen ten goede te 
beïnvloeden. 

Het maatschappelijk werk is een van deze krachten. Het zal 
er zich op moeten toeleggen enerzijds de persoonlijke aanpassing 
van het individu en het gezin aan de maatschappelijke werkelijk
heid te bevorderen en anderzijds de aanpassing van de samen
leving aan het individu en het gezin tot stand te brengen." 

Het gaat dus niet in hoofdzaak om materiële hulp, hoe 
belangrijk en hoe noodzakelijk deze in vele gevallen ook is en 
wel altijd zal blijven, doch om het welzijn van de mens in zijn 
totaliteit. Paedagogisch-psychologische beïnvloeding speelt 
hierbij een belangrijke rol, maar eveneens waarden van morele 
en meer speciaal religieuze aard. Deze waarden wortlen niet 
ervaren als waRxden, welke men naar believen al dan niet kan 
aanvaarden. Dat het leven de mens dwingt zijn houding te 
bepalen tegenover deze waarden, dat het niet kunnen bepalen 
van deze houding of het niet tevreden zijn over de eenmaal 
bepaalde houding voor tallozen in onze d:2gen een bron is van 
conflicten ook op zuiver maatschappelijk en zelfs biologisch 
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niveau, is een waarheid die een ieder die daarvoor niet opzette
lijk de ogen sluit, in zijn omgang met zijn medemensen ~agelijks 
kan ervaren 0). Het sociaal-charitatieve werk vraagt daarom 
contact van persoon tot persoon, omdat de menselijke persoon 
zich alleen in een dergelijk contact laat kennen. Dit contact is 
echter alleen mogelijk op hoger geestelijk niveau, op het niveau 
waarop de personen elkaar aanvaarden als geestelijk morele 
wezens 7). Daarom is sociaal-charitatief werk in deze zin slechts 
mogelijk op levensbeschouwelijke basis. Men komt er niet door 
een onderscheid te maken tussen ethiek en religie, zoals van 
Dam doet 8). Hij stelt, "dat elke wereldreligie de aan haar ver
bonden eigen ethiek heeft. Maar in deze ethiek vindt men een 
deel, dat ook door andere wereldreligies aanvaard wordt. 
Mutatis mutandis geldt dit ook voor de onderscheidene aan een 
religie ontsproten geloofsrichtingen binnen de grenzen van een 
bepaald land met dien verstande, dat de ethiek aan de ver
schillende geloofsrichtingen verbonden nog meer overeenstem
ming vertoont dan die tussen de grote wereldreligies. Dit leidt 
in landen zoals het onze, waar sinds vele eeuwen de Christelijke 
religie, zij het verdeeld naar verschillende geloofsrichtingen, de 
overheersende is, ertoe, dat er een algemene moraal, een alge
meen ethisch normbesef, is ontstaan, welke de dwarsdoorsnede 
is van datgene, wat de verschillende geloofsrichtingen op het 
stuk van ethiek gemeen hebben en dat zelfs ook algemeen aan
vaard wordt door de groeiende massa, die tot geen enkele 
geloofsrichting behoort. Deze ethiek ligt hoewel afkomstig uit 
het religieuze en daarvan dus niet los te maken, in het vlak van 
de ratio en het wetenschappelijk beredeneerbare, van de orde, 
het fatsoen en de zucht tot zelfbehoud van de mensheid. 

De sociale ambtenaar der overheidsinstelling zal bij zijn 
arbeid op deze ethiek moeten steunen en daarin voor zoveel 
nodig bij zijn opleiding onderricht moeten worden, want hij is 
niet in dienst van een overheid, die neutraal is in de zin van 
nihilistisch maar van een overheid, die op een algemeen gel
dende moraal steunt en slechts neutraal is ten opzichte van 
uiteenlopende verbijzonderingen dier moraal, voor zover deze 
inderdaad geëerbiedigd dienen te worden. 

Maar dat niet alleen, hij zal ook enige notie moeten hebben 
van de bijzondere geloofsrichtingen en de daarbij zich voor
doende verbijzonderingen van de algemene ethiek. Dit uitslui
tend met het doel, dat hij als vertegenwoordiger van een neu-

G) 7) Mr. Dr. J. J. Loeff: "Zielzorg en Maatsch. Werk", inleiding 
gehouden voor de Stichting voor Maatsch. Vlerk, Zuid-Holland. 

S) J. P. van den Dam: Aan welke eisen van bekwaamheid en 
geschiktheid moeten de met sociale arbeid belaste am.btenaren van 
overheidsdiensten en instellingen van sociale zorg voldoen en W~lt 
voor opleiding is in verband hiermede gewenst? 
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traal lichaam als de overheid niettemin bij zijn contact met de 
"cliënten" deze geloofsrichtingen met hun bijzondere ethiek en 
ook degenen, die geen geloofsrichting aanhangen, kan aan
voelen en respecteren. Hij moet leren zich in zijn werk te objec
tiveren ten aanzien van zijn persoonlijke levensbeschouwing en 
die van de "cliënten" en daarbij nochtans op de bodem de11 

Christelijke liefdesleer blijven staan." 
Dat deze opvatting van katholieke zijde niet juist wordt 

geacht, behoeft geen betoog. In zijn meergenoemde inleiding 
over "maatschappelijk werk en zielzorg", stelt Dr. Loeff dan 
ook, dat de staat en zijn delen, zich nooit in die mate op het 
enkele welzijn van het individu kunnen richten als de religieuze 
gemeenschap, met name de Kerk. Hoe sterker de banden zijn, 
welke het maatschappelijk werk met hen verbinden, hoe groter 
de k:ms is, dat de zorg voor het algemeen welzijn, en de daarmede 
samenhangende noodzaak om het spontane en gedifferentiëerde 
leven in een nivellerende juridische structuur te vatten, zich als 
storende elementen zullen laten gevoelen ten koste van de 
zuiverheid van de personalistische gerichtheid van het maat
schappelijk werk. Het Maatschappelijk werk. uitgeoefend door 
of vanwege een politieke gemeenschap, zoals het rijk, de pro
vincie, de gemeente, zal krachtens zijn gebondenheid aan deze 
gemeenschappen noodzakelijkerwijs inboeten aan personalisti
sche gerichtheid en dus minder mogelijkheid bezitten, zich als 
echt maatschappelijk werk te ontwikkelen. 

111. Verhouding overheid-particulier initiatief. 
Reeds uit het vorenstaande valt de conclusie te trekken, dat 

het sociaal-charitatieve werk (met inbegrip van het z.g. maat
schappelijk werk) behoort te geschieden op levensbeschouwe
lijke basis en derhalve niet door de overheid. 

Men kan echter ook - zoals gebruikelijk is - de vraag naar 
de verhouding overheid-particulier initiatief benaderen vanuit 
het z.g. subsidiariteitsbeginsel. Dit heeft zijn voordeel, omdat 
dit een algemeen beginsel is, dat niet beperkt is tot het terrein 
van het sociaal-charitatieve werk. Bovendien volgt uit dit 
beginsel niet slechts de statische verhouding tussen beide, doch 
ook de rechten en plichten over en weer, m.a.w. de dynamische 
verhouding. 

Het is niet mijn bedoeling het subsidiariteitsbeginsel hier uit-
voerig te behandelen, doch in het licht van de ontwikkeling, 
zoals ik die hiervoor heb geschetst, meer in te gaan op de prac
tische consequenties. Voor de principiële behandeling zelf van 
het subsidiariteitsbeginsel moge ik verwijzen naar het voor
treffelijke prae-advies van Mr. Dr. J. J. Loeff over "Taak en 
onderlinge verhouding van kerk, particulier initiatief en over
heid ten aanzien van de maatschappelijke zorg", in 1949 uit-
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gebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk 
Werk D). Het opmerkelijke in het prae-advies van Dr. Loeff is, 
dat hij stelt, dat de staat zijn oorsprong vindt in dezelfde 
natuurlijke orde als waartoe de mens behoort. Deze natuurlijke 
orde bepaalt tegelijk de rechten en taken van het individu en 
van de staat. Van deze natuurlijke orde is de staat een gelijk
waardig deel maar met een specifiek eigen functie, naast die 
van het individu en daarop afgestemd, een eigen functie, die 
niet ligt in een sector, waar het individu is uitgerangeerd, maar 
die juist gericht is op de ontwikkeling van het individu als doel 
van het geheel. 

Wat tot deze specifieke eigen functie van de staat t.o.v. 
het individu en de vrije organisaties behoort, kan men aldus 
samenvatten en in deze orde rangschikken: de particuliere 
activiteiten regelen door te beperken en te coördineren) -
haar bevorderen -) haar bundelen) steunen en leiding 
geven. Eerst wanneer de particu7iere activiteiten) ondanks 
de vervulling van deze taken door de overheid) aan de rede
lljkerwijze te stellen eisen niet voldoen) moet men aannemen) 
dat voor de overheid het terrein van »zelf doen" is bereikt. 

Voor zijn beschouwing gaat Dr. Loeff uit van de maat
schappij-beschouwing, die men gewoon is de solidaristische te 
noemen. 

Deze gaat ervan uit dat er een naar Gods bestel gegeven 
maatschappelijke ordening is. Van deze ordening maken deel 
uit het individu, het gezin, de vrije gemeenschappen en de staat. 
Tussen deze delen bestaat een bepaalde verhouding, die niet een 
rangorde maar een functie-verdeling inhoudt. Deze is niet zo, 
dat de eerder genoemde delen tegenover de daaropvolgende, 
met als laatste in de rij de staat, een primaire functie zouden 
bezitten en de daaropvolgende een secundaire of subsidiaire. 
Neen, alle genoemde delen zijn, uitgaande van hun functies 
even primair, maar hun functies zijn wel specifiek bepaald. 
Welke deze functies in concreto zijn, hangt mede af van de 
omstandigheden. In het algemeen kan men de functies van de 
later genoemde delen tegenover de voorafgaande wel typeren 
als opvoedend, leidend, bundel end, ordenend en verzorgend, 
niet: opheffend, verdringend, onderdrukkend of vervangend. 
Onder al deze delen heeft echter alleen het menselijk individu 
tot voornaamste taak zich zelf op te voeden en te ontwikkelen. 
En daarom is de gehele maatschappelijke orde uiteindelijk 
gericht op de vervolmaking van de menselijke persoonlijkheid. 
De specifiek eigen functie van de staat is dus geen andere dan 
de vermogens der kleine gemeenschapen, en, in samenwerking 
weer met deze, de vermogens van het menselijk individu, als 

9) Verkrijgbaar bij het Landel. Soc. char. Centrum te 's-Hertogen
bosch. 
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laatste doel, tot de hoogste activiteit en ontwikkeling en dus 
tot zelfstandigheid op te voeren. De behartiging van het alge
meen welzijn, dat algemeen als doel van de staat wordt 
genoemd, bestaat daarin en voegt daaraan ontologisch niets 
toe. Slechts in de logische orde kan men daarin nog een bepaald 
element onderscheiden en dit benadrukken, n.l. de taak van de 
staat dit doel voor alle burgers gelijkelijk na te streven. Wan
neer men de taak van de staat zo ziet, nl. opvoedend en leidend 
tot ontwikkeling en zelfstandigmaking, dan is het niet in het 
belang van het individu de taak van de staat secundair te 
noemen. Zoals men ook de taak van een vader in zijn gezin 
t.o.v. de kinderen niet secundair kan noemen, zo kan men dat 
in beginsel evenmin doen met de taak van de staat. Zij is dus 
even primair als die van het individu, alleen is zij een andere 
en wel gericht op het welzijn van het individu. 

IV. De verhouding overheid.particulier initiatief in de 
practijk. 

De eerste vraag, die zich laat stellen, is, of het streven naar 
een loyale toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in Neder
land een kans krijgt. Hierbij is vooreerst van belang, welk 
standpunt de politieke stromingen in beginsel innemen. Ik 
geloof, dat enig optimisme gerechtvaardigd is. Terwijl van 
katholieke en protestantse zijde over het beginsel geen twijfel 
bestaat, was dit in het verleden ten aanzien van de socialistische 
beweging wel het geval. De socialistische beweging immers 
heeft tegenover het sociaal-charitatieve werk tot voor kort een 
afwerende, dikwijls zelfs een vijandige houding aangenomen. 
Men trachtte in socialistische kring zijn ideaal vooral te ver
wezenlijken langs collectieve regelingen, zoals collectieve ver
zekering, sociale zekerheid. Men begint echter ook in deze kring 
in te zien, dat men niet alles door maatschappelijke verbeterin
gen of collectieve zorg kan bereiken en dat met name het maat
schappelijk of sociaal-charitatieve werk - dat op enkelingen 
is gericht, ook als het groepsgewijze werkt - noodzakelijk is. 
In "De weg naar vrijheid" wordt dan ook met evenzovele woor
den gezegd, dat aard en karakter van het werk maken, dat hier 
de nadruk valt op particuliere organisaties. Is dit een loyale 
ommezwaai van de gedachte van overheidszorg naar een doel
bewuste politiek van bevordering van het particulier initiatief'? 
De feiten zullen het uitwijzen. 

Beziet men de reacties van politieke zijde aan de hand van 
het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer over de begroting 
1953 van het Departement van Maatschappelijk Werk, dan is 
eveneens optimisme op zijn plaats. Alle partijen blijken n.l. in te 
stemmen met de verklaring van de Minister het kerkel\ik en 
particulier initiatief een volledige kans te geven en dat initiatief 
ook op positieve wijze te bevorderen. 
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De practijk is echter minder eenvoudig, omdat er nog weinig 
klaarheid bestaat over de vraag, op welke wijze de overheid het 
particulier initiatief positief zou kunnen bevorderen. Ik moge 
echter trachten hier enkele punten aan te geven. 
1) Op de eerste plaats mag worden verwacht, dat de overheid 

het particulier initiatief met vertrouwen tegemoet treedt. 
Dat in het verleden - en ook nu nog wel - dit vertrouwen 
niet steeds gegeven werd is begrijpelijk. Omtrent de functie, 
welke het sociaal-charitatieve werk te vervullen heeft, 
bestonden en bestaan ook thans nog vele misverstanden. Het 
particuliere werk was vaak - technisch gezien - van min
der gehalte dan dat van de overheid. Ook was hier en daar 
de vrees, voor wat ik zou willen noemen "concurrentie" aan
wezig. 

Nu echter de betekenis en de functie van het sociaal
charitatieve werk duidelijker zijn geworden en het particu
lier initiatief zijn werk meer en meer poogt aan te passen 
a2'i de eisen van deze tijd mag van de overheid meer ver
trouwen gevraagd worden. 

2) Van de overheid mag verwacht worden, dat het geen beleid 
zal voeren, dat een feitelijke belemmering betekent voor het 
particulier initiatief om tot een behoorlijke eigen opbouwen 
organisatie te komen. Ik denk met naqle aan de versterking 
van het overheids-apparaat op die terreinen, waar in het 
sociaal-charitatieve werk naast de materiële hulpverlening 
steeds meer de bijstand in noden van psychische, morele en 
geestelijke aard ontwikkelt en daarom een op de levens
beschouwing berustende fundering van wezenlijk belang is. 
Ik denk ook aan het bevorderen van de totstandkoming van 
algemene of gemengde organen voor uitvoerend werk. 

3) Het is van wezenlijk belang, dat de overheid bij het bevor
deren van het sociaal-charitatieve werk geen beleid voert, 
dat in hoofdzaak gericht is op de incidentele behoeften van 
het sociaal-charitatieve werk, maar vooral ook op de oplos
sing van de fundamentele problemen en behoeften, welke 
oplossing noodzakelijk is voor een gezonde verdere opbouw 
en ontwikkeling van het werk. Daarom is het zo belangrijk, 
dat de overheid zich - meer dan in het verleden het geval 
was - op de hoogte stelt van de ontwikkeling van het 
sociaal-charitatieve werk, omdat alleen bij een behoorlijk 
inzicht een constructief beleid mogelijk is. Daarom ook is 
het van zoveel belang, dat er tussen de overheid en de 
betrokken beleidsinstanties van het particulier initiatief een 
goed contact bestaat, vooral nu deze beleidsinstanties van 
het particulier initiatief streven naar overzichtelijkheid in 
eigen kring, waardoor het contact met de overheid ook een
voudiger wordt. 

In het hiervoor aangehaalde Voorlopige Verslag worden 
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de fundamentele behoeften en problemen als volgt om
schreven: 
1. Grotere waardering voor en verhoging van het aanzien 

van het maatschappelijk werk, hetgeen aan de bezielende 
beoefening er van ten goede zal kunnen komen. 

2. Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de 
vraag, welke noden aanwezig zijn; waar ze aanwezig 
zijn; de onderlinge samenhang er tussen in het kader 
van het gehele welvaartsstreven ; de oorzaken van de 
noden. 

3. Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de 
gewenste methode, inzonderheid naar de integratie van 
de vorderingen der sociale wetenschappen, als sociologie 
en sociale psychologie. 

4. Opleiding van leidende krachten en van maatschappelijke 
werkers en werksters op het vereiste niveau, waaronder 
wordt begrepen de opleiding in het universitaire kader. 
Hiermede houden tevens nauw verband de gewenste 
maatregelen op het punt van de bescherming van de 
titel, de regeling van het statuut, en de honorering, welke 
aan de functie verbonden dient te zijn. 

5. Integratie, waar wenselijk, in de veelheid van maat
schappelijk werk, hetwelk in onderling verband staat, 
met name door coördinatie in organisatorisch opzicht. 

6. Een juiste vorm van samenwerking op de verschillende 
niveau's tussen het kerkelijk en particulier initiatief en' 
tussen dit en de Overheid, waarbij eerst bedoeld initiatief 
zijn volledige zelfstandigheid en eigen taak handhave en 
de Overheid haar eigen verantwoordelijkheid strikt in 
acht neme; welke samenwerking dient te zijn gericht 
niet enkel op het belang van de afzonderlijke organisaties 
en instellingen, doch ook op dat van het maatschappelijk 
werk als geheel, alsook: 

7. Morele en financiële hulpverlening. 
Het is duidelijk, dat de oplossing van de hier opgesomde fun

damentele problemen en behoeften niet alle op hetzelfde niveau 
door de overheid bevorderd kan worden. Het zou interessant 
zijn dit eens nader uit te werken voor rijks-provinciale en 
gemeentelijke overheid en daarbij na te gaan wat de taak van 
de overheid in elk van deze gevallen zou kunnen zijn. Deze uit
werking valt echter buiten het kader van dit artikel. 

V. Subsid'ÏepoZitiek. 
Een der belangrijkste middelen, welke de overheid ter 

beschikking staan om het particulier initiatief op positieve 
wijze te steunen, is het verlenen van subsidie. Dat er aan het 
huidige subsidiebeleid iets mankeert, moge blijken uit hetgeen 
het meergenoemde Voorlopig Verslag hierover zegt: "Onder-
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werpt men het huidige subsidiebeleid van Rijks, provinciale en 
gemeentelijke overheid op het gebied van het maatschappelijk 
werk aan een critische beschouwing, dan blijkt maar al te zeer, 
hoe een zekere eenheid van beleid daarbij ontbreekt. Er is geen 
lijn te bespeuren in de subsidiëring naar belangrijkheid van 
objecten. De hoogte van het subsidie variëert van een uiterst 
bescheiden bedrag tot een subsidie van 100 pct. Research-werk 
en ander wetenschappelijk onderzoekingswerk - van zo essen
tiëel belang voor een doeltreffende verdere ontwikkeling van 
het maatschappelijk werk - worden met subsidie juist stief
moederlijk bedeeld. Dit is eveneens het geval met confessionele 
organen, die streven naar de zo noodzakelijke coördinatie in 
eigen kring. De voorwaarden tenslotte, welke aan subsidie
verlening worden verbonden, vertonen een dermate bonte ver
scheidenheid, dat ook hier elke lijn ontbreekt. Moge de Minister, 
aldus de hier aan het woord zijnde leden, aan deze aangelegen
heid zijn bijzondere aandacht wijden, en zij het hem gegeven te 
bevorderen, dat binnen afzienbare tijd op het stuk van het 
maatschappelijk werk in Nederland met reden van een subsidie
beleid kan worden gewaagd." 

De vraag is, of het mogelijk is dat de overheid een subsidie
beleid voere, waaraan een zekere eenheid ten grondslag ligt, 
zoals b.V. op het terrein van het onderwijs ten dele het geval is. 
Deze quaestie is ongetwijfeld niet eenvoudig. Vooralsnog ach
ten sommigen slechts één criterium houdbaar, namel~ik steun 
naar behoefte. Zij geven als argument, dat de verschillende 
sectoren van het sociaal-charitatieve werk en binnen deze de 
werkwijze van de afzonderlijke instellingen zo uiteenlopend zijn 
ten aanzien van hun financiële problematiek, dat uniformering 
van het subsidiebeleid niet wel mogelijk is en zelfs verlammend 
zou kunnen werken. 

Ook de Minister van Maatschappelijk Werk acht de proble
matiek rondom het vraagstuk van de subsidiëring dermate 
groot, dat hij "nog niet in vooruitzicht kan stellen, dat op korte 
termijn een voorstel tot verbetering van het subsidiesysteem 
kan worden gedaan." 

Dat de problematiek inderdaad niet eenvoudig is, moge ook 
blijken uit het feit, dat de Nederlandse Vereniging voor Maat
schappelijk ·Werk een speciale financierings-commissie voor het 
sociaal-charitatieve werk heeft ingesteld. 

Naar mijne mening valt er over de subsidiepolitiek toch wel 
een en ander te zeggen. 
a) Erkent men het subsidiariteitsbeginsel en aanvaardt men 

de consequenties daarvan, dan is het onjuist te stellen, zoals 
nog vaak gebeurt, dat de instantie, die het werk verricht, 
ook zelf op de eerste plaats voor de nodige middelen moet 
zorgen, m.a.w. dat het particulier initiatief zelf op de eerste 
plaats de nodige middelen moet opbrengen. Uit het sub-
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sidiariteitsbeginsel volgt in beginsel de gelijkberechtiging 
in financieel opzicht. Dat het particulier initiatief, om 
levendig en krachtig te blijven, het offer nodig heeft en 
waar niet ieder het offer van zijn persoon geven kan, daar
voor in de plaats het offer van zijn goed geeft, doet aan dit 
beginsel niets af. Evenmin het feit, dat de toepassing van 
het beginsel dermate gecompliceerd is, dat het beginsel niet 
of slechts in beperkte mate voor verwezenlijking vatbaar zal 
zijn. Dit alles neemt niet weg, dat het beginsel er is en de 
richting aanwijst voor het practisch subsidiebeleid 10). Het 
sociaal-charitatieve werk is in de huidige tijd relatief gezien, 
kostbaar. Het particulier initiatief zal ernaar dienen te 
streven een zo groot mogelijk deel der middelen zelf op te 
brengen, omdat zulks, zoals we zagen, zijn eigen waarde 
heeft. Subsidie van de overheid, zal echter veelal niet gemist 
kunnen worden. Waar de kosten voor de verschillende sec
toren van het sociaal-charitatieve werk sterk variëren, lijkt 
het mij aangewezen, dat voor de bepaling van het bedrag 
der subsidie vertrouwd overleg plaats vindt tussen overheid 
en particulier initiatief, rekening houdend met het econo
misch mogelijke zowel naar de kant van de overheid als van 
het particulier initiatief. Dat de subsidie fungeert als sluit
post, is in de practijk gebleken als systeem funest te zijn 
voor een gezonde ontplooiing van het particulier initiatief. 

b) Het subsidiebeleid dient gericht te zijn, d.w.z., binnen het 
kader van het economisch mogelijke, dient rekening te wor
den gehouden met de belangrijkheid van het object. Hiervan 
kan ook een gezonde stimulering uitgaan van het particulier 
iniatief. 

De belangrijkheid dient de overheid echter niet eenzijdig 
te bepalen, omdat dan het gevaar aanwezig is, dat inge
grepen wordt in het beleid van het particulier initiatief, dat 
met recht en reden zijn eigen oordeel heeft over de keuze 
van objecten, welke het ter hand neemt en het tempo, waarin 
het deze wil uitvoeren. Ook hier is overleg tussen overheid 
en particulier initiatief van wezenlijk belang. 

c) Er zou klaarheid dienen te komen in de vraag, welke over
heid het meest aangewezen is om subsidie te verlenen. Ik 
vraag mij af, of het niet mogelijk is, dat een regeling wordt 
getroffen in die zin, dat de "dichtstbijzijnde" overheid sub
sidiëert, doch met verhaal voor een deel op de hogere over
heid, die b~i het sociaal-charitatieve werk eveneens belang 
heeft. In dat geval zou een financiële verhouding rijk
provincie-gemeente kunnen worden getroffen terzake van 
het sociaal-charitatieve werk. Een dergelijke financiële ver
houdingsregeling zal bovendien voor gemeenten en provin-

10) Mr. Dr. J. J. Loeff: "Taak en onderlinge verhouding enz ...... . 
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cies een stimulans tot subsidiëring kunnen zijn, omdat dan 
de volle last niet drukt op de eigen kas. 

d) Het valt op, dat de overheid in de practijk eerder geneigd is 
subsidie te verlenen voor uitvoerend werk, dan voor de 
organen van het particulier initiatief, welke beogen leiding 
te geven aan de ontwikkeling van het geheel van het sociaal
charitatieve werk, en dit werk te coördineren zoals de 
sociaal-charitatieve centra in katholieke kring en soort
gelijke organen van het niet-katholieke particulier initiatief. 
Niettemin zijn juist voor een gezonde opbouwen ontwIkke
ling van het sociaal-charitatieve werk deze leidinggevende 
organen belangrijk. Het komt mij voor, dat een financiële 
verhoudingsregeling als hiervoor bedoeld zeker in dit geval, 
waar de situatie vrij overzichtelijk is, althans technisch 
gezien niet zo moeilijk te verwezenlijken zou zijn. Het stemt 
tot verheugenis, dat door de Minister van Maatschappelijk 
Werk, blijkens de Memorie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer betreffende de ontwerp-begroting 1953 aan het 
vraagstuk van de subsidiëring van de hier bedoelde leiding
gevende en coördinerende organen aandacht wordt geschon
ken. 

e) Aan het gesubsidiëerde particulier initiatief zal een zo groot 
mogelijke mate van vrijheid moeten worden gelaten. Terecht 
stelt de Minister van Maatschappelijk Werk (Memorie van 
Antwoord), dat naar zijn mening de overheid aan het feit 
van het verlenen van subsidie geen nieuw recht ontleent tot 
inmenging in het particulier initiatief, omdat het recht tot 
deze inmenging slechts gefundeerd kan zijn in de eisen van 
het algemeen belang. Ook de Minister stelt zich daarom op 
het standpunt, dat aan de gesubsidiëerde instellingen een 
zo groot mogelijke mate van vrijheid wordt gelaten en dat 
de overheid zich, waar mogelijk, beperkt tot het stellen van 
vastomlijnde subsidie-voorwaarden, waarin de noodzakelijke 
waarborgen zijn neergelegd, ten aanzien van de doelmatige 
besteding. Juist omdat ten aanzien van de subsidievoor
waarden in Nederland enige vaste lijn ontbreekt, deze voor
waarden vaak bronnen zijn van conflicten, omdat daardoor 
ten onrechte of vermeend getreden wordt in het beleid van 
het particulier initiatief, hetgeen b.v. het geval is, wanneer 
de overheid als eis stelt, dat zij in het bestuur van de gesub
sidiëerde instelling vertegenwoordigd moet zijn, zou het toe 
te juichen zijn, indien men het eens zou kunnen worden over 
een kern van vastomlijnde subsidievoorwaarden, welke ener
zijds aan het particulier initiatief de grootst mogelijke mate 
van vrijheid laten, anderzijds de overheid voldoende waar
borgen bieden. 

Tenslotte nog een enkel woord over een quaestie, welke wel 
niet rechtstreeks op het terrein van de subsidie-politiek ligt, 
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doch daarmede wel in verband staat. Deze quaestie is de vol
gende. 

Het sociaal-charitatieve werk vraagt in deze tijd - naast 
vele vrijwilligers - ook een kern van beroepskrachten. Terecht 
vragen deze beroepskrachten om een redelijke honorering, 
waaraan thans nog veel ontbreekt. Het zou te ver voeren de 
redenen van de vaak bestaande onderwaardering hier uiteen h~ 
zetten. Er mogen slechts op gewezen worden, dat een behoor
lijke sociaal-economische positie vaak ook onmogelijk is, een
voudig omdat de nodige middelen ontbreken. Wanneer b.v. de 
nieuwe sociale voorzieningen voor werknemers moeten worden 
getroffen, welke ook voor beroepskrachten in het particuliere 
sociaal-charitatieve werk alleszins redelijk moeten worden 
geacht, (ouderdomsvoorziening, wachtgeld- en werkloosheids
verzekering e.d.), dan betekenen deze nieuwe voorzieningen 
voor de werkgevers, de instellingen, een zware nieuwe last, 
welke deze instellingen niet, zoals b.v. een bedrijf geheel of 
gedeeltelijk in zijn productieprijs kan verdisconteren. En toch 
worden de sociaal-charitatieve instellingen in dit opzicht met 
een bedrijf gelijk gesteld, al zijn kleine correcties toegepast 
(o.a. vrijstelling van vereveningsheffing) . Bevredigend is deze 
situatie geenszins. Het zou zeer wenselijk zijn, indien hieraan 
door de betrokken overheid aandacht zou worden gew\id. 
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Amerika 
en de wereld van 1958 

(Van een bijzondere medewerker in de Verenigde Staten) 

~ ~ 

Het Witte Huis en het Amerikaanse Ministerie van Buiten
landse Zaken worden op dit ogenblik in hun capaciteit van 
leiders van de anti-communistische Westerse alliantie van vrije 
volken, geconfronteerd door problemen van fundamentele aard, 
die zij zullen moeten oplossen, indien zij willen verhinderen dat 
de Westerse coalitie uit elkaar valt. 

Wij behoeven hierover nauwelijks in details te treden. Onze 
lezers zijn er voldoende van op de hoogte, hoe de buitenlandse 
politiek van Engeland en van de Verenigde Staten de laatste 
maanden uit elkaar is gegroeid; zij weten dat het gevoel van 
veiligheid in West-Europa verhoogd is; zij hebben gemerkt dat 
er van een bezielend leiding-geven van Amerikaanse zijde aan 
deze coalitie de laatste tijd niet veel te merken valt. En in het 
Verre Oosten, waar een groot gedeelte der Amerikaanse 
gewapende macht onder de vlag der Verenigde Naties is gecon
centreerd, verzet President Syngmann Rhee zich tot op dit 
ogenblikl ) met succes tegen de politiek van het Witte Huis. 

Al deze feiten zou men enkele maanden geleden nog voor 
onmogelijk hebben gehouden. Dit is echter niet alles: gelukkig 
heeft niet slechts het Westen met moeilijkheden te kampen, ook 
het Kremlin wordt geconfronteerd door groeiende moeilijk
heden, die voor het wereld-communisme vernietigende gevolgen 
kunnen hebben. Aangezien Berl~in een voorpost van het Westen 
is hebben wij vrije mensen de gelegenheid gehad de opstand van 
de Oost-Duitsers tegen de tyrannie van de Duitse satellieten 
van de Sowjet-Unie te kunnen aanschouwen en van het histori
sche feit kennis kunnen nemen dat de communisten tot reac
tionnairen heeft gestempeld: het feit dat zij op arbeiders hebben 
geschoten, hetgeen ideologisch een einde maakt aan het com
munisme als z.g. arbeidersbeweging. 

1) Wij schrijven dit op 1 Juli. 
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Constructieve Amerikaanse politiek nodig. 
Het feit echter dat ook de Russen met hun moeilijkheden te 

kampen hebben geeft de Amerikaanse "policy makers" geen 
excuus voor hun passieve rol in dit zo belangrijke tijdperk. De 
Verenigde Staten zijn de machtigste staat in de coalitie der 
vrije volkeren. De samenwerking met de Verenigde Staten is 
voor de landen, die door het opdringende communisme worden 
bedreigd ongetwijfeld een sine qua non. Het feit, dat de heer 
Malenkof op veel soepeler wijze dan Stalin gebruik maakt van 
het gevoel ener groeiende veiligheid in West-Europa, geeft ons 
nog geen werkelijke veiligheid. M.a.w., het uit elkaar vallen der 
Westerse coalitie, dat een gevolg zou kunnen zijn van ont
brekende leiding en afwezigheid van verstandige Amerikaanse 
diplomatie zou een ramp zijn voor de vrije wereld en de Russen 
tegelijkertijd onnoemelijk veel nut opleveren. Wij willen zeker 
niet beweren dat slechts een foutieve Amerikaanse diplomatie 
het gevaar voor een vernietiging der vrije coalitie tot gevolg 
zou kunnen hebben - fouten zijn en worden ook door andere 
regeringen gemaakt. Dat b.v. Churchill enkele weken geleden 
- al is dit niet officieel bekend geworden - de bedoeling had 
desnoods alleen naar Moskou te gaan, waar Malenkof, zoals 
ambtenaren van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken vreesden, enkele schijnconcessies zou kunnen doen ten
einde de Vvesterse coalitie te vernietigen, had voor het voort
bestaan der georganiseerde samenwerking der vrije volkeren 
funeste gevolgen kunnen hebben. Dit is slechts één voorbeeld. 
Wij zullen het hier wegens plaatsgebrek bij laten. 

Wat wij echter wel hier willen constateren is het feit dat de 
vrije wereld op dit ogenblik een constructieve Amerikaanse 
buitenlandse politiek nodig heeft, die mede rekening houdt met 
wat wellicht - teneinde een Churchilliaanse phrase te gebrui
ken - niet het "begin van het einde" maar het "einde van het 
begin" tot gevolg zou kunnen hebben van de Russische heer
schappij over Oost-Europa. 

Positieve A 'nzerikaanse politiek ontbreekt. 
Van een positieve Amerikaanse politiek is echter op dit ogen

blik niet veel te merken. Vele Europese experts op het gebied 
der buitenlandse politiek, die hoopten dat het presidentschap 
van Eisenhower zou leiden tot een krachtige, pro-Europese 
buitenlandse politiek zijn helaas tot nu toe bedrogen uitge
komen. Al tracht het kabinet-Eisenhower ongetwijfeld in grote 
lijnen de politiek van Truman voort te zetten wat Europa aan
gaat 1), zij heeft dit tot op dit ogenblik zonder grote energie 
en verve gedaan. Walter Lippmann, de bekende en gezag-

1) zonder dit echter te willen toegeven. 
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hebbende Amerikaanse commentator, karakteriseert in de 
"New York Herald Tribune" dd. 30 Juni jl. de tegenwoordige 
buitenlandse politiek der Amerikaanse regering als "betreu
renswaardige besluiteloosheid en zelfverlaging" . De bekende 
oud-onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken A. A. 
Berle Jr. schrijft in het Amerikaanse weekblad "The Reporter" 
dd. 7 Juli dat "de mannen in het Witte Huis en in het State 
Department hun politieke carrières op het spel moeten zetten 
in het belang van de verdediging van hun land." 

Beiden, Lippmann, die bij de laatste verkiezingen op Eisen
hower heeft gestemd, en Berle, die een aanhanger was van 
Stevenson, zijn het overigens met elkaar eens dat niet alle blaam 
op de tegenwoOl'dige Amerikaanse regering kan worden gewor· 
pen: "De verandering in de wereldsituatie", aldus Lippmann, 
is dieper en van grotere betekenis dan persoonlijkheden, 
politiek, strategie of tactiek. Zij heeft te maken met de vermin
dering van de abnormale invloed die de grote mogendheden 
tijdens de na-oorlogse jaren hebben uitgeoefend." Berle sehrijft 
dat de "politieke machten die de vrije wereld verdelen zeker niet 
tijdens de laatste zes maanden zijn geproduceerd." 

Eisenhower's c01nprol1ûssen.tactiek. 
Beiden zijn het er echter over eens dat de tegenwoordige 

politiek van Washington niet de juiste is. Lippmann en Bede 
zijn zeker niet de enigen die er op wijzen dat het helaas de 
typische politiek van Eisenhower is, de Republikeinse partij 
onder alle omstandigheden bij elkaar te houden, die grotendeels 
heeft bijgedragen tot de "betreurenswaardige besluitloosheid 
en zelfverlaging" van het Amerikaanse kabinet. 

Eisenhower heeft zich als nieuweling op het gebied der 
politiek blijkbaar voor en ook na het aanvaarden zijner Republi
keinse candidatuur voor het presidentschap niet voldoende 
gerealiseerd dat zijn partij - anders dan de Democrati8che 
partij - verdeeld is wat de buitenlandse politiek aangaat 
tussen wat men hier in de V. S. "internationalisten" en "natio
nalisten" noemt. Aan de ene kant dus zij die een positieve 
buitenlandse politiek willen voeren gebaseerd op internationale 
samenwerking, en aan de andere kant zij die denken dat 
Amerika zich dient te isoleren van de rest van de wereld, wil 
het in vrijheid, welstand en vrede kunnen leven. ]) Hij schijnt 
zich ook niet gerealiseerd te hebben dat een president leiding 
moet geven. Hij heeft, zoals mensen uit zijn omgeving tijdens 
de verkiezingscampagne dikwijls hebben verteld, gedacht dat 

1) waarbij inbegrepen de "crypto" -isolationisten en de "unilatera
listen" - een nieuwe categorie isolationisten die van geval tot geval 
eenzijdig willen beslissen wanneer de V. S. al dan niet moeten deel
nemen aan internationale acties. 
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het voldoende zou zijn in vrede met het Congress te leven en de 
wetten uit te voeren die het Congress zou aanvaarden. Dit wijst 
op grote naïviteit, aangezien het voor hen die de Amerikaanse 
grondwet en haar toepassing door de negentiende en twintigste 
eeuw grondig hebben bestudeerd, duidelijk is, dat er een 
bepaalde concurrentie bestaat tussen de president en het Con
gress; dat een zwakke president door het Congress wordt 
geregeerd en dat een krachtige president - die weet, dat hij 
de kiezers achter zich heeft - zijn maatregelen door het Con
gress ziet bevestigd na taaie en volhardende strijd. Lincoln is 
zeker het typische voorbeeld van een taaie en volhardende 
strijder. Zijn politieke tegenstanders in het Noorden verklaar
den immers dat hij een "tyran" en "moordenaar der grondwet" 
was. In het licht der geschiedenis bekeken heeft Lincoln echter 
wellicht meer voor de handhaving der echte Amerikaanse 
democratie gedaan dan wie ook ..... . 

Slechts twee mogelijkheden. 
Geconfronteerd met de splitsing in hun eigen partij hebben 

de President en minister Dulles o.i. slechts twee mogeliJkheden: 
zij kunnen trachten compromissen te sluiten teneinde de partij 
koste wat het kost bij elkaar te houden. Op vele punten hebben 
zij dit tot nu toe gedaan, ten koste van een krachtige politiek. 
Zij kunnen echter ook een krachtig standpunt innemen en hun 
politieke carrières ten bate van het land op het spel zetten. 
Indien zij zouden winnen zouden zij ongetwijfeld grote staats
lieden zijn. Indien zij zouden verliezen, zouden zij afhankelijk 
worden van bepaalde groepen van het Congress 1) en geregeld 
of ongeregeld van mening en houding moeten veranderen. Tot 
nu toe heeft de President de tweede mogelijkheid niet willen 
aanvaarden. Berle becritiseert hem in dit opzicht door de ietwat 
bittere en tegenover een oud-soldaat als Eisenhower wellicht 
niet gerechtvaardigde opmerking te maken, dat wanneer het 
te veel is te eisen dat de president dit risico neemt, men dan 
maar eens moet denken aan alle jonge Amerikanen die in de 
oorlog zelfs hun leven voor de Verenigde Staten op het spel 
zetten ...... 

Ook op het gebied van het compromissen-maken in de eigen 
partij lijkt het ons eigenlijk overbodig in het bestek van deze 
beschouwing voorbeelden te geven. Onze lezers hebben de 
laatste maanden en weken kennis kunnen nemen van de nog 
steeds niet beëindigde strijd om de verlening van de inmiddels 
verlopen wet op wederzijdse handelsaccoorden, de nieuwe mili
taire bijstand, de strijd om het z.g. amendement Bricker dat de 
macht der bondsregering verdragen te sluiten zou verminde-

1) Z.g. "shifting groups". 
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ren 1), etc. Op dit laatste punt heeft Eisenhower b.v. op 30 Juni 
j.l. volgens de New Yorkse editie van de New York Times dd. 
1 Juli blijkbaar concessies aan "nationalistische" senatoren 
gedaan, terwijl Dulles, hiervan niet op de hoogte, het gewijzigde 
wetsontwerp als voor het kabinet "even onaanvaardbaar als 
het oorspronkelijke ontwerp" heeft betiteld ...... En wij behoe-
ven hier wellicht niet het vraagstuk-McCarthy aan te roeren, 
dat het prestige der Verenigde Staten in de wereld op funeste 
wijze blijkt aangetast te hebben. 

Psychologische oodogvoering? 

Er zijn natuurlijk ook door het kabinet-Eisenhower fouten 
gepleegd en vergissingen begaan die niet zijn te wijten aan de 
splitsing in de boezem der Republikeinse partij. Het onderwerp 
der psychologische oorlogvoering was tijdens de verkiezings
campagne een van de meest belangrijke punten van het pro
gramma der te vormen Republikeinse regering. Zoals bekend 
verklaarden zowel Eisenhower alsook Dulles tijdens de cam
pagne dat de nieuwe Amerikaanse regering een krachtige 
politiek van psychologische oorlogvoering zou moeten voeren 
teneinde bij te dragen tot de bevrijding der landen achter het 
ijzeren gordijn. Zoals onze lezers zich ongetwijfeld zullen her
inneren, werd indertijd in Europa gevreesd dat een dergelijke 
politiek wellicht zou kunnen leiden tot gewapend ingrijpen door 
Amerikaanse troepen in door deze politiek uitgelokte opstanden 
achter het ijzeren gordijn 2), hetgeen wederom zou kunnen 
leiden tot algemene oorlog met de Sowjet-Unie. Dulles heeft 
echter tijdens de verkiezingscampagne duidelijk gemaakt dat 
hij geen gewapend ingrijpen bedoelde. De politiek der psycho
logische oorlogvoering werd heftig bestreden door experts als 
George Kennan, oud-ambassadeur te Moskou en initiator van 
de door Dulles bestreden "containment policy"; prof. A. H. 
Schlesinger Jr., Walter Lippman:n en andere bekende specia
listen op het gebied der buitenlandse politiek, die verklaarden 
dat de Amerikanen niet capabel genoeg waren een dergelijke 
politiek te voeren (Kennan) en dat het niet juist was, dat het 
enige alternatief van oorlog psychologische oorlogvoering zou 
zijn, zoals de heer Dulles had verklaard, maar dat het enige 
echte alternatief van oorlog de diplomatie was (Lippmann). 

Welnu, na het tot standkomen van het kabinet-Eisenhower 
heeft de President een commissie benoemd, die plannen moesten 

1) het amendement-Bricker op de Amerikaanse grondwet is tot op 
zekere hoogte volstrekt tegenovergesteld aan de zojuist in Nederland 
van kracht verklaarde wijzigingen op de grondwet inzake inter
nationale overeenkomsten. 

2) de z.g. "roIl-back policy" of bevrijdingspolitiek. 
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uitwerken voor de psychologische oorlogvoering 1). Tevens 
benoemde hij een speciale adviseur op dit gebied, de heer C. D. 
Jackson. Na de dood van Stalin echter en het begin van het 
z.g. vredesoffensief door het driemanschap Malenkof-Beria
Molotof gaf de Amerikaanse regering plotseling het wapen der 
psychologische oorlogvoering op en concentreerde zich wederom 
op de diplomatie. Nu de onlusten in de Duitse Oostzone hebben 
plaats gevonden en het duidelijk blijkt dat het door Rusland 
gedomineerde gebied door de gebruikelijke Sowjet-methodes 
niet ad infinitum in toom zou kunnen worden gehouden, blijkt 
dat de Amerikaanse regering op dit historische ogenblik in het 
geheel geen politiek heeft. Het is b.v. een bedroevend feit te 
moeten constateren dat het Amerikaanse omroepstation in 
Berlijn RIAS dat door vele Duitsers in de Sowjet-zone wordt 
beluisterd in de beslissende nacht van de opstand in het geheel 
geen instructies van Washington had ontvangen inzake de 
gedragslijn voor de uitzendingen - een bewijs trouwens van de 
volstrekte leugenachtigheid van de beweringen van het Rus
sische Hoge Commissariaat in Duitsland en de Russische mili
taire commandant van Berlijn, dat de Verenigde Staten de 
onlusten in de Russische sector van Berlijn en de Russische zone 
van Duitsland zouden hebben uitgelokt. Aan de andere kant 
echter is dit een droevig voorbeeld van het vacuum in Washing-
ton op dit ogenblik ...... De politiek van "containment" werd 
opgegeven en de heer Kennan gepensionneerd, doch de politiek 
van "bevrijding" tenslotte evenmin aanvaard! 

Bermuda of vóór-conferentie. 
Men tracht thans in koorsachtige haast een politieke gedrags

lijn uit te werken diè rekening zal houden met de onrust in de 
door de Russen gedomineerde gebieden. In dit opzicht is het 
toe te juichen dat de Bermuda-conferentie nog niet heeft plaats 
gevonden en dat deze maand vooralsnog slechts een conferentie 
der ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, 
Engeland en Frankrijk zal plaats vinden, zodat er althans een 
kans bestaat tot coördinatie der buitenlandse politiek te komen. 
Indien dit niet overal mogelijk is 2) kunnen dan de menings
verschillen aan de regeringshoofden worden voorgelegd. Had de 
Bermuda-conferentie op dit ogenblik plaats gevonden dan was 

1) onder voorzitterschap van de heer W. H. Jackson, overigens 
geen familielid van C. D. Jackson. 

2) zoals in het Verre Oosten waar de politiek der erkenning of 
niet-erkenning der communistische Chinese regering nog wel voor 
geruime tijd tot Brits-Amerikaanse meningsverschillen zal leiden. Er 
wordt echter wel gehoopt dat de meningsverschillen betreffende het 
houden van een viermogendheden-conferentie met de Russen spoedig 
kunnen worden overbrugd. 
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er geen hoger niveau meer geweest en een mislukking der con
ferentie van regeringshoofden zou wellicht catastrophale gevol
gen hebben gehad voor het voortbestaan der Westerse coalitie. 
Zoals wij echter reeds eerder in deze beschouwing hebben ver
klaard willen wij in het geheel niet stellen dat het nood
zakelijkerwijs en altijd een fout der Amerikaanse regering zou 
moeten zijn, indien de coalitie in groot gevaar zou komen te 
verkeren ..... . 

Bovendien heeft de heer Dulles ook nog te kampen met feiten 
waaraan hij weinig kan veranderen, zoals de voortdurende 
politieke instabiliteit van Frankrijk (die het trouwens voor 
Frankrijk zeer moeilijk maakt op driemogendhedenconferenties 
o.m. ook mede voor de Benelux-landen op te treden), de sterk 
verzwakte regeringscoalitie in Italië, waarbij nog komt, zoals 
Lippmann heeft verklaard, dat "het na-oorlogse stelsel uit 
elkaar valt, aangezien de landen herstellende zijn van de uit
putting, de regimentatie en de verschrikkingen van de wereld
oorlog." Terecht schrijft Lippmann: "Dit is de tijd waarin wij 
hebben te leven en waarin wij moeten handelen. De beste wijze 
om de juiste conclusie te trekken inzake een verandering van 
politiek van de tegenzijde (de Sowjet-Unie) en om plannen voor 
de toekomst aan onze zijde te maken, bestaat erin met alle 
denkbare factoren rekening te houden met als grondslag de 
fundamentele verandering in de(ze) historische situatie." 

A merika's plicht. 
Het is te hopen dat de verantwoordelijke mannen in Washing

ton dit zullen begrijpen. Zij zullen dit moeten begrijpen en 
ernaar handelen willen zij de leiding voor hun eigen land niet 
opgeven, met alle gevolgen daarvan, echter ook en dit is voor 
ons leden der coalitie der vrije landen van fundamenteel belang, 
indien zij de wereld willen leiden naar vrede, veiligheid en wel
vaart. Deze doelstellingen 1) zijn in volledige overeenstemming 
met de persoonlijke idealen van President Eisenhower; wat hij 
en zijn mannen echter nodig hebben zijn de moed en de vol
harding er onder alle omstandigheden voor uit te komen en 
geen zigzag-koers te varen 2). 

Lippmann schrijft, zoals wij boven hebben gelezen, dat de 
macht der grootste mogendheden, dus ook van de Verenigde 
Staten, verminderd is. Inderdaad: dit betekent echter niet dat 
Amerika - al heeft het niet de routine en ervaring van Enge-

1) o.m. vervat in de uitstekende redevoering van de President van 
16 April jl. 

2) Eisenhower trad wèl energiek op inzake de benoeming van 
Bohlen tot ambassadeur in Moskou. In vele gevallen echter, daar
voor en daarna, heeft hij op belangrijke punten niet voet bij stuk 
gehouden. 
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land en Frankrijk op het gebied der buitenlandse politiek -
geen leiding meer zou kunnen of moeten geven. 

Mogelijkheden voor Nederland. 
Het betekent echter wèl en dit is ook voor ons land van groot 

belang, dat de Verenigde Staten meer naar de stemmen der 
andere landen in de coalitie zullen moeten luisteren teneinde 
een voor alle vrije partners aanvaardbare politiek voor deze tijd 
gemeenschappelijk uit te werken en toe te passen. Het betekent 
dat de Amerikanen die niet al te zeer zijn gewend aan overleg, 
hiervoor in het vervolg het geduld er voor zullen moeten over 
hebben, het betekent eveneens dat wij zelf een constructieve rol 
zullen kunnen en moeten spelen, dus dat een actieve buiten
landse politiek van ons eigen land in dit beslissende tijdperk 
van invloed kan zijn. Ons land is reeds een der belangrijke 
partners in de grootse taak der Europese integratie. Onze 
recente wijzigingen in de grondwet werden universeel toe
gejuicht. Ook op het gebied der Atlantische- en wereldpolitiek 
kan Nederland in samenwerking met andere vr~ie landen een 
niet onbelangrijke rol spelen en actief bijdragen tot de formu
lering ener opbouwende gedragslijn. 

Mededeling van de Redactie: 
Het volgend nummer van dit Maandschrift zal als dubbel

nummer voor de maanden Augustus en September verschijnen 
in de loop van September. 
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REDACTIE: MAG. OR S. STOKMAN O.F.M., DRS J. M. AARDEN. OR L. A. H. ALBERING 
DRS A.W. H. J. QUAEDVLIEG, MR ]. W. VAN DE POEL, REDACTIESECRETARIS 

JAARGANG 7 AUG./SEPT. NUMMER6-7 

Voorwoord) 
In de kolommen van dit tijdschrift werd al eerder, n.l. korte 

tijd na verschijning van het bekende meerjarenplan van de Par
tij van de Arbeid "De Weg naar Vrijheid", door een der redacteu
ren een artikel gepubliceerd, dat enkele grondgedachten van dit 
plan, speciaal op het economische terrein, aan een critische be
schouwing onderwierp. De redactie heeft gemeend ruimer aan
dacht aan het socialistische plan te moeten besteden. Zij heeft 
daartoe een beroep gedaan op de medewerking van een aantal 
deskundigen en prijst zich gelukkig deze medewerking te heb
ben verkregen van de schrijvers, wier bijdragen men in dit dub
belnummer bijeenvindt. Gaarne had zij dit nummer op een eerder 
tijdstip willen laten verschijnen; ook thans echter staat "De 
Weg naar Vrijheid" nog in het centrum der politieke belang
stelling. 

De twee eerste artikelen van deze bundel - waarvan het 
eerste tevens inleidt op de andere - houden zich met de grond
slagen van "De Weg naar Vrijheid" bezig. In de overige vier 
worden, in de volgorde van het socialistische plan, afzonderlijke 
onderwerpen aan de orde gesteld. De redactie was hierbij ge
noodzaakt een keuze te doen; of zij daarbij gelukkig is geweest, 
laat zij gaarne aan het oordeel van de lezer over. De bijdrage 
van de Heer A. L. M. Arnolds ec. drs, onder de titel "Socialisme 
en eigendom", kon niet tijdig gereed zijn; de redactie hoopt dit 
arti:Kel in een volgend nummer te kunnen plaatsen. 

De redactie, noch haar medewerkers, was het uitsluitend om 
negatieve critiek te doen. Critiek die niet tevens opbouwend 
werkzaam is, is weinig vruchtbaar. Onder de bedoelingen, die 
bij de opzet van dit dubbelnummer hebben voorgezeten, neemt 
het leveren van een confrontatie van de socialistische denkbeel
den met de politieke idealen, zoals deze naar onze mening op 
grond van katholieke principes moeten worden gezien, een be
langrijke plaats in. Dat bij deze confrontatie het volle licht valt 
op principiële verschilpunten, is in overeenstemming met de 
opvatting die de redactie omtrent haar voorlichtende taak hul
digt. 

De Redactie. 
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Het Socialistische Plan bezien in zijn~ 
grondslagen van vrijheid en rechtvaardigheid 

\.....A W. H. J. Ouaedvlieg, ec. drs ) 

lH[ eel de geschiedenis door zijn "vrijheid" en "gerechtig
heid" beschouwd als idealen, waarvoor de mensheid 
gebouwd heeft en afgebroken, en waarvoor zij geleden 
en gestreden heeft. Het succes van het socialisme is 

in niet geringe mate te danken daaraan, dat het zich van zijn 
ontstaan af in dienst heeft gesteld van de verwezenlijking van 
genoemde idealen - vanzelfsprekend op een wijze, waarop het 
meende dit te moeten doen en overeenkomstig de interpretatie 
die het aan deze idealen gaf. De socialistische beweging revol
teerde tegen het liberale kapitalisme, omdat dit de vrijheid met 
de lippen beleed maar niet in practijk bracht - want tot een 
kleine groep bevoorrechten beperkte - en omdat het de recht
vaardigheid schond door er de macht voor in de plaats te 
stellen. Bij alle socialistische schrijvers, vroeger zowel als thans, 
vindt men de socialistische maatschappij getekend als een 
maatschappij, gebaseerd op vrijheid en rechtvaardigheid. Nu 
eens valt de nadruk op de vrijheid, dan weer op de rechtvaar
digheid; beide echter zouden moeten worden bevochten op de 
kapitalistische machten van de onvrijheid en het onrecht. 

De moderne socialistische beweging in Nederland stelt met 
veel emphase de vrijheid als grondidee voorop, getuige de titel: 
"De Weg naar Vrijheid", die zij aan haar, einde 1951 versche
nen, meerjarenplan heeft gegeven. Toch kan men bij lezing en 
overdenking van het socialistische plan ook de rechtvaardig
heidsiclee als een - tweede - zedelijke grondslag van het 
socialistische streven onderkennen. 

Het is onze bedoeling in het eerste deel van dit artikel een 
beknopte uiteenzetting te geven van de begrippen "vrijheid" en 
"rechtvaardigheid", zoals deze in "De Weg naar Vrijheid" tot 
uitdrukking komen. Daarbij zal, evenals in het socialistische 
plan, de nadruk vallen op de vrijheidsgedachte. Met een en 
ander zal - mede bij wijze van inleiding op de verschillende 
beschouwingen, die in dit dubbelnummer zijn bijeengebracht-
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Tecoffibineerd worden een overzicht van enkele hoofdpunten van 
het socialistische plan, waarin de beide genoemde zedelijke 
principes van vrijheid en rechtvaardigheid concreet gestalte 
krijgen. In een tweede gedeelte zullen wij trachten, de socialis
tische opvattingen over vrijheid en rechtvaardigheid te beoor
delen vanuit katholiek standpunt. 

Een tweetal opmerkingen vooraf. 
In de eerste plaats w\lzen wij er op, dat de begrippen "vrij-

i d heid" en "rechtvaardigheid" in de socialistische opvatting nauw 
verbonden zijn en in elkaar grijpen. Niettemin menen wij, dat 
het, om tot een helder inzicht in en een juiste beoordeling van de 
socialistische gedachtenwereld te komen, zin heeft, beide prin
cipes (van vrijheid en rechtvaardigheid) afzonderlijk te behan
delen en van de verschillende voorstellen van het socialistische 
plan sommige met de "vrijheid" en andere met de "rechtvaar-

g_ digheid" in verband te brengen, ook al wordt dit in "De Weg 
id naar Vrijheid" niet of althans niet met zoveel nadruk gedaan. 
en In de tweede plaats verdient het opmerking, dat, wanneer 
is hier van "zedelijke grondslagen" wordt gesproken, men niet 
jn moet denken, dat "De vVeg naar Vrijheid" een ook maar enigs-
:til zins uitgewerkte ethiek of maatschappijleer zou bevatten. Verre 
et vandaar. Zoals diverse schrijvers - en ook wij zelf - al eerder 
je hebben betoogd 1), is een van de belangrijkste bezwaren tegen 
)1- het socialistische plan juist, dat het een deugdelijke verant-
et woording mist en dat het, m.n. wat de leidende gedachten be-
en tret, niet door duidelijkheid uitmunt. Het artikel van Prof. van 
lt- Boxtel in dit dubbelnummer laat hierop het volle licht vallen. 
te Wat wij "grondslagen" noemen, doet men daarom beter meer 
1S, als "Leitmotive" op te vatten, zoals men ook het socialisme 
en meer als een beweging dan als een stelsel dient te zien. 
~u 
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1. De socialistische opvattingen van vrijheid en recht
vaardigheid. 

Zoals gezegd, stelt het socialistische plan de VRIJHEIDS
GEDACHTE uitdrukkelijk als centraal voorop. Grondslag voor 
een hervorming der maatschappij in socialistische zin is de 
vrijheid, meer in het bijzonder geformuleerd als een "gemeen
schap van vrije mensen". Het aldus algemeen omschreven vrij
heidsprincipe is het enige "beginsel", waaraan een beschomving 
wordt gewijd en dat als zodanig de opzet van het gehele plan 
schraagt. 

Wat verstaat het tegenwoordige socialisme nu onder deze 
vrijheid? Zij is niet - aldus het plan - de vrijheid van het 

1) Vgl. het artikel "Een socialistisch maatschappijbeeld, critisch 
bezien" in dit tijdschrift, Maart 1952, alsmede mijn polemieken met 
Mr Th. van Lier in "De Opmars" van 3 October 1952 en 19 Juni 1953. 
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extreme individualisme, hetwelk de mens tot maatstaf van de 
dingen maakt; integendeel, de mens moet zich verantwoordelijk 
weten tegenover de medemens en de gemeenschap. Bij de be
antwoording van de vraag, waarin deze vrijheid naar socialis
tisch inzicht wél bestaat, wordt een onderscheid ingevoerd 
tussen een negatief en een positief element. In negatieve zin is 
de mens vrij, wanneer zijn persoonlijkheidsontwikkeling niet 
wordt belemmerd door materiële nood, bestaansonzekerheid, 
onrecht of onveiligheid; vrijheid in positieve zin is aanwezig, 
wanneer de mens zich richt op zelfontplooiïng en, in evenwich
tige mate, op dienst aan de gemeenschap. 

Deze vrijheid (in haar tweevoudig aspect) nu kan - aldus 
vervolgt het plan - slechts worden verzekerd in en door de 
gemeenschap. Enerzijds is zonder haar en haar gezag geen 
individuele ontplooiïng van de mens mogelijk; anderzijds is deze 
ontplooiïng het doel, waaraan de staat (als ook de internatio
nale gemeenschap) dienstbaar moet zijn en waarop alle arbeid 
op staatkundig, sociaal en economisch gebied is gericht. 

Uit dit vrijheidsbeginsel ontwikkelt het plan voor het huidige 
socialisme de volgende doelstellingen: bestaanszekerheid bij een 
behoorlijk levenspeil en redelijke verdeling van het inkomen; 
beperking van de machtsuitoefening op economisch gebied; ge
lijke kansen voor een ieder tot ontplooiïng van de persoonlijk
heid in de gemeenschap; opbouw van een in gemeenschap ge
wortelde cultuur en van een geordende internationale gemeen
schap. 

De verwezenlijking van deze doeleinden vereist planning, een 
planning, die dan niet gericht is op slavernij, maar op vrijheid. 
Zij beoogt de vrijheid voor allen te vergroten, ook al zal dat 
voor sommige groepen tot een beperking van bepaalde vrijheden 
leiden. 

De middelen, die noodzakelijk zijn om de in onze maatschappij 
bestaande belemmeringen voor de ontplooiïng van de mens 
weg te nemen, worden in vier uitvoerige delen uiteen
gezet, waarvan de eerste twee de economische orde en de 
sociaal-economische politiek behandelen en de laatste twee resp. 
aan de cultuur en aan de internationale gemeenschap gewijd 
zijn. 1) 

Ter verwezenlijking van het einddoel ("een gemeenschap van 
vrije mensen") blijkt dus, naar socialistische opvatting, plan
ning het universele middel te zijn, dat op de verschillende ter
reinen van het maatschappelijk leven dient te worden toegepast. 

Vraagt men zich af, wat het socialistische vrijheidsbeginsel 
meer in bijzonderheden inhoudt, of m.a.w. hoe dit beginsel con
creet gestalte krijgt, dan geloven wij, dat vooral hetgeen in het 

1) Vgl. voor het tot dusver gezegde hfst. I van "De Weg naar Vrij
heid". 
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ontvouwde programma gezegd wordt over het bezit en de Z.g. 
economische vrijheden, ter nadere karakterisering der socialis
tische vrijheidsopvatting voor een vermelding in aanmerking 
komt. 

Wat het bezit betreft acht men de particuliere eigendom voor een 
gemeenschap van vrije mensen niet van groot belang, uitgezon
derd de eigendom van consumptiegoederen in de strikte zin (de 
waarde van het "eigen huis" slaat men niet hoog aan). Bezitsvorming 
dient bij voorkeur te geschieden langs de collectieve weg van ver
groting der sociale fondsen. Ten aanzien van de eigendom van pro
ductiemiddelen wordt een uitvoerig socialisatieprogram ontwikkeld; 
'foorzover het bedrijfsleven niet voor socialisatie in aanmerking komt, 
dient het aan een straffe ordening te worden onderworpen. Daaren
tegen vormt de totstandbrenging van een overheidsvermogen (d.m.v. 
belastingheffing, socialisatie of participatie van de overheid in de 
bedrijven) wél een eis van de socialistische vrijheid. 

Wat de traditionele economische vrijheden aangaat, wenst men de 
consumptievrijheid alsmede de vrijheid van arbeid te vergroten en 
wel de eerste door verhoging van koopkracht en de tweede door voor
zieningen tegen werkloosheid alsmede door het wegnemen van de 
belemmeringen, die verschillen in inkomen voor een vrije beroeps
keuze kunnen vormen. De vrijheid van onderneming zal in een stelsel 
van "geleide economie meer inhoud verkrijgen dan zij onder de oude 
verhoudingen had" (blz. 76). In een dergelijk geleid economisch bestel 
nu moet de productie zich, om aan een "gemeenschap van vrije 
mensen" dienstbaar te zijn, oriënteren op het behoef te motief in plaats 
van op het winstmotief. Bij de leiding der productie zal de centrale 
overheid de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de algemene 
taakstelling, en zij zal hiertoe over de nodige wettelijke bevoegdheden 
moeten beschikken; bij de uitoefening dezer leiding is een zekere rol 
aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganen toegedacht. 

Voorts houdt de socialistische vrijheidsopvatting in, dat teneinde 
de cultuur een plaats in de "gemeenschap van vrije mensen" te geven, 
eveneens op cultureel gebied planning en ordening nodig zijn - zij 
het minder straf dan op economisch gebied -en dat op het inter
nationale niveau mutatis mutandis de voor de nationale gemeenschap 
ontwikkelde planning-ideeën toepassing moeten vinden. 

Zoals in de aanvang van dit artikel al werd opgemerkt, krijgt 
de RECHTVAARDIGHEIDSGEDACHTE in het socialistisch 
plan niet dezelfde nadruk als de vrijheidsgedachte. Niettemin 
vindt men haar herhaalde malen uitgesproken, in het bijzonder 
in verband met de vermogens- en vooral de inkomensverde
ling 1). Men mag daarom zeggen, dat de rechtvaardigheidsidee 
in het vraagstuk der verdeling een centrale plaats inneemt. Op 
grond hiervan verwerpt men de ongelijkheden in inkomens die 
de huidige maatschapij te zien geeft en opteert men voor een 
zo groot mogelijke gelijkheid. 

Bezien wij in de eerste plaats wat het socialistische plan op grond 
van overwegingen van rechtvaardigheid afwijst. In het algemeen ge-

1) De verdeling is overigens niet het enige terrein, waar rechtvaar
digheid dient te heersen. Dit is b.v. ook het geval met de arbeidsver
houding (m.n. het ontslagrecht, blz. 345). 
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sproken is dit de ongelijke vermogens- en inkomensverdeling onzer 
maatschappij, in verband waarmee het plan spreekt van "grove on
rechtmatigheden" (blz. 27, 29, 102). Met het "rechtsbewustzijn" komt 
vooral in strijd de maatschappelijke ongelijkheid die ontstaat "door 
vererving, verschil in opleiding en verschillen in mogelijkheid tot 
sparen" (blz. 28). In het bijzonder verzet zich het socialisme tegen 
het arbeidsloos inkomen. Het druist in tegen het "rechtsgevoel", dat 
"sommigen hoge inkomens genieten, zonder eigen arbeid verkregen, 
terwijl anderen met hard ploeteren nog niet in hun minimale behoef
ten kunnen voorzien" (blz. lOl). 

Wat eist nu het socialisme op grond van de rechtvaardigheid, die 
men graag de "sociale rechtvaardigheid" noemt (blz. 7, 8, 29, 66l? 
Eerstens - zoals in het bovenstaande al impliciet gezegd is - het 
tegengaan van de bestaande ongelijkheden (en wel niet alleen natio
naal, maar ook in internationaal verband, vgl. blz. 354, 370 en 371) en 
vervolgens de totstandbrenging van een verdeling, gekenmerkt door 
weliswaar niet een volkomen, maar toch wel een zo groot mogelijke 
gelijkheid. De ongelijkheid zou moeten worden bestreden, resp. een 
grotere gelijkheid zou moeten worden nagestreefd door: belastinghef
fing op kapitaalopbrengsten en - meer algemeen gespro]{en - her
verdeling via de belastingpolitiek, voorts door een aanzienlijke be
perking van het erfrecht en tenslotte door socialisatie, die, ofschoon 
primair op andere doeleinden gericht, ook tot vermindering van de 
maatschappelijke ongelijkheid kan bijdragen. De herverdeling een
maal tot stand gebracht zijnde, beperkt zich het rechtvaardigheids
probleem tot een juiste verdeling van het met arbeid verdiende inko
men (blz. 114) en wel volgens de objectieve werkclassificatie, uitge
strekt ook tot de hoogste functies. 

Op cultureel gebied is - naast ordening (zie boven) - het 
belangrijkste desideratum van het socialistische plan de Z.g. 
"gelijkheid van kansen", d.w.z. het gelijk recht voor een ieder 
om zich te ontwikkelen en van de mogelijkheden, die de gemeen
schap hiertoe biedt, gebruik te maken, ongeacht bezit of inko
men. Ofschoon dit desideratum in "De Weg naar Vrijheid" niet 
uitdrukkelijk als een rechtvaardigheidspostulaat naar von::l1 
vlOrclt gebracht (blijkens de bewoordingen van het plan vat men 
deze gelijkheid op als eea uitvloeisel V8,n de menselijke w~"ard;;c::
heid en Vf,n de solidariteit binnen de mensengemeenschap, zo
rHeclc als een verejste in het belang van de gemeenscha.D en de' 
c;:dtuvr zelf, vril. blz. 256 e.v.), menen \vij het toch Pl'lInnir 0.1S 

eS-~"l CIS var!. rC(~!ltvaal'd~.gli.ejd - :Gaar socialistiscl18 opvatting" __ _ 
tG rûogen b8Schouvlen~ 

~.1. /\1 Gtlere besc!lOltwil'zg el'Z !J(]oo'rdelil1g va'}l cl e 
sa ::~. i>.7listische gro1zt!getltlc!lteiz. 

~~~~~: rlst in nO.Clcl"'8 bes~houvvü1g' l1cn1S11 van de soci.~::üisti:~< ,1'!.2 

~!r:.IJ!~-~~]~~DEGEJ)l:.CI;,~~iIG zllllell Vle ons vooral bc;~dg' ilo~d.de;1 
E}et de Ü.1 "DG \/\Teg 112,::11" Vrijheid" f~egeven fornTuJcr~ll~;'e,n hicr-

(jE1"~TCll~" Cp é~~ ~1~~i~: o~i~ l~~lu\l~;l:~;lJ~~:~~;:~~~~C~~,~~~~a~, ~~~~"~~::~~~ 
(}:L~:~) -\iocr·r~~\.:~:~n81Jjk dicTI(~e~a or.n tG Lot \VeE~è dz)cls>:-.-i.o 
1ü1[;8n (~;_:~ soc.ia1~s·~is811e g'rond3edachten leideil, a1;:-)oo!.;:: Ol~i1(::J, t 
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de doelstellingen van het huidige socialisme elders in dit dub
belnummer worden behandeld. 

Bezien wij thans het door "De Weg naar Vrijheid" ontwik
kelde vrijheidsbegrip in zijn verschillende elementen. 

Zoals gezegd, bestaat het eerste, negatieve element van het 
socialistisch vrijheidsbegrip, in de afwezigheid van belemme
ringen, die de ontplooiing val! de mens in de weg kunnen staan 
(n.l. materiële nood, bestaansonzekerheid, onrecht en onveilig
heid). De genoemde factoren kunnen inderdaad belemmeringen 
voor de menselijke ontplooiing vormen. Zij behoeven dit echter 
niet noodzakelijk te zijn. M.n. tegen materiële nood kan de mens 
- vanzelfsprekend de mens in gemeenschap - zich te weer 
stellen en daarin zelfs, althans ten dele, zijn ontplooiing vinden. 
Een niet onbelangrijk gedeelte van 's mensen inspanning is 
gericht - en heel de geschiedenis door gericht geweest - op 
overwinning van materiële nood en op verbetering der stoffe
lijke bestaansvoorwaarden (de economie spreekt in dit verband 
graag van: bestrijding van het welvaartstekort) . Door dit ele
ment, n.l. de prikkel die van materiële nood - ruimer genomen 
van materiële tekorten - uitgaat op de menselijke activiteit 
en de menselijke ontplooiing, te verwaarlozen, is de stelling van 
"De weg" dus niet volledig. 

In de tweede plaats doet het negatieve vrijheidsbegrip van 
het socialistische plan de vraag rijzen, of hier wel terecht van 
"vrijheid" wordt gesproken. Vermelding verdient, dat de uitleg 
die het plan van de vrijheid geeft, in overeenstemming is te 
achten met wat men het traditionele (negatieve) vrijheidsbegrip 
van het socialisme zou kunnen noemen. De overeenstemming 
in terminologie met K. Marx is bijzonder treffend 1). Voorts 
definiëren verschillende moderne, speciaal Engelse, schrijvers 
de vrijheid op overeenkomstige wijze als "De Weg". In twee van 
de bekende vier "vrtiheden" van Roosevelt, t.w. de "vrijheid 
van gebrek" en de "vrijheid van vrees" komt ook eenzelfde 
opvatting tot uitdrukking. Niettemin zouden wij onze in een 
vorig artike1 2

) uitgesproken vOOl~keur voor de term "vrijwa
ring" ter aanduiding van het negatieve vrijheidsbegrip van 

1) Ook bij Murx word" gesproken van "vrije ontplooiïng"; volgens 
hem voert het soCÏalisrae van "het rijk der noodzakelijkheid naaf het 
rijt de,' vrijheid" en ontstaat pas in en door het socialisme een ware 
g2lU;:en:;'Délp, die voonvaarde is voor de "vrijheid", d.W.Z. de vollediS;2 
ontwiL:kc:ijng der mensen. CVg!. Fritz Lieb, RuslD.nd onderweg, spe
c:::.::>j hfst. V, dat geiJaseercJ is op "Die Frühschriften" van Karl M~\rx, 
t:itg:we Kröner, Leipzig. Vgl. ook Lannoy O.F.M. Cap, De wijsbege2rte 
W.l1 het communisme, He deel, hfst. 2). Bij Dietzgen, door Marx "onze 
filcsoof" genoemd, vindt men een om.schrijving van het begrip vrij
llSic1, (~.ie grotencleels \7oordelijk gelijkluidend is met de deÏinitie van 
"De ï,y~;g". Vgl. Sombart, Der Proletarische Socialismus, 10e Auil. Ier 
E8.l1d, Jr-:'llU 1924, S 1'01-102. 

:;) Vgl. boven aangehaald artikel in dit Maandschrift, Maart 1052. 
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"De Weg" willen handhaven. Wij zullen nader uiteenzetten 
waarom. 

Indien men "vrij zijn van" identificeert met "los zijn van", 
dan kan men aan het begrip vrijheid een meer of minder uit
gebreide inhoud geven naargelang de omvang van datgene, 
waarvan men de mens wil "bevrijden". Bij het bezien van de 
opsomming van datgene, wat het plan als belemmeringen voor 
de menselijke ontplooiïng beschouwt, valt het op, dat daar niet 
wordt gesproken van b.v. een te vergaand overheidsingrUpen 
in het maatschappelijk leven. Dat "De Weg naar Vrijheid" deze 
factor niet noemt, vindt wel zijn verklaring daarin, dat het plan 
"planning" aangeeft als het middel om de vrijheid - in nega
tieve zin - tot verwerkelijking te brengen. Niettemin kan ook 
een te vergaande bemoeienis van de regelgevende overheid met 
het maatschappelijk leven een belemmering vormen voor de 
menseHike ontplooiïng en z~i is dit, op zichzelf genomen, zelfs 
meer dan de door het plan wel genoemde belemmeringen. Deze 
laatste immers zijn zuiver uitwendige belemmeringen voor de 
menselijke ontplooiïng, zij hebben slechts betrekking op de uit
wendige voorwaarden voor deze ontplooiïng (b.v. koopkracht); 
een te vergaand overheidsingrijpen echter, ofschoon ook van 
buiten af optredend, beperkt de menselijke ontplooiïng directer 
door het handelen van de mens in maatschappelijk verband te 
dirigeren met behulp van ge- of verboden (b.v. bij de besteding 
der koopkracht). Beschikking over de nodige stoffelijke be
staansmiddelen e.d. vormt stellig een zeer belangrijke en nood
zakelijke voorwaarde voor de menselijke ontplooiïng; deze laat
ste wordt er echter geen menselijke ontplooiing door. Mense
lijke ontplooiïng ontstaat eerst doordat de mens zijn vermogens 
ontwikkelt in vrijheid, d.w.z. door zich zelf te richten op zijn 
doelstellingen en zelf te beschikken over de middelen ter berei
king van deze doelstellingen, uiteraard in overeenstemming met 
de voor hem als mens en als gemeenschapslid geldende normen. 
Een belemmering van deze "zelfbepaling" staat de menselijke 
ontplooiïng meer in de weg dan uitwendige belemmeringen in de 
vorm van gebrek e.d. zulks kunnen doen. Er komt nog bij, dat 
- zoals reeds werd opgemerkt - de mens zich tegen dergelijke 
uitwendige belemmeringen te weer kan stellen; aan regelen, 
die aan zijn handelen worden opgelegd, daarentegen heeft hij 
zich slechts te onderwerpen. 

Uit het gezegde vloeit voort, dat "De Weg naar Vrijheid" 
aan de menselijke ontplooiïng en aan de menselijke vrijheid een 
slechte dienst bewijst. In de eerste plaats immers zijn de belem
meringen, die het plan voor de menselijke ontplooiïng opgehe
ven wil zien, zuiver uitwendige belemmeringen, die voorzover 
de mens ze te boven kan komen, niet eens belemmeringen zijn. 
Vervolgens spreekt het plan met betrekking tot de opheffing 
van deze belemmeringen alleen over planning; het wil meer-
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genoemde uitwendige belemmeringen blijkbaar opgeheven zien 
door middel van alle mogelijke regelingen, waardoor de men
selijke ontplooiing in zelfbepaling wordt gehinderd, in plaats 
van voor deze laatste en de menselijke ontplooiing zelf, de 
nodige ruimte te scheppen. 

Gelijk gezegd, kan men onder "vrijheid", zeker als deze term 
formeel wordt genomen in de betekenis van "vrijheid van", 
zoals in het besproken negatieve vrijheidsbegrip geschiedt, van 
alles verstaan. De operatie, die "De Weg naar Vrijheid" met 
dit begrip uitvoert, brengt echter juist datgene in het gedrang, 
waaraan wij als over vrijheid in maatschappelijk leven wordt 
gesproken, het eerst denken, n.l. 's mensen zelfbepaling met 
de daaraan vastzittende zelfverantwoordelijkheid. In ieder geval 
draagt het negatieve vrijheidsbegrip van "De Weg naar Vrij
heid" door het overschatten van de zuiver uitwendige factoren 
voor de menselijke ontplooiing, een materialistisch karakter, 
terwijl voorts het alleen maar spreken over het ordenende, 
plannende, regelende ingrijpen van de overheid ten behoeve 
van de opheffing van meergenoemde belemmeringen, het socia
listisch vrijheidsbegrip tevens een collectivistisch merk opdrukt. 

Het behoeft na het bovenstaande weinig betoog, dat wij het 
negatieve vrijheidsbegrip van "De Weg" op zijn hoogst kunnen 
beschouwen als een "vrijheid van de tweede soort". Het is een 
vrijheid, die de mens moet krijgen, terwijl naar onze opvatting 
de mens vrij is en wel krachtens zijn wezen; het is voorts een 
beschermende vrijheid, ten aanzien waarvan de individuele mens 
zich passief verhoudt, terwijl in onze visie de vrijheid bij uit
stek scheppend werkzaam is. 

Het tweede, positieve, element der vrijheid omschrijft het 
socialistische plan als "het zich richten van de mens op zelf
ontplooiing en, in evenwichtige mate, op dienst aan de gemeen
schap in opoffering en verantwoordelijkheid" (blz. 9). Meer 
wordt ons over het karakter van deze positieve vrijheid niet 
meegedeeld (behalve dat ook deze vrijheid door middel van 
planning tot verwezenlijking moet worden gebracht). De zelf
ontplooiing op zich is - aldus becommentariëert Mr van Lier 
"De Weg naar Vrijheid" op dit punt 1) - iets, dat door de 
menselijke persoon zelf tot stand moet worden gebracht. De 
gemeenschap heeft hiervoor slechts de voorwaarden te schep
pen, zij heeft de menselijke vrijheid "te verzekeren" (blz. 9). 
Het enige wat "De Weg" als taak van de gemeenschap in deze 
aangeeft (en dit is kennelijk ook bedoeld voor het "in even
wichtige mate zich richten op dienst aan de gemeenschap") is 
ordening of wel planning. Ook hier wordt over de noodzaak van 

1) Vgl. Mr van Lier, Katholieke critiek op "De Weg naar Vrijheid" 
in "De Katholiek in de Partij van de Arbeid", September 1952. blz. 5. 
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het laten van ruimte ten behoeve van de menselijke ontplooiïng 
- althans in de begripsbepaling - niet gesproken. 

Het schijnt de uitdaging van het socialisme aan onze tijd, 
dat het wat gebondenheid is vrijheid noemt! Het verwondert 
dan ook niet, dat blijkens een passage in het inleidende hoofd
stuk van "De Weg naar Vrijheid" de schrijvers zich verplicht 
voelen, een nadere verklaring te geven op dit punt. Wij laten 
deze passage hier volgen: 

"De ervaring leert ons, dat als de overheid geen regels stelt, niet 
een toestand van volledige vrijheid ontstaat, maar integendeel een 
toestand waarin enkele individuen en kleine groepen zich bijzondere 
voorrechten verwerven. Historisch is het zo, dat de vergroting van 
de vrijheid voor gewone mannen en vrouwen, die gedurende de laatste 
tientallen jaren zich voltrok, niet plaats vond ondanks, maar dank 
zij het ingrijpen van de overheid. De wet is de moeder der vrijheid 
geweest. De vele wetten en regelingen hebben bepaalde "vrijheden" 
beperkt: de vrijheid tot uitbuiting, tot het ondergaan van armoede 
en ellende, maar ze hebben een oneindig waardevoller vrijheid ver
groot" (blz. 14). 

Men speelt hier met een zeer juiste gedachte, maar past haar 
verkeerd toe! Terecht mag de wet de moeder der vrijheid heten 
in zoverre, als zij de vrijheid der burgers op het goede, i.c. het 
gemeenschappelijk welzijn, richt en misbruik dier vrijheid tegen
gaat. Wat de overheid met haar ordening ten aanzien van de 
vrijheid der individuen te doen heeft, is juist het richten dezer 
vrijheid op het goede gebruik daarvan in het belang der gemeen
schap. De vrijheid aldus ordenen betekent echter tegelijk haar 
ontzien. Dit laatste in de eerste plaats omdat de individuele 
mens rechten of vrijheden bezit, die de gemeenschap te allen 
tijde dient te respecteren; in de tweede plaats omdat handha
ving van een zo groot mogelijke vrijheid der individuen (en van 
de door deze gevormde groepen) een goed is voor de gemeen
schap zelf. Het gemeenschappelijk welzijn wordt niet gediend 
door gebondenheid alleen, de vrijheid is daarvoor evenzeer nodig. 
Vrijheid m.n. in de vorm van vrije medewerking aan het wel
zijn der gemeenschap door allen als zelfstandige en verant
woordelijkheid dragende personen. "Opofferingsgezindheid" 
laat zich niet afdwingen en dwang is met de door het plan 
gewenste "verantwoordelijkheid" onverenigbaar. 

Indien de vrijheid, die "De Weg" voorstaat de ware zou zijn, 
m.a.w. indien de vrijheid door ordening en planning zou moeten 
worden tot stand gebracht, dan zou men het welzijn ener ge
meenschap moeten kunnen afmeten aan het aantal en de om
vang der bestaande wetten en regelingen en aan de volmaakt
heid der toegepaste planning - een consequentie die de schrij
vers van "De Weg" blijkens het hier volgend citaat zelf ook 
niet graag getrokken zouden willen zien. 

"Intussen" - zo leest men op blz. 10 - "zal blijkens onze doel
stelling alle gezag - nationaal en internationaal - een democratisch 
gezag moeten zijn in die zin, dat het aan de menselijke zelfbepaling 
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en aan de medeverantwoordelijkheid voor dat gezag de vereiste 
ruimte laat." 

De "ruimte", waarvan hier sprake is, is echter in werkelijk
heid uiterst klein; het gehele plan staat in het teken der ge
bondenheid. Het particuliere initiatief, in het bijzonder op eco
nomisch gebied, vindt als constructieve kracht geen erkenning, 
het l~ikt niet meer dan een hindernis op de weg naar de cen
trale, alomvattende plannenmakerij. En wat voorts het "demo
cratisch gezag" betreft: een te grote machtsconcentratie in de 
centrale organen vormt een aanfluiting van de democratie; ook 
al zou deze laatste formeel blijven bestaan, zij wordt door een 
dergelijke machtsconcentratie in ieder geval in haar wezen aan
getast. 

Zoals uit het bovenstaande duidelijk zal zijn geworden, is het 
positieve vrijheidsbegrip van "De Weg" al even collectivistisch 
van aard - zo niet meer - als het negatieve. Het zegt immers, 
voorzover het een taak voor de gemeenschap inhoudt, niets 
anders dan gebondenheid. 

De geleverde beschouwingen over het socialistische vrijheids
begrip, zoals dit in "De Weg naar Vrijheid" tot uitdrukking 
komt, leiden tot de conclusie, dat dit begrip om zijn materia
listisch en collectivistisch karakter moet worden afgewezen. 
Met behulp van de socialistische vrijheid kan de mens zich niet 
waarlijk ontplooien; daarvoor is het echt-menselijke element 
der zelfbepaling nodig, hetwelk de socialistische conceptie mist. 

Overigens bevatten de beschreven socialistische opvattingen 
juiste elementen, maar deze elementen zijn niet nieuw. Dat voor 
de menselijke ontplooiing uitwendige middelen noodzakelijk zijn, 
is geen nieuw inzicht; dat een gemeenschap zonder ordening 
en dus gebondenheid onbestaanbaar is, evenmin. Om deze laat
ste reden is de vrijheid, als "zelfbepaling" genomen (ook wel 
"persoonlijke vrijheid" geheten) naar katholieke opvatting, 
hoewel een groot goed, geen absoluut goed. Zij heeft de orde
ning nodig voor haar goede gebruik, men mag ook zeggen: voor 
haar voltooiing. Het christelijk solidarisme legt echter niet aan 
de vrijheid van sommigen beperkingen op ten gunste van de 
vrijheid van anderen, zoals "De \Veg" ons (terloops) voor
houdt 1 ). De synthese, die het christelijk solidarisme wenst tot 
stand te brengen tussen vrijheid en gebondenheid, beoogt het 
welzijn van allen. 

Wat de RECHTVAARDIGHEIDSGEDACHTE naar socialis
tische opvatting inhoudt, leest men gemakkelijk af uit hetgeen 
in naam der rechtvaardigheid of op grond van het "rechtsbe-

1) Bij deze onderSCheiding gebruikt "De Weg" de term "vrijheid" 
ook in de door ons gebezigde betekenis van "persoonlijke vrijheid" 
(zie hiervoor het citaat op blz. 178 van dit artikel). 
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wustzijn" door "De Weg" wordt afgewezen dan wel geëist (zie 
hiervoor boven sub I). In overeenstemming hiermede zou men 
de socialistische rechtvaardigheidsidee kunnen definiëren als: 
de grootst mogelijke gelijkheid der mensen in maatschappelijk 
opzicht, d.W.z. in bezit en inkomen. 

Deze gelijkheidsgedachte is steeds een der hoofdelmenten 
geweest van de socialistische ideologie. Men treft haar aan bij 
vrijwel alle socialistische schrijvers: Proudhon, Marx en Engels 
voorop. De fundering verschilde nog al eens en de practische 
uitwerking was eveneens niet altijd hetzelfde. Een extreme 
positie nam Bellamy in, die volstrekte gelijkheid voorstond, 
m.n. in de inkomensverdeling. 

Tegenover het "utopisme" van laatstgenoemde schrijver 
neemt "De Weg" stelling. Wij laten de desbetreffende passage 
uit het socialistische plan hieronder volgen, zij is o.i. illustratief 
voor de rechtvaardigheidsopvatting die door "De Weg" wordt 
aangehangen: 

"Vooral in het utopisch socialisme is wel de opvatting verdedigd, 
dat de sociale rechtvaardigheid het best zou zijn gediend, wanneer 
iedereen precies evenveel verdiende. Bij de navolgers van de utopist 
Edward Bellamy vindt men nog altijd sporen van deze opvatting. 
Voorop zij gesteld, dat deze opvatting niet zo dwaas is, als zij velen 
in de oren klinkt. Op zichzelf beschouwd, is het niet dwaas om te 
menen, dat ieder, die over de bekwaamheid beschikt om een grote 
bijdrage te leveren tot het maatschappelijke product wel de ver
plichting heeft tegenover de gemeenschap om veel te presteren maar 
nog niet het recht om meer te besteden. Zowel historische ervaring 
als kennis van de menselijke natuur leidt echter tot de slotsom, dat 
het voor de instandhouding en de vooruitgang van de maatschappij 
noodzakelijk is om bij de inkomensverdeling een zeker verband te 
leggen tussen de grootte van de beloning en van de geleverde presta
tie" (blz. 115). 

Dit komt er dus op neer, dat in abstracto beschouwd vol
strekte gelijkheid in inkomen verdedigbaar zou zijn, ja zelfs 
door de rechtvaardigheid geëist, maar dat, practisch gesproken, 
volstrekte gelijkheid niet aanvaardbaar is, gezien de historisch 
gebleken noodzakelijkheid, dat de beloning een prikkel bevat 
voor de prestatie. M.a.W. eigenlijk (rechtens) is volkomen ge
lijkheid vereist, feitelijk (uit doelmatigheidsoverwegingen) is 
een zekere ongelijkheid onvermijdelijk. Vandaar dat wij de socia
listische rechtvaardigheidsopvatting meenden te kunnen weer
geven als tenderende naar de grootst mogelijke gelijkheid (zie 
boven). In de gehele inkomenstheorie van "De Weg" kan men 
dit uitgangspunt terugvinden. De enige differentiatie die in de 
inkomens wordt toegelaten, differentiatie n.l. op grond van 
verschillen in prestaties, dient beperkt te worden gehouden door 
middel van een universele toepassing van het werkclassificatie
systeem. Verschillen, voortvloeiend uit bezit, zijn met de socia
listische rechtvaardigheidsopvatting onverenigbaar; vgl. de 
afwijzing van het arbeidsloos inkomen, alsmede de principiële 
verwerping van het erfrecht (voorzover dit recht althans geen 
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betrekking heeft op gebruiksgoederen). Deze verschillen wor
den, als zijnde privileges, strijdig geacht met de gelijkheid van 
alle mensen. 

Volgens het standpunt van het christelijk solidarisme zijn de 
mensen zowel gelijk als ongelijk. Door eenzijdig de nadruk te 
leggen op hun gelijkheid miskent het socialisme de eveneens 
bestaande ongelijkheid tussen de mensen en komt het m.n. in 
strijd met een juist begrip van de rechtvaardigheid, welke met 
haar imperatief van "ieder het zijne" zowel gelijkheid als onge
lijkheid insluit. Deze stelling willen wij in het onderstaande 
summier (wellicht al te summier) uitwerken. 

Het primaire element in de rechtvaardigheid is ongetwijfeld 
dat der gelijkheid 1 ). Het uiteindelijke doel der rechtvaardigheid 
als ethische norm voor de regeling van de betrekkingen tussen 
de mensen immers is het, deze betrekkingen zo te regelen, dat 
zij in overeenstemming zijn met het wezen en doel van de mens. 
Welnu in beide opzichten bestaat er gelijkheid. Alle mensen zijn 
in wezen gelijk: zij zijn alle redelijke wezens ofwel personen en 
maken als zodanig aanspraak op eerbiediging; voorts hebben 
alle mensen hetzelfde doel, welk doel zij in staat moeten zijn te 
bereiken. Hoewel gelijk in wezen en bestemming zijn de mensen 
echter tevens in veel opzichten ongelijk. Het een èn het ander 
weerspiegelt zich in de toepassing van de rechtvaardigheids
norm. 

In de eerste plaats beoogt de rechtvaardigheid, alle mensen 
datgene te verzekeren, dat hun met het oog op hun levensdoel 
toekomt, d.w.z. de beschikking over de daarvoor noodzakelijke 
middelen. Vandaar de stelregel, dat ieder mens recht heeft op 
een menswaardig bestaan. Deze norm zal qua inhoud gediffe
rentieerd moeten zijn, omdat en in zoverre de mensen ongelijk 
zijn wat hun behoeften betreft. Deze ongelijkheid is echter 
in overeenstemming met de rechtvaardigheid, omdat deze laat
ste niet een numerieke gelijkheid eist, d.L een gelijkheid in ge
tal, maar een gelijkheid van verhouding. Wanneer aan de ene 
mens meer inkomen toevloeit dan aan de ander, op grond van 
en in overeenstemming met ongelijke behoeften, worden zij niet
temin verhoudingsgewijze gelijk behandeld. 

In de tweede plaats strekt de rechtvaardigheid er toe, ieder 
mens de eerbiediging van zijn rechten als persoon te garande
ren. Tot deze rechten behoort o.a. het eigendomsrecht, dat in 
wezen niets anders is als de voor de menselijke persoon geëigen
de vorm van ordening der uitwendige goederen op de mens met 
het oog op diens doel. Collectief bezit op grond van de over
weging, dat alle uitwendige goederen er voor alle mensen zijn, 

1) Vgl. L. Bender Q.P., Het recht, rechtsphilosophische verhandelin
gen, Bussum 1948, blz. 78 e.v. 
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is geen aan de mens aangepaste vorm van toe-ordening, omdat 
de mens zich zelf dan niet als vrije persoon tot zijn doelstellin
gen bepalen kan en dientengevolge niet in staat is, zelf ver
antwoordelijkheid te dragen. Aanvaarding van het eigendoms
recht als fundamenteel recht nu impliceert de erkenning van 
het recht op de vruchten van de eigendom zowel het recht op 
vererving, welke beide rechten logisch uit het eigendomsrecht 
voortvloeien. De eigendom met zijn uitwerkselen, die het gevolg 
zijn van de aan het eigendomsrecht inhaerente beschikkings
bevoegdheid der eigenaren (die niet onbeperkt is; over de be
perkingen, die in het belang der gemeenschap aan de uitoefe
ning van het eigendomsrecht kunnen en moeten worden aange
legd, spreken wij hier niet 1), schept een differentiatie tussen 
de mensen, die verder gaat dan het socialisme billijken kan, 
maar niettemin de consequentie vormt van de erkenning van 
de mens als individuele persoon, aan wie het toekomt, zich zelf 
tot zijn doeleinden te bepalen en zelf te beschikken over de 
middelen daartoe. Dit maakt de privaateigendomsorde tot een 
echt menselijke orde, die in overeenstemming is met de recht
vaardigheid en in het bijzonder met de rechtvaardigheidsnorm 
van gelijkheid van verhouding. Van onrechtvaardige bevoor
rechting kan noch mag men in dit verband - althans in begin
sel - spreken. Met een en ander wil niet gezegd zijn, dat iedere 
concrete eigendomsorde aan de eisen der rechtvaardigheid be
antwoordt. Wat onze huidige maatschappij betreft, deze reali
seert het natuurlijk recht van elkeen op eigendom in te geringe 
mate en houdt aldus te weinig rekening met de gelijkheid der 
mensen in dit opzicht! 

Op soortgelijke wijze kan men oj. ook de gedifferentiëerde 
beloning naar prestatie rechtvaardigen, d.w.z. op rechtvaardig
heid doen steunen, in plaats van op grond van doelmatigheids
overwegingen met enige reserve aanvaarden, zoals het socia
lisme doet. Ongelijke beloning van ongelijke prestaties of func
ties is rechtvaardig, omdat ook hierbij verhoudingsgewijze ge
lijkheid wordt toegepast, m.a.w. overeenkomstig de rechtvaar
digheid wordt gehandeld. 

Zoals in het bovenstaande werd betoogd, eist de rechtvaar
digheid weliswaar gelijkheid, maar gelijkheid in ongelijkheid. 
Een zich blind staren op de gelijkheid doet aan de grote ver
schillen tussen de mensen, zowel innerlijke als uiterlijke, tekort 
en schendt de rechtvaardigheid. Bovendien miskent het het 
wezen der menselijke gemeenschap, essentieel is: eenheid en 
verscheidenheid. Aan een en ander maakt het socialisme zich 

1) Dit kan o.i. achterwege blijven, omdat over de noodzaak van 
beperkingen ten aanzien van de uitoefening van het eigendomsrecht 
geen wezenlijk verschil tussen solidarisme en socialisme bestaat. Het 
wezenlijk verschil ligt in de waardering van de eigendom als zodanig. 
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schuldig, dat - zoals we gezien hebben - de maatschappelijke 
ongelijkheid tussen de mensen maar zeer ten dele en dan nog 
maar in beperkte mate (vgl. de ongelijkheid m.b.t. de menselijke 
behoeften) kan aanvaarden, resp. niet als rechtvaardig, maar 
slechts als doelmatig (vgl. de ongelijkheid m.b.t. de menselijke 
prestaties) kan erkennen. Het overschat daarmee de gelijkheid 
der mensen, maar verwaarloost de ongelijkheden die er tussen 
hen bestaan en waarvan het voor de menselijke gemeenschajl 
van wezenlijke betekenis is, dat zij naar buiten tot uitdrukking 
kunnen komen. 

Wij kunnen hetzelfde ook nog anders zeggen: de gelijkheid 
die de rechtvaardigheid eist is geen numerieke gelijkheid (ieder
een in cijfers evenveel), maar een gelijkheid van verhouding. 
Toepassing van deze laatste doet volledig recht wedervaren aan 
de gelijkheid van de mem:;cn als mens; door een zuiver numeriek 
gelijke behandeling zeu dit :üet geschieden. Door de gelijkheid 
alleen of hoofdzakelijk in numerieke zin verstaan, m.a.w. te 
stoffelijk te interpreteren, doet het socialisme tekort aan de 
geestelijke gelijkheid der mensen als personen. Dit komt wel 
het duidelijkst naar voren bij de socialistische waardering van 
de eigendom. Hierdoor kan de maatschappelijke positie der 
mensen in het maatschappelijk leven ongelijk zijn, maar een 
dergelijke ongelijkheid vormt naar katholieke opvatting het uit
vloeisel van een recht dat aan de menselijke persoon vastzit, 
voor de uitoefening waarvan de maatschappij dan ook voor 
allen gelijkelijk de voorwaarden dient te scheppen resp. in stand 
te houden. 

Het socialistische rechtvaardigheidsbegrip moeten wij dan 
ook verwerpen en wel op analoge grond als wij zulks met betrek
king tot de socialistische vrijheidsconceptie deden, nl. omdat 
het te mechanisch, m.a.w. materialistisch gedacht is en aan het 
menselijke onrecht doet. 

Slotbeschouwing. 
"Vrijheid en gelijkheid" was het duo, dat overbleef van de 

drievoudige leuze, die bij aanvang van de grote revolutie werd 
aangeheven en waarvan het derde lid - de broederschap -
spoedig in de broederstrijd ten onderging. In het teken der 
"vrijheid en gelijkheid" startte de socialistische beweging. Dat 
"De Weg" van het huidige socialisme nog steeds in hetzelfde 
teken staat, werd in dit artikel aangetoond. 

Het christelijk solidarisme heeft van meet af aan een andere 
leuze in zijn vaan geschreven. Deze leuze, - die men de leuze 
van het evangelie zou kunnen noemen - luidt: rechtvaardig
heid en liefde". 

De rechtvaardigheid regelt de betrekkingen tussen de mense
lijke personen onderling, alsmede tussen de individuen en de 
gemeenschap en omgekeerd. Zij geeft aan ieder het zijne en 
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stelt allen op hun plaats. In de rechtvaardigheid zijn daarom de 
vrijheid en de gelijkheid - mits wel begrepen - opgenomen. 
Niet echter de ongelimiteerde vrijheid van het liberalisme, die 
de gemeenschap miskent, noch de vrijheid van het socialisme, 
die de menselijke persoon onvoldoende erkent. 

De rechtvaardigheid alleen is echter niet voldoende. Zij be
hoeft aanvulling en bezieling door de liefde. De liefde - die 
meer doet dan alleen ieder het zijne geven, want zij geeft van 
zich zelf - vult de mogelijke tekortkomingen der rechtvaardig
heid op en maakt deze tot een dynamische kracht. Vaak wordt 
van socialistische zijde aan de "rechtvaardigheid", wanneer deze 
tegen socialistische eisen in het veld wordt gebracht, verweten 
dat men met behulp van deze norm gevestigde toestanden on
veranderd wil handhaven. Een dergelijk statisch karakter heeft 
de rechtvaardigheid echter niet als zij door de liefde wordt be
zield. 

Practisering van de rechtvaardigheid en de liefde is het 
beste antwoord, dat het christelijk socialisme aan het socialisme 
kan geven. 

's-Gravenhage, Aug.lSept. 1953. 
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Socalisme en wijsbegeerte 
door Prof. Dr Joh. van Boxtel 

La révolution sociale sera mor ale ou elle ne 
sera pas (Péguy) 

Hl 
et socialisme, dat door "De Weg naar Vrijheid" wordt 
voorgestaan, beoogt niet slechts de bevrijding van de 
arbeidersklasse. maar méér: "het wil de ganse maat
schappij, zoals ze onder de inwerking van het kapitalis

tische systeem is geworden, hervormen tot een gemeenschap van 
vrije mensen". Als zodanig is het een "beweging", maar een 
beweging, die steunt op een nauwkeurig uitgestippeld "Plan", 
waarin tot in de kleinste détails de gehele maatschappelijke orde, 
productie en welvaart, mens en cultuur, internationale gemeen
schap volgens socialistisch perspectief worden getekend. 

Het Plan, zoals het nu in "De Weg naar Vrijheid" voor ons 
ligt, bevat echter méér dan ontelbare concrete en practische 
voorstellen van socialistische zijde op economisch, sociaal, cul
tureel en internationaal gebied. Er is uitdrukkelijk sprake van 
"f u n dam ent e lel) inzichten, die de opbouw van het gehele 
plan bepalen", van een "b e zin n i n g op de dubbele verant
woordelijkheid van de mens "voor de ontplooiing van eigen we
zen en die tegenover de evenmens en de gemeenschap". Er 
wordt uitdrukkelijk beweerd, dat "u i t e i n del ij k alle arbeid 
op staatkundig, sociaal en economisch gebied middel is en de 
vorming van vrije mensen doel". In één woord: "De Weg naar 
Vrijheid" heeft onmiskenbaar een wijsgerige inslag. 

Deze wijsbegeerte van het Nederlandse socialisme van onze 
tijd is de moeite van een afzonderlijke beschouwing alleszins 
waard. Wijsbegeerte zoekt immers altijd naar de laatste oor
zaken, de diepste grondslagen, de uiteindelijke fundamenten. 
Een Plan - hoe rijk gedetailleerd, hoe concreet en practisch 
het ook moge zijn - staat of valt tenslotte met deze wijsgerige 
basis. 

1) Spatiëring en cursivering in deze - en ook in de volgende -
teksten van de schrijver van dit artikel. 
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Men zal moeilijk kunnen beweren, dat het socialistische Plan 
niet vele concrete maatregelen voorstelt, die op zichzelf genomen 
juist zijn en waarvan óók tegenstanders met vrucht kennis 
kunnen nemen. Maar óók een op zichzelf aanvaardbaar voor
stel van socialistische zijde zal tenslotte slechts begrepen en 
derhalve gewaardeerd kunnen worden vanuit een duidelijk in
zicht in de wijsgerige visie, die er aan ten grondslag ligt en 
waarvan het een uitvloeisel is. 

Een gemeenschap van vrije mensen: ziedaar het uiteindelijk 
ideaal. Hervorming van de ganse maatschappij: dat is het mid
del, "De Weg". Wát houdt dit doel, dit ideaal eigenlijk in - wát 
het middel - en hoe worden doel-stelling en middel-bepaling 
tenslotte verantwoord. Dit zijn o.i. de drie grote onderdelen van 
een onderzoek naar de wijsgerige grondslagen van het Plan, 
dat wij hier in 't kort willen instellen. 

De Vrijheid 
Zo wordt het doel in Jt alg e mee n geformuleerd. De vrij

heid is het doel, niet de staat of het volk. 
Deze vrijheid betekent niet individualistische ongebondenheid 

("Wij staan verre van anarchistische en individualistische 
gedachtesystemen"). Het ware mens-zijn sluit verantwoordelijk
heid in zich. De mens is méde aansprakelijk voor wat hij is en 
doet. Hij heeft zich rekenschap te geven van zijn verplichtingen 
tegenover zijn naaste en de gemeenschap. De vrijheid bevat 
positieve en negatieve elementen: Vrijheid betekent bevrijding 
van belemmeringen voor de persoonlijkheidsontwikkeling, b.V. 
bevrijding van materiële nood, ontbreken van bestaanszeker
heid, onrecht, etc., vri,iheid van gewetensdwang, beknotting van 
uitingsvrijheid. Positief betekent vrijheid: het zich richten van 
de mens op deze zelfontplooiïng en in evenwichtige mate op 
dienst aan de gemeenschap in opoffering en verantwoordelijk
heid. Deze vrijheid kan in haar tweevoudig aspect slechts ver
zekerd worden in en door de gemeenschap. De georganiseerde 
samenleving is daarvoor een onafwijsbare voorwaarde (blz. 9). 

In de bladzijden, die volgen op deze algemene inleiding, vinden 
wij de doelstelling méér in bij zon der h ede nuitgewerkt: 
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Ontplooiïng van de mens, mogelijk gemaakt door de maat
schappij, moet enerzijds gevonden worden in de tijd. gedurende 
welke de mens in het arbeidsproces is opgenomen ...... anderzijds 
evenzeer te worden bevorderd in äe tijd, welke niet door het 
productieproces in beslag wordt genomen (299). Vandaar: 
Vrije-tijdsbesteding als eerste onderdeel in 't hoofdstuk over de 
Ontplooiïng van de Mens. Geestelijke vrijheid (266) - vrije 
organisaties op cultureel gebied (265) - vrije jeugdvorming 
(276) - zelfstandigheid van het jeugdwerk (277) - particu
liere organisaties en overheid in maatschappelijk werk (330), 
school (282) en gezondheidszorg (340). Maar óók: vriiheid van 
consumptie (72 en 73) - vrijheid van arbeid (zelfstandige 
beroepskeuze; 73) - vergroting van de arbeidsvreugde (d.m.v. 



hun werk tot volle ontplooiïng van hun persoonlijkheid; 96 e.v.) 
- zelfwerkzaamheid van de mens in het bedrijf (84) - vrijheid 
van onderneming (ondernemers vrijheid; 75). 

Met deze vrijheden hangt samen "gelijkheid van kansen" o.a. 
door grotere opleidingsmogelijkheden (259 en 293). 

Samenvattend kunnen wij concluderen: De vrijheid, die "De 
Weg" als doel stelt, blijkt vooral te liggen op geestelijk (cul
tureel) niveau: elke mens, óók de arbeidende, moet de moge
lijkheid bezitten tot deze zelfontplooiïng. Secundair wordt een 
vrijheid van de mens voorgestaan in het productieproces, prac
tisch echter alléén van de arbeidende mens (de zgn. onderne
mersvrijheid is zéér beperkt). 

Hervorming van de ganse maatschappij 
Zoals wij reeds zagen, worden i n het alg e mee n staat 

en volk beschouwd als middel, niet als doel. Uiteindelijk is alle 
arbeid, middel, geen doel. De georganiseerde samenleving is 
voorwaarde voor de vrijheid van de mens onder dubbel opzicht. 
Als wij nu wederom "de weg", "het middel" mee rin b ij -
zon der h ede n nagaan, komen wij tot de volgende punten 
(doelstellingen genoemd; naaste doeleinden blijkbaar om te ko
men tot het geschetste ideaal of laatste doel) : 

gewenste herziening van eigendoms- en bezitsverhoudingen (11) 
- planning tot vrijheid (niet tot slavernij; 14) - planmatig 
beleid met nadruk op de betekenis van de overheid (14) - de 
meest wenselijke verdeling van eigendom (19) - eigen ver
mogen van de overheid (23) - beperking inkomensoverdrach
ten (25) - beperking van het arbeidsloos inkomen (25) -
overgang van eigendom van bedrijven van particulieren in 
handen van de gemeenschap (29) - socialisatie van bedrijven 
(32) - oprichten van overheidsbedrijven (31) - óók bij 
socialisatie ordening, maar geen ordening alléén (34) - geen 
p.b.o. zonder de noodzaak van veel controle (35) - geen 
bezitten van de bedrijven en het uitoefenen van het beheer door 
de daaraan werkzame arbeides (naar welke maatstaven?; 37) 
- beperking van het erfrecht (30) - geen bezitsspreiding in 
de geest van Romme en van den Brink (Lll) - geen winstdeling 
( 43), bezitsspreiding door arbeiders aanspraken ( 46) en door 
fondsvorming (47) -controle op economische machtsorganisa
ties (53), etc. 

Deze opsomming lijkt ons voldoende om een beeld te krijgen 
van de voorgestelde hervormingen op sociaal-economisch ge
bied. 

Gaan wij nu over naar het geestelijke-culturele plan, dan is 
het opvallend, dat hier aan het particuliere initiatief (aan de 
vrijheid) een veel ruimere plaats wordt overgelaten, zoals wij 
boven reeds opmerkten: 

mens: ontembare vrijheidsdrang en groot solidariteitsbesef 
men zal een nieuw cultuurbesef aankweken (258) ...... de nieuwe 

187 



• 

(258) ...... ; beperking tot het trekken van grote lijnen door de 
overheid die geen uitvoerende, maar organiserende taak heeft 
(266); - onderwijsraad waarin vertegenwoordigers van over
heid en van de maatschappelijke organen en groepen (267); een 
cultuurfonds, dat de werkzaamheid van de vrije organisaties niet 
beknot, maar bevordert en helpt uitbreiden (272); het vraagstuk 
voor de overheid en de organisaties is ook hier het kernvraag
stuk van onze tijd: te komen tot een gezonde verhouding tussen 
vrijheid en zelfwerkzaamheid enerzijds en stuwing en stimulering 
anderzijds (303). 

Het is opvallend, dat op dit gebied méér sprake is van orde
ning (310, 338) en de subsidiaire taak van de overheid dan op 
sociaal-economisch terrein. 

Samenvattend kunnen wij hier concluderen: 

De hervorming van de maatschappij ziet het socialisme voor
al in de richting van grotere beperking van individuele rechten 
en vrijheden op economisch gebied door Planning, door Socia
lisatie en sterkere Overheidscontroie. Op cultureel gebied speelt 
het particulier initiatief een veel grotere rol, ook al is daar méér 
controle en overheidsbemoeiïng gewenst dan tot nu toe het geval 
is (308). 

Verantwoording van Doelstelling en Middelen 

Hoe komt het socialisme tot de geschetste doelstelling en tot 
de weg er heen (de naaste doelstellingen; middelen t.a.v. het 
eindideaal) ? Waarop steunen beide uiteindelijk? Het is duide
lijk, dat deze vraag van fundamenteel belang is voor ons onder
zoek naar de wijsgerige visie van het hedendaagse socialisme. 

Het socialisme is in eerste instantie een "beweging" en daar
mede een h i s tor i s c h verschijnsel: een beweging tot bevrij
ding van de arbeidersklasse; tot hervorming van de ganse maat
schappij, »zoals deze onder inwerking van het kapitalistische 
systeem is geworden." 

"Maar in de loop van de socialistische strijd heeft de maat
schappij diepgaande wijzigingen ondergaan, die de positie van 
de socialistische beweging grondig hebben veranderd: de uithol
ling van het oorspronkelijke kapitalisme en het toenemende in
grijpen van de overheid in de verschillende sectoren van het 
maatschappelijk leven heeft het socialisme voor de taak gesteld 
om aan te geven wat het verstaat onder een socialistische maat
schappij-inrichting" (9). M.a.w.: de geschiedenis vraagt om 
nieuwe bezinning. De bezinning staat sterk onder de invloed van 
het historische verloop". Het Plan zal zijn een daad van zelfbe
zinning van het socialisme in een critieke episode der geschie
nis". Zo is b.v. het oorspronkelijke kapitalisme "uitgehold" d.i. 
historisch overwonnen. Vandaar wil men geen terugkeer daar
heen ("wij staan verre van anarchistische en individualistische 
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gedachtesystemen") . Maar van de andere kant: van vergemeen
schappelijking der productiemiddelen mag men ook niet alles 
verwachten. "Socialisatie op zich zelf is niet in staat de wereld 
een beter aanzijn te geven". Waarom? Met name vanwege de 
(feitelijke) ontwikkeling van het totalitaire Russische collecti
visme wordt dit duidelijk geacht. "Naast deze ontwikkeling van 
het communistische totalitaire stelsel en de daarin gelegen be
dreiging is het in het bijzonder de vrees voor een herhaling van 
de werkloosheidsramp van vóór de oorlog die noopt tot een 
critische bezinning" .... 

"Uit het voorgaande (- blijkbaar vooral uit de historische 
ontwikkeling van het communisme -) volgt reeds aanstonds, 
dat de staat niet de hoogste waarde is ... Een andere afbake
ning is evenzeer noodzakelijk: .... Wij staan verre van anar
chistische en individualistische gedachtensystemen ... " Doel
stelling (vrijheid) en middelen (gebondenheid door overheids
ingrijpen) worden hier bepaald enerzijds door de feitelijke uit
holling van het oorspronkelijke kapitalisme en de feitelijke toe
name van overheidsingrijpen en het niet willen terugkeren tot de 
"misstanden van de ongebonden ontwikkeling der vorige eeuw": 
d á á rom staat men verre van anarchistische en individualis
tische gedachte-systemen; - anderzijds door de feitelijke ont
wikkeling van het Russische collectivisme; d á á rom is de 
staat geen doel, maar middel. In één woord: gezien het feitelijke) 
historische gebeuren, waarvan men terug schrikt, is men zowel 
tegen een extreem individualisme als een extreem collectivisme. 

Een n a der e) mee r p rin c i p i ë 1 e ver a n t W oor -
ding van het eigen theoretisch standpunt 
o n tbr eek t vol kom e n. 

Hoezeer men nu ook deze feitelijke afwijzing van beide extre
me richtingen door het moderne socialisme moet toejuichen: de 
theoretische verantwoording van het eigen standpunt (naar 
"vrijheid-" uit "gebondenheid door overheid") heeft minstens de 
schijn van een simpel eclectisme, van een niet nader gemotiveerd 
en dus tamelijk 0 p por t u nis t i s c hingenomen midden
standpunt, uitsluitend op grond van feitelijke misstanden, voort
vloeiend uit de twee extreme systemen. Waarom ei gen 1 ij k 
de staat geen doel is, waarom e i gen 1 ij k een individualis
tisch gedachte-systeem onhoudbaar is, in zich zelf - wordt ner
gens duidelijk gemaakt. 

En toch wijsgerig gezien - bij een poging tot "bezinning" en 
"zelfbezinning" - gaat het eigenlijk alléén hierom. 

Staan wij nu wat langer stil bij de verantwoording van de 
middelen. Hieruit zal nog duidelijker blijken, in welke richting 
de wijsbegeerte van het socialisme moet gezien worden. Eenmaal 
de doelstelling geponeerd (d.i. vastgesteld zonder eigenlijke, die
pere verantwoording), worden nu in de loop van het Plan de 
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middelen bepaald. Gaan wij nu niet verder in op de vraag, die 
nergens wordt gesteld (en derhalve evenmin beantwoord) of en 
wáárom een dergelijke hervorming van de maatschappij uiter
aard zal leiden tot "een gemeenschap van vrije mensen" en 
letten wij alleen op de middelen voor de bereiking van die her
vorming, waarover het hoofdzakelijk gaat in "De Weg". Wat 
zijn de criteria voor de keuze van deze middelen? Zij worden 
enkel verantwoord vanuit de doelstelling (de naaste en de laat
ste): Al wat voert tot hervorming van de maatschapij (en zo 
tot het eindideaal) , al wat daarvoor nut tig of wen s e lijk 
is, is ipso facto goed. Een nadere diepere verantwoording van de 
middelen (dit wil zeggen een uiteindelijke verantwoording) ont
breekt ten ene male. Een voorgestelde maatregel, die nuttig en 
wenselijk wordt geacht om bepaalde misstanden weg te nemen 
en zo de maatschappij te hervormen, zou toch, uit een ande1' 
oogpunt beschouwd, verkeerd kunnen zijn, bv. omdat hij on
rechtvaardig is. 

Maar "de maatschappelijke ontwikkeling is vrijwel uitsluitend 
benaderd langs de kant van de economische en sociologische 
analyse, terwijl een zekere, niet minder belangrijke benadering 
langs de weg van het recht vrijwel geheel achterwege is moeten 
blijven. Wij zijn ons bewust dat het rapport ook in dit opzicht 
dient te worden beschouwd als een werkprogramma, dat nadere 
studie en uitwerking vereist". (16). De feitelijke lacune wordt 
hiermede toegegeven, maar of zij aan min of meer toevallige oor
zaken te wijten is, betwijfelen wij sterk. Veeleer menen wij, dat 
het uitsluitend benadrukken van het nuttigheidscriterium, met 
bewust voorbijgaan van bv. het rechtscriterium, wezenlijk is 
voor het socialistische standpunt. In elk geval: zoals het rap
port van de Plancommissie nu voor ons ligt, kunnen wij het -
wijsgerig gezien, en zó wil en moet het gezien worden - niet 
anders qualificeren dan als een type van een 8 i t u a tie
ethiek l

). 

Laten wij nu uit de teksten, die op de criteria van de keuze 
der middelen betrekking hebben, dit oordeel nader toelichten. 
Deze teksten zijn werkelijk legio. 

Er wordt gesproken over: "de gewenste herziening van eigen
doms- en bezitverhoudingen" (11), "de vraag naar de meest 
wenselijke verdeling van de eigendom" (19); er is soms een 
zielku,ndige band tussen de mens en zijn eigendom (20); de staat 

l) Een goede definitie hiervan vindt men in Herders Sozial-kathe
chisrnus I Band: "Aber daraus folgt nicht, was die sogenannte Situa
tionsethik daraus schlieszt:dasz die Situation vollständig aus und in 
sich seibst zu beurteilen ist, unabhängig von überzeitliche Idealen und 
Normen; dasz wir nur zu fragen haben: was kann geschehen? was 
läszt sich durchführen? ..... dasz wir aber nicht zu fragen haben: ist 
es so richtig ?JJ (blz. 124). 
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beschikt niet over een eigen vermogen, d.i. volstrekt onbevredi
gend (24); aan de belastingheffing is zowel uit een oogpunt 
van belastingtechniek als uit zielkundige overwegingen een 
grens gesteld (24); een zekere mate van gelijkheid van kansen 
en een afkappen van al te grote verschillen in de inkomensver
deling wordt tegenwoordig algemeen als soC'Ïaal wenselijk en 
economisch mogelijk aanvaard (25); het rechtbewustz#n verzet 
zich tegen het arbeidsloos inkomen (28); een absoluut verbod 
van vererving en van schenking bij leven...... zou neerkomen 
op een totalitaire opvatting} die strijdig is met de socialistische 
opvatting (28). - Een bezwaar tegen ordening, gebaseerd op het 
richten van het gebruik met handhaving van eigendomsrechten 
op de productiemiddelen: ordening vraagt dikwijls een omvang
r~jke en gedetailleerde economische wetgeving (35); socialisatie 
heeft voordelen (30) en zekere bezwaren (34); het bezitten van 
de bedrijven en het uitoefenen van het beheer door daarin werk
zame arbeiders (naar welke maatstaven 7) zou in onze maat
schappij tot een chaotische productie leiden (77); het is dan 
ook uit een oogpunt van een doelmatig economisch bestel en een 
goede werking van de prikkels tot grotere prestatie zeer gewenst} 
dat de willekeur in inkomens- en vermogensverdeling, veroor
zaakt door erfrecht, wordt beperkt (40); hier staat tegenover 
dat het erfrecht op verschillende punten in onze maatschappij 
een nuttige functie vervult (l.c.); er blijft nog te onderzoeken 
in hoeverre sociologisch een verbinding tussen bezit en arbeid 
nuttig kan zijn (43); de beoordeling der machtsconcentratie ..... . 
bHikt bij de analyse (57); ook in de nieuwe machtsvorming 
schuilen gevaren (58); de vraag naar de meest wenselijke orde
ning van productie en goederen (60); men leze ook de gehele 
passus over "de grenzen van de soc'iale poliNekJ}, waarin uitslui
tend utiliteitsoverwegingen aan de orde zijn (86-87); de wense
lijkheid om de gehuwde vrouw maatschappelijk nuttige arbeid 
te geven (136); wanneer op grote schaal zou blijken, dat de 
particuliere bezitter het onderhoud (van huizen) niet op behoor
lijke wijze wenst te verzorgen, zou dit een aanw~jzing gaan 
vormen voor het feit, dat op den duur het huizenbezit - anders 
dan voor eigen bewoning - niet in handen kan worden gelaten 
van de particuliere bezitter (223-224). 

Er zijn zeker nog meer teksten, die in dezelfde richting wijzen. 
Maar o.i. is het geciteerde bewijsmateriaal méér dan voldoende 
Er is aanhoudend sprake van normen (voor vermogensverde
ling) en grenzen (bv. van belastingheffing - sociale politiek) 
en daarbij komt nu en dan de term rechtvaardigheid opduiken 
(26, 29), maar nergens spelen rechtsoverwegingen een werke
lijke, laat staan overheersende of beslissende rol. De wijsbe
geerte van het socialisme kan niet anders getypeerd worden 
dan zoals wij het deden: zij is een echt u til i t a ris m e, een 
echte si t u a tie - e t h i eken daarmede een (wijsgerig) reeds 
lang achterhaalde p s e u d 0 - e t h i e k. 

Laten wij deze laatste qualificatie nog nader illustreren. 
Elke authentieke ethica zal de wezensmomenten van goed en 
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kwaad trachten te verklaren en begronden, maar minstens zal 
zij deze onmiskenbare wezensmomenten respecteren, d.i. hand
haven, eerbiedigen. Zedelijk leven brengt immer risico's met 
zich: de vrijheid van de mens in dit leven kan falen. Om dit 
risico zoveel mogelijk te verminderen en zo althans in de maat
schappij een zekere orde te handhaven, ook tegen kwaadwillige 
individuen in, beschikt de gemeenschap over autoriteit, voorzien 
van een zekere dwangbevoegdheid. Daarmede kan onder zekere 
voorwaarden - wij moeten hier algemeen blijven - de vrijheid 
dwingend in goede banen geleid worden. Dit is echter zeker geen 
ideaal en nooit kan en mag de vrijheid, de gewetensvrijheid, 
principieel terzijde worden gesteld. 

Welnu, ook in het Plan wordt een enkele keer over de onaan
tastbaarheid van gewetensvrijheid en uitingsvrijheid gesproken 
(9). Maar als het er op aan komt, deze vrijheid van de mens, 
óók in zijn economisch handelen, mét het daaraan noodzakelijk 
vastzittende risico van falen, te sauveren, schrikt het socialisme 
terug en kiest het liever de (ogenschijnlijk) meer effectieve weg 
van een zó ver gaande beperking en binding van de zedelijke 
handelingsvrijheid van de mens op economisch gebied, dat het 
op een principiële uitschakeling er van neer komt. De Weg laat 
óók hier niets aan duidelijkheid te wensen over: 

inplaats van "economische machtsconcentratie", die tot voordeel 
van de gemeenschap leidt, maar ook tegen het gemeenschapsbe
lang zich kán richten, liever: "contröle en spreiding van de 
macht" (blz. 52); in plaats van een werkelijke p.b.o., "waarbin
nen in principe de besluitvorming zowel ten voordele als ten na
dele van de gemeenschap kán strekken", eerder: "Voorafgaande 
Overheidscontröle" (blz. 55-56) ; in plaats van "een gemeenschap 
met een behoud in hoofdzaak van particuliere eigendom der pro
ductiemiddelen, waarin het winst streven zich zowel naar als te
gen maatschappelijke behoeftebevrediging kán keren", liever: 
"Nieuwe vermogensverhoudingen" en "een groter bezit aan pro
ductiemiddelen in de Overheidssector" (blz. 57-58). 

In elk geval: men verwacht méér heil van een rechtstreeks 
ingrijpende overheid in het economisch leven dan van het par
ticuliere initiatief, dat immer twee kanten uit kan. Een beroep 
op het geweten van de particuliere ondernemer vindt men blijk
baar te riskant en daarom schakelt men eenvoudig zijn gewe
tensvrijheid - want daar komt het op neer - uit, ter ere van 
een rechtstreeks optreden van de overheid, waarin men blinde
lings nu eenmaal gelooft. Want nergens wordt duidelijk ge
maakt, waarom de overheid wèl gewetensvol en dus onfeilbaar 
te werk zal gaan! Mythe van de "Overheid" (zeer vaak door 
"De Weg" met een hoofdletter geschreven)! Misschien moet 
men tenslotte de laatste achtergrond van "De Weg" inderdaad 
in pseudo-mystieke richting zoeken. Maar blijven wij op het 
wijsgerige plan, dan is het duidelijk, dat "De Weg", zoals wij 
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r zeiden, minstens een pseudo-ethiek is: een ethiek, die leert, dat 
het doel de middelen heiligt, niet alleen omdat de rechtvaardig
heid, in welke vorm ook, geen enkele rol speelt bij de bepaling 
der middelen, maar ook omdat men zelfs de vrijheid, om über
haupt rechtvaardig of onrechtvaardig te kunnen zijn, de gewe
tensvrijheid, eenvoudig uitschakelt om de gewenste hervormin
gen te bekomen! 

Men zou zich nu de vraag kunnen stellen, hoe het nieuwere 
socialisme tot deze uitermate zwakke wijsgerige positie is ge
komen. Onder de indruk van de feiten kiest men zowel tegen het 
individualistische als tegen het collectivistische gedachten
systeem, zonder nadere verantwoording. E c lee t i 8 me: een 
niet zelf verantwoord systeem, maar een keuze uit bestaande 
systemen, een middenstandpunt van "vrijheid" en "gebonden
heid". Maar deze beide, zoals wij nu zagen in een zéér bepaalde 
verhouding: door een straf overheidsingrijpen, ten koste van het 
particuliere initiatief en desnoods met miskenning van rechten, 
naar "een gemeenschap van vrije mensen": Dit noemden wij 
8 i t u a tie - e t h i e k. 

Dit povere resultaat op wijsgerig gebied zou men kunnen ver
klaren en begrijpen uit een absoluut wantrouwen van de vrijheid, 
gezien het feitelijke falen van het kapitalistische stelsel in het 
verleden, maar óók uit het radicale afwijzen van het enige 
socialistische systeem, dat juist wèl een philosophische achter
grond bezat: het dialectische materialisme, waarop het Russi
sche collectivisme nog steeds steunt. Men zou immers kunnen 
bedenken, dat wijsbegeerte steeds een moeilijke bezigheid is -
maar dat een volslagen nieuwe bezinning, zonder de steun van 
een traditie en eveneens zonder de zéér speciale "steun" van 
een buiten- en bovenwijsgerige, d.i. religieuze autoriteit, nog 
moeilijker is. Maar daarmede heeft men o.i. niet alles verklaard. 

Het socialisme heeft zelf een bepaalde geschiedenis achter de 
rug. Welnu: het is moeilijk alle sporen van zijn verleden uit te 
wissen, ook al wil men dit eigenlijk. Dit geldt voor een individu
eel mens - het geldt ook voor een "beweging". En of men het 
zich nu ook bewust is of niet, feitelijk zijn de sporen van dat
gene waartegen men eigenlijk reageert, te duidelijk om niet in 
het kort vermeld te worden: 

Geen "almachtige staat", maar wel een vrijwel almachtige 
overheid, bijzonder in het economische leven; men spreekt wel 
over rechtvaardigheid, maar feitelijk (of men het zich nu bewust 
is of niet) hanteert men nog het beruchte communistische prin
cipe (Koestler!): "het doel heiligt de middelen", zij het gelukkig 
niet in z'n meest extreme toepassingen; men wil vóór alles de 
sociale vrijheid van de arbeidende massa verdedigen, maar vaak 
ten koste van de rechten en de vrijheden van anderen: men moet 
hier wel denken aan het beruchte "uitbuiten van de uitbuiters"; 
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men wil het erfrecht niet zonder meer afschaffen, maar het 
arbeidsloos inkomen toch op zulke manier beperken, dat men 
wel moet terugdenken aan Marx' leer over de arbeid als de enige 
titel voor prijs-, inkomens- en eigendomsvorming ; men beroept 
zich zó vaak op de betekenis van de historische ontwikkeling, 
dat men wel moet denken aan Marx' historische dialectiek; men 
bespreekt de geestelijke vrijheid, cultuur etc., maar de nadruk 
ligt toch zó zeer op poductie, op economie, dat men minstens 
moet denken aan de leer van de "Unterbau". 

Wij zouden absoluut niet willen beweren, dat deze "sporen" 
van het klassieke Marxisme in deze wijsbegeerte van het socia
lisme niet op zéér veel punten en radicaal afwijken van de 
eigenlijke stellingen van het klassieke Marxisme. Maar minstens 
zijn het sporen van een verleden, dat men nog niet geheel van 
zich heeft kunnen afschudden en dat deze nieuwe theorie zo al 
niet vaak besmet, dan toch zéér zeker heeft beïnvloed. En dit 
lijkt ons van belang om een inzicht te krijgen in het ontstaan 
van de wijsbegeerte van dit socialistische Plan, zoals het nu 
voor ons ligt. 

Tenslotte zouden wij met een enkel woord willen wijzen op de 
sociaal-wijsgerige visie van het katholieke-sociale denken. Oók 
de sociale wijsbegeerte van het solidarisme is ongetwijfeld ge
groeid in nauw verband met het "maatschappelijk vraagstuk". 
Aanvankelijk reageerde men in het oudere solidarisme tegen het 
individualisme, waardoor men van de andere kant toch te zeer 
werd beïnvloed. Later ging men óók stelling nemen tegen de 
totalitaire systemen. Maar nimmer was het solidarisme een op
portunistisch gekozen middenstandpunt, zoals men nog maar 
steeds van bepaalde zijde blijft beweren. Sociale wijsbegeerte 
was hier steeds een werkelijke wijsbegeerte: een doordenken, 
objectief en onbevangen, op het kernprobleem zelf, de verhou
ding "Persoon-Gemeenschap". Al vrij spoedig ging men dit pro
bleem zien in het licht van een metaphysiek (en dus: analogie) 
van deel en geheel, steunende op de Aristotelisch-Thomistische 
traditie. Een machtige steun vond het solidarisme in deze leer 
van Aristoteles en vooral van St. Thomas. Daardoor geleid kwam 
men spoedig tot een dieper nadenken en definiëren van funda
mentele begrippen als: gemeenschap - staat - gezag - ver
houding van algemeen en particulier welzijn - persoon - indi
viduele vrijheid, wat men in elk sociaal wijsgerig handboekje 
kan terugvinden, maar wat geheel en al ontbreekt in "De Weg 
naar Vrijheid". Hierop werd de sociale ethiek opgebouwd, want 
wet en recht en plicht steunen op de natuur van de mens en de 
gemeenschap. Natuurlijk, alléén met deze fundamentele begrip
pen en principen komt men er niet in het practische sociale en 
politieke leven, waarin het vaak neerkomt in een bepaalde situa
tie op een zien en nemen van het bereikbare in afwachting van 
het nu nog onbereikbare. Maar zonder deze absolute beginselen 
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komt men er nog veel minder. Dat leert ons "De Weg". En 
steeds opnieuw zal het nodig zijn verder te denken, op basis van 
de verworvenheden in het verleden. Anders treedt er ongetwij
feld verstarring op in het sociaal-wijsgerige denken, ten nadele 
ook van de practische sociale politiek. In elk geval, het solida
risme is ondenkbaar zonder zijn sociale wijsbegeerte op thomis
tische grondslag. Maar óók zonder de Pauselijke Sociale Ency
clieken! "Rerum novarum" en "Quadragesimo anno'" zijn onge
twijfeld tijdsdocumenten, ontstaan uit bekommernis met het 
"maatschappelijk vraagstuk". Maar Pius XI wijst nadrukkelijk 
op de diepere uiteindelijke oplossing van dit probleem, nI.: "Her
vorming van de Zeden als eer s teen n 0 0 d zak e lijk s t e 
redmiddel". Hiermede wordt ineens - en voor alle tijden - de 
diepste wezenheid getekend van het maatschappelijke vraagstuk, 
in welke vorm het zich ook tot op onze dagen ontwikkeld heeft: 
het is in de grond een zedelijk vraagstuk, tenslotte ontstaan 
door een verval van de eigenlijke steunpunten in het maatschap
pelijke leven: de sociale deugden van rechtvaardigheid en liefde 
en alléén door een herstel daarvan oplosbaar. Deze boventijde
lijke, absolute normen, die juist op de diepste mogelijkheden, 
de grote, maar precaire waardigheid van de mens als mens een 
appèl doen, nl. op zijn vrijheid - zijn gewetensvrijheid -, kan 
men bij het ernstige zoeken naar een oplossing van welke prac
tische levensproblemen ook, niet missen, niet uitschakelen. 

Deze ethische normen worden in de sociale Encyclieken niet 
slechts gefundeerd op de gegevens ener openbaring, waarin de 
katholiek gelooft, maar óók en uitdrukkelijk op de beginselen 
van de thomistische wijsbegeerte. Het is uitermate opvallend (
als men hier denkt aan "De Weg", die bewust nalaat te spreken 
over de "diepste en laatste zekerheden in het menselijk leven" -) 
hoever hiermede deze documenten van het Kerkelijk Leergezag 
afstaan van alles wat zweemt naar een mythe, naar een pseudo
mystiek. Hier ook geen eclectisme, geen opportunisme zonder 
verantwoording der principen en dank zij de directe inschake
ling van de zedewet als hoogste norm voor elk menselijk han
delen óók op sociaal-economisch gebied, geen sprake van een 
situatie-ethiek. 

Het sociaal zijn van de mens - op welk niveau van het men
selijke leven ook - is eigenlijk en dus wezenlijk een in vrijheid 
met anderen samen-leven, samen-handelen, samen-zijn. Dit be
tekent de oude stelling: de mens is van nature sociaal. De term 
"sociaal" moge tegenover het individualisme der 1ge eeuw op 
sociaal-economisch gebied in het bijzonder de verbondenheid der 
mensen op dit terrein zijn gaan benadrukken: e i gen lijk staat 
"sociaal" niet tegenover "vrij", maar sluit wezenlijk vrijheid in, 
e i gen I ij k staat "Persoon" niet tegenover "Gemeenschap". De 
mens als persoon, als vrijheid juist is sociaal en de eigenlijke 
gemeenschap is immer en altijd een gemeenschap van vrije per-
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sonen. Dit vergeet het socialisme, dat zo moeilijk los komt van 
zijn oorspronkelijke, historische reactie tegen het individualisme. 
Feitelijk, alléén maar feitelijk is de mens vaak egoïstisch, indivi
dualistisch ook in het sociaal-economische leven. Feitelijk kan 
een hele mensengroep in een bepaalde periode der geschiedenis 
min of meer individualistisch, bv. kapitalistisch zijn ingesteld. 
Eigenlijk, van nature is de mens anders. Juist als menselijke, 
vrije personen is hij aangewezen - van nature - op contact 
met anderen. Hij kan tegen zijn natuur ingaan, maar het is dui
delijk, dat hij heeft te zijn, fe i tel ij k wat hij ei gen 1 ij kis: 
in vrijheid en uit vrijheid zich met anderen verbindend om te 
samen bv. het algemeen welzijn te bereiken. Dat juist om wille 
van het te bereiken algemene welzijn er een overheidsgezag moet 
zijn, dat de vrije handelingen der mensen aanvullend coördineert, 
is hiermede niet in strijd. Het ware gezag veronderstelt immers 
het vrije initiatief en dient in ee1·ste instantie slechts aanvul
lend, coördinerend op te treden. 

Vanuit deze laatste, absolute stellingen ener gezonde sociale 
wijsbegeerte - die wij in dit verband slechts even kunnen aan
stippen - worden in de sociale encyclieken meer concrete stel
lingen afgeleid rond "het maatschappelijk vraagstuk". V r ij -
hei d van concurrentie achten de Pausen geoorloofd, zedelijk 
geoorloofd: dit is geen opportunistische concessie aan het libe
rale denken, want tenslotte wordt deze vrije concurrentie door de 
Pausen geoorloofd geacht juist als een natuurlijk middel ter be
reiking van het algemeen belang. Eigendomsrecht, recht op 
p r i vat e, par tic u 1 ier e eigendom wordt door de Pausen 
met St. Thomas van Aquino niet verdedigd ter ere van de par
ticuliere bezitters, maar wederom met het oog op het algemeen 
welzijn, met het oog nl. op het zogenaamde sociale aspect van 
de particuliere eigendom. Het befaamde sub s i d i a rit e i t 8 -

beg ins e 1 is evenmin slechts een historische, min of meer op
portunistische reactie op een gevreesde almachtige staats be
moeiïng. Het hangt immers ten nauwste samen met het zelf
doen van de mens of de kleine groep, wezenlijke voorwaarde 
voor (of beter wezensbestanddeel ván) zijn samen-doen met 
anderen. 

Dit zijn drie voorbeelden uit vele, waaruit moge blijken dat 
het verdedigen en benadrukken van particulier initiatief, van 
"vrijheidJJ in het sociaal-economische leven niets verbazingwek
kends heeft in "s 0 C i a 1 eJJ Encyclieken: menselijk-sociaal han
delen is in eerste instantie immers onbestaanbaar zonder vrij
heid. Herstel van de zeden vraagt óók om bepaalde instituties, 
om een bepaalde vormgeving aan de maatschappij in een bepaal
de tijd. De ordening door P.B.O. (laten wij gerust en bewust, in 
tegenstelling met "De Weg" als hij hierover spreekt, nu eens 
"kapitalen" gebruiken!) wordt voor onze tijd noodzakelijk ge-
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acht in de sociale Encyclieken. En waarom juist dit type van 
organisatie? Wederom niet uitsluitend om wille van het directe 
nut voor onze tijd, maar óók omdat aUéén deze structuur in de 
aard der zaak ligt, uiteraard juist is. Niet een Plansysteem) 
uitgaande van een dwingende overheidsinstantie is sociaal (en 
economisch) verantwoord, maar wel een vrijwillig samengaan 
van alle betrokkenen in een bepaalde bedrijfstak ... Dit brengt 
risico's met zich, maar planning niet? En in elk geval is het 
nemen van dit risico zedelijk verantwoord, omdat de P.B.O. een 
organisatie is, die de sociale natuur van de mens handhaaft en 
respecteert. Nogmaals: vrijheid kan en moet soms dwingend in 
de juiste banen worden geleid, maar zij kan nooit eenvoudig -
en nog minder in principe - worden ter zijde gesteld. 

Er bestaat nog steeds een maatschappelijk vraagstuk, óók in 
onze tijd. Het is verheugend dat "De Weg" zoveel blijk geeft van 
bekommernis om dit nog immer actuele probleem, dat immers 
nog steeds niet is opgelost. Het i s nog steeds niet opgelost -
bedenken wij het wel - omdat, óók wij katholieken, de theorie 
te weinig in praktijk brachten. "La revolution sociale sera mo
rale ou eUe ne sera pas." 
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aarom er gedurende de laatste jaren steeds een zeer 
nauw verband wordt gelegd tussen socialisme en 
belastingpolitiek is een vraag, die niet moeilijk te 
beantwoorden valt. Socialisme en belasting hebben 

in wezen het typische overheidselement gemeen. Beiden zijn er 
niet zonder de overheid en dat niet alleen! Het socialisme denkt 
en handelt centralistisch in de sociaal-economische sfeer, legt in 
beginsel en bij voorkeur de leiding bij de overheid. Belasting is 
nu een institutie van de overheid, is er niet zonder overheid doch 
heeft tevens merkwaardige en belangrijke effecten in de privaat
economische realiteit. Belastingpolitiek is overheidspolitiek 
zonder meer en er is maar één antwoord mogelijk op de vraag: 
wie moet het belastingbeleid voeren? Is het dan zo verwonder
lijk, dat het socialisme, nu de belasting, als gevolg van bepaalde 
omstandigheden, een steeds grotere rol is gaan spelen in de 
sociaal-economische realiteit, zo'n grote voorliefde voor dit con
junctuur- en sociaal-politieke instrument heeft? In de vorige 
eeuw reeds vormde Wagner c.s. de idee, de moderne economische 
praktijk heeft de daad. 

Er is een typisch verschil met de prijs- en loonpolitiek. Te 
dien aanzien is nog steeds de discussie gaande rondom het 
vraagstuk wie dit beleid moet voeren. Is het loon- en prijsbeleid 
een typische aangelegenheid van de particulier-economische en 
semi-publiekrechtelijke sfeer of is het een aangelegenheid van 
de overheid, of van beiden? Op dit terrein verdedigt het socia
lisme het centralisme om principiële en praktische redenen 1) 
en verzet het zich er tegen de privaat-economische orde haar 
natuurlijke vrijheid op dit stuk te hergeven, een vrijheid, die 
deze orde onder de drang der omstandigheden moest prijs geven. 
Op het gebied van de prijzen en de prijsvorming is Nederland 

1) Ir H. Vos: De Verklaring der Centrale Werkgeversbonden, E.S.B. 
12 Augustus 1953. 
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echter inmiddels al grotendeels er in geslaagd de vrijheid te 
herwinnen. Ook op loonpolitiek terrein is het einde van de 
beheersing van overheidsweg nu in 't zicht. De terug
tocht van de overheid uit deze voor het sociaal-economische 
leven zo belangrijke sectoren wordt nu niet bepaald van socia
listische zijde toegejuicht. Na het herstel van de sociaal-econo
mische werkelijkheid eist de Nederlandse volksgemeenschap 
echter een stuk verloren vrijheid terug. Het lijkt er op, dat het 
socialisme tegen de natuurlijke gang van zaken wil inroeien 
door al datgene, wat weliswaar bij een noodtoestand acceptabel 
was aan overheidsbemoeiing, te willen continueren. M.a.W. van 
de economische nood een politieke deugd te willen maken! 

Het is ook niet juist dit vraagstuk in zwart-wit kleuren te 
willen zien. Meer vrijheid op prijs- en loonpolitiek terrein houdt 
beslist niet in het terugzetten van de klok, een teruggrijpen 
naar het economisch liberalisme. Dit behoeft hier thans geen 
nader betoog. Maar het gaat niet aan, de huidige situatie nog 
maar steeds als een noodtoestand te willen schetsen, teneinde 
de vrije particulier-economische sfeer de voet dwars te kunnen 
zetten. Intussen is reeds gebleken, dat de "natuurlijke orde" 1) 
op economisch terrein sterker is dan de socialistische leer, want 
deze "natuurlijke orde" heeft in Nederland intussen wederom 
een groot stuk vrijheid herkregen, hetgeen beslist niet in zijn 
economisch nadeel werkt. 

Op belastingpolitiek terrein is het vraagstuk in zoverre een
voudiger, omdat het antwoord op de vraag: Wie moet dit beleid 
voeren, geen probleem is. Wel, de mate waarin! Dit vraagstuk 
van: "de mate waarin" speelt nu sinds de laatste decennia, maar 
vooral sinds de tweede wereldoorlog een zéér grote rol. Het fis
cale overheidsbeleid is n.l. steeds verder binnengedrongen in de 
sociaal-economische realiteit. Deze nieuwe financiële overheids
macht is iets nieuws in het conjunctuurpolitieke beleid. De be
lasting vond in het bijzonder bij hen, die een grote macht bij de 
overheid willen concentreren, grote bijval. Aan de belasting wer
den toen doelstellingen gegeven die ver uitgaan boven het strikt 
fiscale, doelstellingen n.l. van sociaal-economische en maat
schappelijke betekenis, als herverdeling van inkomen en ver
mogen. Met belastingmaatregelen kan men immers de sociaal
economische orde in wezen aantasten en veranderen. Via belas
tingmaatregelen gaat dit bovendien nog sneller en doeltreffen
der dan via de ingewikkelde prijs- en loonbeheersing. Is het dan 
zo verwonderlijk, dat men van socialistische zijde zo'n grote be
langstelling heeft voor het moderne belastingbeleid en hierin 

1) Prof. Dr G. W. Groeneveld: Enige beschouwingen over de samen
hang tussen economische orde, economische wettelijkheid en econo
mische politiek. Bundel opstellen: Economische Wetenschap en Eco
nomische Politiek, Leiden. 1952. 
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een zeker tegenwicht vindt om het verloren terrein in de prijs
en loonsector te compenseren? Het fiscale bolwerk zal toc net 
uiterste verdedigd worden. Men zal goed doen zich daar terdege 
rekenschap van te geven. Zal dan ook op dit terrein de "natuur
lijke orde" niet sterker zijn dan de leer? Ongetwijfeld, maar dat 
zal zijn tijd moeten hebben. In Nederland en voorts ook in ver
schillende andere landen is het reeds duidelijk, hoe de uitdaging 
van de fIscale overheid door de economisch-werkende gemeen
schap wordt beantwoord. Men mag in casu niet vergeten, dat 
het moderne belastingbeleid practisch geen historie kent. Het is 
nieuw, met alle nadelen van dien! Met een socialiserend en ni
vellerend loonbeleid heeft men in het verleden reeds ervaring 
opgedaan en men is, ook van socialistische zijde, op dit stuk 
veel voorzichtiger geworden. Op het terrein van de belastingen 
moet men "zijn lessen nog leren". Bovendien bracht het nieuwe 
conjunctuur-politieke instrument dat de belasting is een zekere 
verwarring. Theoretici èn practici, zowel uit het "linkse als 
rechtse" kamp, werden door de conjunctuurpolitieke macht en 
invloed die via belastingheffing kan worden uitgeoefend a.h.w. 
gebiologeerd. Van het oorspronkelijk enthousiasme is echter bij 
sommigen momenteel niet zo veel meer over nu de oorspronke
lijke stemming heeft plaats gemaakt voor een die van meer 
bezinning getuigt. 

De na-oorlogse omstandigheden hebben de theoretische con
cipiëring alsmede het in de praktijk brengen van de nieuwe 
fiscale en niet-fiscale belastingdenkbeelden in sterke mate be
vorderd. Wat echter in abnormale tijden verantwoord en doel
matig is, is dat niet in normale tijden. De recente historie heeft 
het socialisme op dit terrein politiek "in de kaart gespeeld". De 
reactie zit intussen niet stil! Dat het socialisme herverdeling 
van vermogen en bezit en vermogensvorming bij de overheid 
voorstaat blijkt wel uit "De Weg naar Vrijheid". De socialisatie
gedachte is de desem van het betoog; socialisatie van inkomen, 
vermogen, productie, etc. Niet de ordening beheerst het ge
dachtebeeld doch de socialisatie. De ordeningsgedachte zou een 
beter en doeltreffender uitgangspunt voor discussie zijn ge
weest, want dat er een zeker toezicht van de overheid op ver
schillende terreinen van het sociaal-economische leven moet zijn 
staat buiten kijf. Het gaat er dan maar om in welke mate er 
geordend zou moeten worden. Socialisatie en ·collectivisatie en 
gedetailleerde controle op besparingen en investeringen, zoals 
die in "De Weg naar Vrijheid" worden voorgestaan, zijn echter 
wezensvreemde elementen van een vrije-maatschappij opvatting, 
die daarom nog geen liberale behoeft te zijn. 

Herverdeling van inkomen en vermogen, het bevorderen van 
vermogensvorming door de overheid kan bij uitstek geschieden 
via de belastingpolitiek. Het gedifferentieerde in de economi
heid genivelleerd en daarmede in overeenstemming gebracht 
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met de socialistische normen. Dit financieel-fiscale proces kan 
echter gepaard gaan met een aantasting van de differentiatie 
die van nature eigen is aan iedere gemeenschap. Bovendien IS 

het uitgangspunt niet juist. Dit moet zijn de handhaving van 
een redelijke differentiatie en niet nivellatie door middel van 
socialisatie van inkomen en eigendom. Dienaangaande zal men 
zijn standpunt moeten bepalen. 

Toen de overheidsfinanciën volledig werden ingepast in het 
kader van de nationale welvaartspolitiek werd het budget sys
tematisch als instrument van welvaartspolitiek door de over
heid gehanteerd. De overheidsuitgaven zijn in deze conceptie 
niet langer uitsluitend het middel voor de overheidsdiensten om 
te kunnen functionneren, doch zij worden mede gedaan om be
langrijke structuurveranderingen op het gebied van productie, 
consumptie en verdeling op te roepen en conjvnctuurpolitieke 
doelstellingen te verwezenlijken. De belastingptllitiek wordt dan 
wezenlijk economische politiek en/of sociale politiek. Het fis
cale doel, dekking der overheidsuitgaven, wordt eenvoudig ter 
zijde geschoven aangezien de besteding der belastinggelden 
buiten beschouwing blijft. Dit is geen kwestie van een nuance
verschil, doch een beginselkwestie met zeer belangrijke, doch 
dezerzijds onaanvaardbare, consequenties. 

Het is duidelijk, dat de sociale belastingpolitiek hier op een 
sociaal-ethisch beginselvraagstuk stuit. Een vraag van primor
diale betekenis, die in dit verband moet worden beantwoord, is 
deze, of het de taak van de overheid is een dergelijke socialisatie 
of herdistributie van inkomens en vermogens d.m.v. belasting
heffing te verwezenlijken. Hoe ver mag de overheid dan gaan 
met deze strikt sociale belastingpolitiek ? Dezerzijds wordt het 
standpunt ingenomen, dat de overheid met hulp van belastingen 
alleen dat sociale doel mag verwezenlijken, dat strikt genomen 
alleen door haar kan en behoort te worden verwezenlijkt, als 
uitvloeisel dus van de zuivere overheidstaak. Alle sociale doel
stellingen die beter en doelmatiger door personen en/of organi
saties, gelegen tussen het individu en de staat, kunnen worden 
verwezenlijkt behoren niet tot het terrein van de staat. Deze 
conceptie is gebaseerd op het z.g. subsidiariteitsbeginsel, dat 
zegt, dat het onrechtvaardig en tevens een ernstig nadeel, ja 
een verstoring der goede orde is, datgene, wat door kleine 
lichamen van ondergeschikte rang verricht en verschaft wordt, 
over te dragen op grotere van hogere orde. Indien de staat dit 
beginsel aanvaardt, zal hij krachtdadig en met meer succes al 
die zaken kunnen behartigen, waarvoor alléén het staatsgezag 
competent is, wijl niemand anders ze behartigen kan. Hoe vol
maakter dit principe wordt gehandhaafd, des te hoger zal het 
aanzien der maatschappU zijn, des te groter haar productiever
mogen z\jn en des te gelukkiger en welvarender ook de toestand 
van de staat. 
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Krachtens dit beginsel wordt aan de bovenbedoelde sociale 

belastingpolitiek een grens gesteld. Indien men dit beginsel op 
het terrem van de belasting niet aanvaardt, dan haalt men, via 
de financiële overheidssfeer, de staat in beginsel onbeperkt 
binnen in de sociaal-economische orde. Dan is er geen grens 
aan sociale belastingpolitiek van overheidswege en wordt lil 
principe de weg geopend voor nivellering, spreiding van inko
mens en socialIsatie van bezit rechtstreeks door de overheid. 
Het is niet de typische taak van de staat langs deze weg een 
rechtvaardige verdeling van het inkomen te realiseren. Deze 
taak rust primair op de organische geledingen in rang en orde 
beneden de staat, n.l. de ondernemingen, organisaties van werk
gevers en werknemers per onderneming of bedrijfstak, publiek
rechtelijke bedrijfsorganisaties, etc. Met een sociale belasting
politiek, welke dergelijke doeleinden nastreeft, accapareert de 
overheid een terrein, dat niet het hare is. Een dergelijke politiek 
is méér geïnspireerd door het klassenstrijd-ideaal dan door het 
gerechtigheids-ideaal. De fout is dat de staat hier als zijn sociale 
taak ziet een regulering van inkomen en bezit via belastinghef
fing, terwijl er slechts onder bepaalde omstandigheden van een 
correctie sprake zou kunnen zijn. In een maatschappij die de 
particuliere eigendom principieel als een der grondvesten van 
het maatschappelijke stelsel handhaaft, moet een rechtvaardige 
inkomens- en bezitsverdeling vanuit de economische realiteit 
integraal worden geconstrueerd. Een dergelijke sociale doelstel
ling kan bovendien doelmatiger worden nagestreefd in de eco
nomische en sociale levenskernen der samenleving dan via het 
vrij grof werkende belastingapparaat dat de overheid hanteert. 

Binnen de bedoelde organisaties van werkgevers en werk
nemers kunnen bovendien de sociale eisen praktisch onmiddel
lijk worden getoetst aan de economische mogelijkheden en 
zullen de grenzen tussen de sociale idee en de economische rea
liteit zich eerder en duidelijker markeren. Vandaar dan ook, 
dat er een groot gevaar in schuilt wanneer de gereleveerde orga
nisaties in het economische leven in gebreke zouden blijven en 
zouden nalaten te komen tot een economisch en sociaal verant
woorde herverdeling van inkomens en bezit tot een rechtvaar
dige bezitsspreiding en rechtvaardige inkomens. In dat geval 
loopt het economische leven, de productie, de handel en de 
consument het risico, dat de overheid dit proces ter hand neemt 
en de levende sociaal-economische gemeenschap, via de over
heidshuishouding, in haar fiscale greep verstart. Een grote ver
antwoordelijkheid rust derhalve op de werkgevers en de werk
nemers om tot een sociale en rechtvaardige verdeling te komen. 
Dergel~ike regelingen zijn niet kunstmatig, doch steunen op de 
in de individuele en sociale natuur gegeven en dus blijvende 
ordeningsfactoren ; zij dienen ter concrete organisatie van de 
maatschappij. Een belastingpolitieke regeling van boven af is 
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in een maatschappij berustend op economische zelfverantwoor
delijkheid en onderlinge medeverantwoordelijkheid niet aan
vaardbaar, aangezien zij het privaat vermogen en het particu
liere inkomen niet alleen uitput door buitensporige belastingen, 
doch het in wezen socialiseert. Het is wel in sociaal en ethIsch 
opzicht geoorloofd indien de staat lasten legt op de burgers, in 
de eigendomsverhoudingen ingrijpt om op die wijze corrigerend 
te werken met betrekking tot de inkomens- en vermogensver
houdingen, maar overeenkomstig de eisen van het algemeen 
welzijn. Een streven om allerlei lasten door de staat te doen 
dragen, die even goed en zelfs beter door het particulier initia
tief kunnen worden verzorgd, is in zich in strijd met die juiste 
doelstellingen en de lasten, daarvoor op de schouders van de 
burgers gelegd, kunnen derhalve onrechtmatig worden en strij
dig zijn met de ethische normen. Ook nivellering van inkomen 
en bezit mag nooit het doel van de belastingpolitiek worden, 
omdat er in een normale maatschappij geen gelijkheid van 
levenspositie kan of moet bestaan. Rijkdom is niet iets onmaat
schappelijks, wel het gebruik daarvan kan zulks zijn en natuur
lijk ook bepaalde wijzen van verwerving van rijkdom. Het sociale 
evenwicht te realiseren door de rijkdom af te breken is maat
schappelijk en ethisch verkeerd 1). 

Zoals reeds werd opgemerkt, heeft de nivellering van inkomen 
en bezit ook een economische norm. Een te fors ingriipen kan 
niet ongestraft geschieden en zal ontwrichtend op de totale 
productiviteit werken. De economische norm is echter veiliger 
bij een herdistributie van onderop dan bij een van bovenaf. 
Trouwens een socialisatie van inkomens en vermogens door 
belastingheffing, alleen op grond van het argument dat er een 
klaarblijkelijk voordeel voor de gemeenschap aan verbonden is, 
is niet aanvaardbaar. Het economisch voordeel mag niet gelijk
gesteld worden met een sociaal maatschappelijk verlies. De 
winst aan economisch nut weegt niet zo zonder meer op tegen 
het verlies aan sociaal nut. Alleen indien met een desbetreffend 
effect van een dergelijke belastingheffing een zeer groot belang 
van de gemeenschap zou zijn gemoeid, kan het oirbaar ziin een 
offer te brengen ten aanzien van persoonlijke vrUheid en initia
tief, omdat juist hierin een groot element van het sociaal-eco
nomisch welzijn is besloten. Eerst zal derhalve nagegaan moeten 
worden of er een andere oplossing mogelijk is waarbij het par
ticuliere belang en streven en bezit zoveel mogeliik worden ont
zien, doch waar individuen en organisatif's van individuen elkaar 
wel vinden in een sociaal en economisch streven. Men behoeft 
geen profetische gaven te hebben om te kunnen beweren, dat, 
wanneer men vanuit de economische realiteit zelf, dus van on-

1) Prof. Mag. Dr F. A. Weve O.P.: De ethische aspecten van de 
belastingen. Economie, Oct./Nov. 1950. 

203 



... · . ,. ~.. , -

derop, niet tot een sociale inkomens- en bezitsverdeling komt, 
de overheid dit verdelingsproces ter hand zal nemen door mid
del van belastingheffing. 

Onwillekeurig dringt zich hier de vergelijking op van de be
lasting met een ander machtig instrument van welvaartpoli
tiek, nl. de prijs, volkshuishoudelijk gezien, het prijzenstelsel. 
De prijzen immers, die productie, inkomensverdeling en con
sumptie reguleren in de economische orde, zijn machtige regu
lators van het economische leven. Ook de prijzen kunnen en 
moeten in dienst worden gesteld van de sociale gerechtigheid. 

Prijzen, als zodanig, zijn economische categorieën, inhaerent 
aan het economische ruilverkeer en de economische orde. Prijzen 
zijn geen blote nomina, doch realia! De prijzen, die in "vrije" 
concurrentie tot stand komen, drukken de werkelijke verhou
dingen van het economisch leven uit, de verhoudingen van vraag 
en aanbod, naar het oordeel van hen, die aan dit markt-waar
deringsproces hebben deelgenomen. De prijzen drukken de eco
nomische mogelijkheden van elk moment uit en zijn tevens de 
basis, waarop het economisch handelen in de toekomst zich 
stelt. In deze visie is de prijs: oriëntatiepunt, compas, leidraad 
in het economisch leven. Aan de uitspraak, dat de in vrije con
currentie gevormde prijzen alléén de juiste uitspraak kunnen 
zijn omtrent de economische mogelijkheden, ligt een veronder
stelling ten grondslag, die niet zonder meer aanvaardbaar is, 
nl., dat de vrije concurrentie het voor de gemeenschap grootste 
welvaartsresultaat garandeert. Een niet-individualistische op
vatting verwerpt niet een zekere mate van concurrentie, maar 
stelt, dat voor de bereiking van de grootste welvaart econo
misch-organisatorische middelen nodig zijn. Plan en leiding zijn 
nodig in een economische ordening en de leiding hanteert een 
instrument ter registrering en uitlokking van economische mo
gelijkheden. De richting op het welvaartsdoel hebben de prijzen 
niet uit zichzelf, maar krijgen zij door de actieve bepalers van 
het economische welvaartsproces, o.a. de ondernemers en orga
nisaties waarbij een zekere medeleiding van de staat, al naar 
gelang van de omstandigheden, niet kan worden ontbeerd. Ook 
de richting op het sociaal-ethische doel van de samenleving 
heeft het prijzenstelsel niet uit zich zelf, doch als instrumenten 
kunnen de prijzen worden gehanteerd en gericht op dit doel, 
waardoor de pr\izen ethisch-juist, rechtvaardig worden. 

Belastingen echter zijn geen prijzen, geen economische cate
gorieën, geen product van de economische orde en er aan inhae
rent. Terwijl het prijzenstelsel, als instrument van welvaarts
politiek, door de economische realiteit zelf geformeerd wordt, 
er a.h.W. een essentiële afspiegeling van is, is de belasting een 
institutie van bovenaf, van de overheid. Deze "z~insbasis" schept 
een sterke tegenstelling tussen prijs en belasting. Als instru
menten van welvaartspolitiek hangen zij niettemin sterk samen. 
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De belastingen zijn strikt genomen gebouwd op de prijzen, 
op het prijzenstelsel. Belastingen worden o.m. geheven van 
inkomens en inkomens zijn prijzen voor geleverde economische 
prestaties. Belastingen worden via het prijzenstelsel geheven. 
Men zegt wel, dat alle belastingen uit rents en surplussen wor
den betaald. Er is dus een zeer nauwe relatie tussen belastingen 
en het prijzenstelsel en de relatie zelf wijst er reeds op dat men 
hier niet met twee gelijke grootheden te doen heeft. Het prij
zenstelsel is primair, want dit brengt de rents en surplussen 
tot uitdrukking, de belasting is secundair, hetgeen natuurlijk 
niet wil zeggen dat bepaalde belastingen in het prijzenstelsel 
niet een belangrijke rol kunnen spelen, ook prijsverstorend kun
nen werken. Het belastingstelsel als zodanig kent ook niet die 
orde, die een economisch en rechtvaardig prijzenstelsel in wezen 
bezit. Het is wel gebaseerd op een economische prijsorde, doch 
hieraan zelf niet inhaerent. 

Neemt men in aanmerking de invloed, welke direct en indirect 
van de belasting uitgaat op prijzen en lonen, dan behoeft het 
niet te verbazen, dat men lang geaarzeld heeft dit terrein met 
de belastingheffing te betreden. In de maatschappij-opvatting, 
die hier wordt voorgestaan worden prijzen als instrumenten in 
principe primair gehanteerd door ondernemers, organisaties etc. 
en aanvullend door de staat. Belastingen kunnen echter alléén 
door de staat worden gehanteerd. Legt men derhalve bij het 
streven naar sociale doeleinden de nadruk op de belastinghef
fing, dan wordt daarmede het zwaartepunt van de particuliere 
sfeer naar de financiële overheidssfeer verschoven. 

Zolang er een vacuum is tussen de individuen en de staat, 
een georganiseerde maatschappij daartussen ontbreekt, komt 
het practisch hierop neer, dat de staat sociale en economische 
voorzieningen ter hand neemt, indien de individuen en het prijs
en marktmechanisme daarin te kort schieten. De staat heeft 
dit ook gedaan en is regelend opgetreden, trok bedrijven tot 
zich, bevredigde behoeften zonder dat een lonende pr~is werd 
betaald, reguleerde productie, lonen en prijzen, herdistribueerde 
inkomens, voerde geld- en conjunctuurpolitiek, etc. Onmisken
baar bestond echter reeds lang bij het gehele bedrijfsleven een 
drang naar eenheid en organisatie. De getroffen regelingen 
betrokken dikwerf zeer belangrijke terreinen van het economi
sche leven, doch de doelstellingen waren doorgaans beperkt en 
ongeordend, tenminste in volkshuishoudelijk verband bezien. 
Het inzicht brak baan, dat bij de gewijzigde structuur van pro
ductie en markten een regeling t.a.v. prijzen en productie niet 
kan worden gemist. De moderne publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie aanvaardt deze ontwikkeling op sociaal en economisch 
terrein. Zij wenst niet terug te keren tot het economische indi
vidualisme, dat zichzelf overwonnen heeft, noch ook wenst het 
een staatssocialisme. 
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Uiteindelijk stoelend op een privaatrechtelijke grondslag, wil 
men langs deze weg komen tot een moderne bedrijfsorgamsatie, 
die mede een zeer belangrijke taak heeft t.a.v. prijzen en lonen, 
een taak t.a.v. de inkomens- en bezitsverdeling, welke een doel
matige functionnering van het sociaal-economische leven niet 
in de weg staat. Dit is een zéér zware verantwoordelijkheid, 
want slaagt men hierin niet, dan mag men in het huidige tijds
gewricht wél aannemen, dat men in dat geval de deur wagen
wijd opengooit voor het staatssocialisme. Van onderop zal ge
streefd moeten worden naar een sociaal-ethische inkomens- en 
bezitsverdeling. Dan kan ook een sociaal-rechtvaardige belas
tingheffing op deze sociale prijs orde worden geconstrueerd. Het 
is niet juist het prijzenstelsel zo intact mogelijk te houden en 
te laten functionneren en daar bovenop een sociale belasting
heffing te hanteren om langs overheveling van inkomens en 
bezit een z.g. rechtvaardige verdeling achteraf te realiseren. 
Wanneer de onderbouw, de sociaal-economische werkelijkheid 
in economisch en sociaal opzicht juist is, rechtvaardig is, kan 
men de belastingheffing en belastingpolitiek terugdringen naar 
die terreinen waar zij een beperkte en doelmatige functie in het 
maatschappelijk geheel kunnen vervullen. Wanneer de onder
bouw niet het kenmerk draagt van sociale rechtvaardigheid, 
dan zal een hierop opgetrokken belastingstelsel de discrepan
ties eerder vergroten dan verkleinen. De overdreven bewonde
ring en taakstelling voor de belastingheffing kan derhalve niet 
worden gedeeld. De taak van de herverdeling van inkomens en 
bezit ligt niet bij de staat, maar bij organen lager in rang en 
orde, de moderne bedrijfsorganisatie, waarin werkgevers, werk
nemers en overheid gezamenlijk beslissen. 

Dezerzijds wordt derhalve om principiële en doelmatigheids
redenen niet aanvaard dat aan de belastingheffing bij uitstek 
de sociale taak toekomt van spreiding van inkomen en bezit. 
Een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk sluit in, dat 
de lasten naar gelijke proportie dienen te worden opgelegd, het
geen dus iets anders is dan een numerieke gelijkheid. Er moet 
een verhoudingsgewijze gelijkheid van last zijn. In dit verband 
is het z.g. draagkrachtbeginsel aanvaard, hetwelk als eis der 
verdelende rechtvaardigheid «justitia distributia) stelt, dat 
ieder zoveel mogelijk overeenkomstig zijn draagkracht fiscaal 
belast moet worden. Op grond hiervan wordt de progressie in 
de belastingdruk verdedigd. Bij het inhoud-geven van dit draag
krachtbeginsel dient men er echter wel rekening mede te houden, 
dat de maatschappij een grote ongelijkheid van levenscondities 
kent voor de verschillende lagen van de bevolking. Het begrip 
algemeen welzijn betekent in dit verband niet een eenvormige 
welvaart voor allen, maar een ruime of meer harmonische levens
genoegzaamheid op verschillend niveau voor de verschillende 
groepen en geledingen, die elkander in evenwicht houden. Die 
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ongelijkheid is een onveranderlijke realiteit in de loop der 
eeuwen. 

De grens van de belastingdruk voor een bepaalde groep ligt 
daar waar het haar toekomend leven gewaarborgd blijft. Wordt 
de grens bereikt of overschreden dan betekent dat een omlaag
drukken van de levensstandaard. Dit dient pro rato voor de 
gehele bevolking te gelden, voor hoog en voor laag, inzoverre 
de laagste inkomensgroepen al niet aan een nieuw minimum 
van menswaardig leven zouden toe zijn. De hiërarchie moet 
worden gehandhaafd; elke regulatie mag niet tot een nivellatie 
leiden, niet tot het opheffen van verschillen maar moet tot een 
nieuw evenwicht leiden. Het draagkrachtbeginsel is dus niet 
alleen een eis van gelijkheid van offers, maar betekent, dat 
iemand draagkrachtig is voor zoverre de hem passende levens
houding gedoogt. Bij de toepassing van het draagkrachtbegin
sel dient men derhalve meer dan voorheen te zien naar wat de 
contribuabelen wordt gelaten dan naar wat zij moeten opbren
gen. Het belastingstelsel is rechtvaardig indien de verschillende 
groepen, naar redelijke maatstaven, kunen blijven leven en in
dien de ondernemers hun functie van sparen en investeren enz. 
naar behoren kunnen blijven vervullen. De fiscus mag de draag
kracht niet benutten, totdat er geen draagkracht meer over is. 
Het draagkrachtbeginsel mag dus het levensniveau van het 
individu of de groep niet ondermijnen. De progressie van belas
tingdruk is, mits zij dit principiële fundament aanvaardt, accep
tabel. De fiscus moet aan de onderscheiden groepen ruimte 
laten om in haar eigen soort een levenswijze voort te bestaan 
en zij mag' hier niet op grond van bepaalde ideologieën bewust 
een gewilde verandering in aanbrengen. Hiermede wordt 
uiteraard niet ontkend dat praktisch elke redelijke progres
siviteit van de belastingdruk, b.v. op inkomens, gepaard gaat 
met enige spreiding en herdistributie. 

Wanneer men heden ten dage wijst op de onevenredig zware 
belastingdruk op bepaalde inkomensgroepen, dan is deze bewe
ring juist, maar strikt genomen zit dat niet alleen in de pro
gressie, doch primair in het achterblijven van de stijging van 
het nominale inkomen van hen, die in deze groepen thuis horen, 
vergeleken met de nominale inkomensstijging bij andere groe
pen van inkomens. Dit wil niet zeggen, dat verhoudingen tussen 
de diverse inkomensgroepen thans precies gelijk moeten worden 
gemaakt aan die van voor de oorlog. Wel moeten onrechtvaar
dige discrepanties en divergenties rechtgetrokken worden. Het 
sociale welzijn vraagt echter méér, n.l. een rechtvaardige inko
mensverdeling en om aan deze sociale eis, welke toch de grond
slag van elke christelijke samenleving vormt, tegemoet te 
komen, moet nagegaan worden of het niveau van alle inkomens
groepen in de samenleving aan deze eis beantwoordt. 

Indien er nu in de samenleving zo'n sterk verband is tussen 
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de belastingen en prijzen of m.a.w. tussen belastingheffing en 
reële koopkrachtverhouding, zoals hiervoor werd betoogd, kan 
een belastingpolitiek volkomen doorkruist worden door scheef
getrokken reële koopkrachtverhoudingen bij de verschillende 
inkomensgroepen. Wanneer nu de existentie van individuen ge
vaar loopt kan men daarvoor echter zo zonder meer de belas
tingheffing, ook de progressieve, niet geheel aansprakelijk stel
len. Voor zover de directe belastingen tot een prijsverhoging 
leiden is er wel zeker een belangrijke belastingaansprakelijkheid. 
Het is echter niet de taak van de overheid, via de belastingen 
de scheefgetrokken reële koopkrachtverhoudingen der betrok
ken groepen te gaan reguleren. Wel is het de taak van de over
heid, doch in beginsel meer de taak van het georganiseerde 
economische leven, een reëel en rechtvaardig koopkrachteven
wicht tussen de geledingen der samenleving te herstellen. 

Heden ten dage is er op het terrein van de maatschappelijke 
verdeling een onmiskenbare tendentie van een steeds verder
gaande staatsinmenging en staatsregulering. Naar een autori
teit echter die met de concretisering en toepassing van het ver
delingsbeginsel t.w.: redelijke voorziening in redelijke behoeften, 
moet worden belast, behoeft men niet te zoeken. Ook al keurt 
men het economische liberalisme af, men zal een binnen de 
grenzen van redelijkheid en zedelijkheid blijvende vrijheid van 
keuze zoveel mogelijk moeten handhaven, want die vrijheid 
bepaalt mede de welvaart. De redelijke verdeling, de opheffing 
van te grote inkomens- en vermogensverschillen moet niet via 
een toebedeling van belastinggelden geschieden, waarbij naast 
voornoemde bezwaren nog dat van een verstarring en over
drijving der behoeftenschema's optreedt. Het is doelmatiger 
een sociaal evenwicht tussen de inkomens te bewerkstelligen 
direct door een meer gelijkmatige verdeling der inkomsten
bronnen, door te streven naar een begrensd en beperkt bezit 
voor allen, dat naast hun arbeidskracht, bron van inkomen is. 
Hierbij zal naar een gezonde en noodzakelijke differentiatie 
moeten worden gestreefd en zullen de reëel economische moge
lijkheden niet mogen worden verdoezeld. Dit proces zal door 
de leden der economische en sociale gemeenschappen ter hand 
moeten worden genomen. Bij een herdistributie via belasting
heffing is dit alles niet voldoende gewaarborgd en staart men 
te veel naar nivellatie en economische en sociale gelijkheid, aLe; 
zou ongelijkheid uit den boze zijn. 

Ernstig heeft Z. H. de Paus nog op 3 Juni 1950 tijdens het In
ternationale Congres voor Sociale Studiën gewaarschuwd tegen 
het moderne nivelleringsproces en het moderne collectivisme. 
Enerzijds wees Hij er op, dat sociale beginselen boven de econo
mie uitgaan, doch anderzijds onderstreepte Hij, dat het sociale 
beginsel allèèn binnen het kader van een gezonde economie ge
realiseerd kan worden; dat het gefundeerd moet zijn op een ge-

208 



.r .. .,.. . __ _ 

zonde productiviteit, welke onverbreekbaar verbonden is o.m. 
met de zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid alsmede 
met medeverantwoordelijkheid en sociaal besef. Het herstel van 
de sociale en economische orde moet niet gedragen worden door 
een beginsel, dat leidt tot een steeds verder bmnendringen van 
de overheid, via de financiële sfeer, in de levende realiteit noch 
ook door het beginsel van de liberale economie. Niet een extreme 
sociale belastingpolitiek doch meer zelfintegratie van onder op, 
met eerbied voor de zeden en voor het gezin, met eerbied voor 
sociale waarden en een redelijk staatsgezag alsmede voor ge
zonde traditie, welke een doelmatige continuïteit zal waarbor
gen, is thans noodzakelijk bij het streven naar en het verwerke
lijken van de volkswelvaart. 

In "De Weg naar Vrijheid" mist men het natuurlijke en 
gedifferentieerde karakter, dat aan elke levende gemeenschap 
eigen is, als uitgangspunt. Men denkt te veel in vermogens
gelijkheid en inkomensgelijkheid, terwijl toch zowel vermogens
verschillen als inkomensverschillen een nuttige economische en 
sociaal-culturele functie hebben. Inkomensverschillen prikkelen 
tot prestatie en zijn een basis voor vermogensvorming, dus voor 
sparen en investeren. MeIJ. mag dit uiteraard niet verabsolute
ren, maar het verwaarlozen is levensgevaarlijk voor de econo
mische en sociale gemeenschap. Technisch-organisatorisch (o.m. 
met behulp van een schematiserende werkclassificatie) kan men 
veel bereiken in zake loonverhoudingen doch daarmede incor
poreert men niet de economische waarde van de lonen, die van 
bedrijf tot bedrijf en van bedrijfstak tot bedrijfstak kan ver
schillen. Trouwens, wil men op de duur in casu te veel nivel
leren, dan zal men toch weer de overheid een taak geven, omdat 
de economische realiteit zich niet in schema's en plancijfers 
laat vangen. 

Vermogens- en inkomensverschillen zijn van nature eigen aan 
de gemeenschap, ze zijn niet uit den boze, alleen excessen kunnen 
verstorend werken, maar excessen zijn doorgaans de vrucht van 
absolute vrijheid inzake vermogens- en inkomensvorming. Van
daar dan ook, dat een zeker toezicht op lonen en prijzen nood
zakeliik is, mede ook i.v.m. de kwetsbare internationale positie 
van Nederland. Een rechtvaardige en economisch verantwoorde 
inkomens- en loondifferentiatie zal de financiële overheid auto
matisch van een belangrijke overhevelingstaak ontlasten. In
dien de overheid steeds maar meer taken tot zich moet trekken, 
zou zij het niet kunnen stellen zonder vermogensvorming. Doch 
dit is niet bij uitstek de functie van de overheid! Naarmate de 
nen en regelen, voor zover nodig, door de organisaties gelegen 
overheid meer aan lagere organen overlaat, en meer laat orde
tussen de overheid en het individu, des te meer kan die over
heid zich concentreren op haar specifieke overheidstaak en des 
te minder geld zal zij nodig hebben. Het gaat niet aan, dat de 
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overheid vermogen vormt en daarmede b.v. een bestaande schuld 
aflost, ten koste van handel en bedrijf, via een zware belasting
druk, die de economische existentie van handel en bedrijf dreigt 
te ondermijnen. In dat geval kweekt de overheid nieuwe taken, 
voor de financiering waarvan de nationale economie wordt uit
gehold. Het einde van dit proces is: inflatie, die het economische 
en sociale welzijn ondermijnt. Hier raakt het belastingbeleid de 
industrialisatie- en werkgelegenheidspolitiek. 

Socialisatie en nivellering zijn als zodanig op principiële en 
practische gronden onaanvaardbaar, of zij nu langs directe weg 
of langs indirecte weg nl. via de fiscale overheid, worden gere
aliseerd. Aan de levende gemeenschap is van nature een zekere 
vrijheid en gedifferentieerdheid eigen, niet echter de gebonden
heid der centralisatie en nivellering. Vrijheid op economisch en 
financieel terrein betekent in deze geen ongebondenheid en los
bandigheid van alles te kunnen doen maar: iets te kunnen doen 
en laten. Dan zal het sociale bewustzijn groeien! Dit kan niet 
geschieden via wetten en financiële verplichtingen, die van 
boven af worden opgelegd. Hoe meer rechtvaardige financiële 
en economische verhoudingen en differentiatie "van onderop" 
groeien en erkenning vinden, des te meer zal de sociale idee 
worden beleefd en des te beter en doelmatiger zal de financiële 
overheid haar typische taak in het belang van de volksgemeen
schap weten te vervullen. 

210 



r,.,.... . _____ _ 

ENIGE ASPECTEN VA' DE ECONOMISCHE ORDE 
IN SOCULISTISCII PERSPECTIEF 

door Or P. A. J. M. Steenkamp I 
. .) 

JHl
et is bekend, dat het moderne socialisme in een a-marxis

tische richting is geëvolueerd, zo zelfs, dat in de twin
tiger jaren een leidende socialistische theoreticus als 
de zojuist overleden Belg Hendrik de Man een vaarwel 

aan het Marxisme kon schrijven 1). Wat nu in ons Nederlandse 
socialisme - zoals het vorm gevonden heeft in "De Weg naar 
Vrijheid" - opvalt is, dat het een teruggrijpen te zien geeft 
naar de vóór-Marxistische schrijvers in deze zin, dat het even
als deze schrijvers een plan ontwerpt voor de maatschappij der 
toekomst, waaraan Marx nooit toegekomen is. V óór-Marxisti
sche socialisten als Charles Fourier en Louis Blanc hadden plan
nen, die utopisch mogen zijn geweest, maar toch een werkplan en 
blauwdruk gaven. Marx zelf daarentegen geloofde aan een inner
lijke wetmatigheid; volgens een natuurnoodzakelijkheid zou het 
socialisme vanzelf uit het kapitalisme ontstaan. Ons moderne 
socialisme, gezien in de lijn van de historische ontwikkeling, 
geeft in tegenstelling tot Marx dus wel een weg aan en geeft 
daarmede blijk van een hernieuwd vaarwel aan de Marxistische 
wetmatigheidstheorie. Met een vaarwel zeggen gaat veelal 
echter een laatste groet samen. 

Als wij in het onderstaande enkele saillante punten uit de 
aan de economische orde gewijde paragrafen van "De Weg naar 
Vrijheid" naar voren halen en daar enig critisch commentaar 
- in hoofdzaak beperkt tot een beschouwing vanuit het oog
punt der economische doelmatigheid - aan toevoegen, zullen 
we behalve dit vaarwel ook nog deze laatste groet onderkennen. 

Socialisatie 
Aan het vraagstuk van de socialisatie worden in "De Weg 

naar Vrijheid" relatief weinig bladzijden (blz. 29-37) gewijd en 
dit feit is reeds opmerkelijk voor dit Planboek. De in de tweede 

1) H. de Man: "Au delà du Marxisme". 
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helft der vorige eeuw door Lassalle, Rodbertus en Wagner ver
dedigde socialisatie over de gehele linie heeft ook hier plaats 
gemaakt voor nieuwe ideeën omtrent controle door de gemeen
schap van het maatschappelijke leven. 

Het Planboek tekent de ontwikkeling ten aanzien van dit 
kernvraagstuk ener socialistische maatschappij-orde in vier 
stadia. Omstreeks de eeuwwisseling werd socialisatie bepleit 
vanwege een betere verdeling van het maatschappelijk inkomen; 
na de eerste wereldoorlog voor een meer efficiënte productie; 
in de dertiger jaren om de sleutelposities in het economische 
leven te veroveren en in de laatste tijd omwille van de werk
gelegenheid 1) . 

Bovengenoemde vier argumenten bezitten volgens het socia
listische plan niet alleen historische, maar ook actuele beteke
nis. Socialisatie wordt echter niet als het enige middel be
schouwd om de eerder genoemde doeleinden te bereiken. Integen
deel, wij vinden, behalve socialisatie, ordening als een middel 
hiertoe aangegeven. Beide zullen elkaar moeten aanvullen. Het 
Plan boek geeft enerzijds een opsomming van de bedrijfstakken 
en ondernemingen, die men wil socialiseren en wijdt anderzijds 
enkele vriendelijke woorden aan de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, die een belangrijk hulpmiddel zal moeten zijn om 
een doelmatige ordening te bereiken. 

Op de candidatenlijst om gesocialiseerd te worden staan 
aangegeven: de mijnen, de zout- en oliewinning, de steenindu
strie, de hoogovens, de vliegtuigindustrie, een deel van de 
machine-industrie, de bloem- en suikerindustrie, een aanmer
kelijk deel van het bankbedrijf en het verzekeringswezen, de 
trawlvisserij en eventueel ook de cultuur- en bouwgrond. Deze 
socialisatie zal - zo wordt eraan toegevoegd - met een rede
lijke schadevergoeding gepaard dienen te gaan. 

Het ware te wensen, dat de argumentatie voor deze lijst even 
overtuigend was als de lijst zelf duidelijk is. Immers waar vindt 
men de economische doelmatigheid? Het Planboek zelf wil wars 
zijn van doctrinaire uiteenzettingen, maar het geven van een 
opsomming als de bovengenoemde, zonder behoorlijke motive
ring, komt ons onverantwoord voor. 

Het poneren van het verdelingsargument is in deze tijd van 
moderne fiscale politiek, die de inkomensverdeling mede regelt, 
toch wel verouderd! Dat socialisatie een rationeler productie 
zou bewerkstelligen achten wij in genen dele overtuigend. Voor 
een rationeler en efficiënter bedrijfsvoering is niet altijd con
centratie nodig en de schrijvers hadden hier combinatie van 

1) In de zojuist verschenen brochure van de Britse Labour Party: 
"Challenge to Britain" wordt een nieuw argument voor socialisatie 
geponeerd, n.l. omwille van de betalingsbalans. Bedrijven, die van 
vitaal belang zijn voor de verhoging van de export, zouden daarom in 
aanmerking kunnen komen voor socialisatie. 
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zelfstandige ondernemingen dienen te onderscheiden van con
centratie. De ontwikkeling in het bedrijfsleven toont aan, dat 
concentratie voor het bereiken van een efficiëntere productie 
zeer ongewenst kan zijn. Tegenover het derde argument, dat 
ten gunste van socialisatie wordt geleverd - t.w. het belang 
van bezetting der sleutelposities in het economisch leven door 
de overheid alsmede van bestrijding van schadd.ijke particuliere 
machtsposities - kan worden gesteld het bezwaar, dat te grote 
machtsconcentratie bij de overheid heeft (een bezwaar, dat door 
het Plan zelf wordt erkend). De stelling, dat socialisatie omwille 
van de werkgelegenheid nodig zou zijn, geeft blijk van weinig 
vertrouwen in de moderne methodes van conjunctuurpolitiek, 
waarover - gelukkig - onder economisten van allerlei scha
kering een grote mate van overeenstemming bestaat. Boven
dien is ons land in deze geheel afhankel~ik van de wereld om 
ons heen. "Als Amerika verkouden wordt, krijgt Nederland 
longontsteking", zegt men weleens. Welnu de te verwachten 
longontsteking wordt niet door socialisatie voorkomen. Natuur
lijk zal de overheid in de gesocialiseerde bedrijfstakken de in
vesteringen kunnen reguleren, maar hier past de vraag, of de 
overheid de investeringen juist op deze bedrijfstakken moet 
richten en vervolgens of ook een staatsbedrijf - evenals ieder 
ander bedrijf - geen afzet voor zijn producten moet trachten 
te vinden. Zullen overigens de genationaliseerde industrieën 
het in marktverkenning en inventiviteit winnen van de parti
~uliere ondernemingen? 

Overigens zijn wij geen tegenstander van socialisatie in alle 
omstandigheden. Speciaal in geval van apert misbruik van 
particuliere machtsposities kan socialisatie een noodzakelijk 
ordenings- en correctiemiddel zijn. 

Het komt ons voor, dat "De Weg naar Vrijheid" voor de grote 
gevaren, verbonden aan een verregaande socialisatie te weinig 
oog heeft. We denken aan de traagheid in uitvoering, het doden 
van het persoonlijk initiatief, dat een prikkel heeft juist in 
eigen vrije ontplooiing, de mammoet-organisatie van de econo
mie en de overheersing door een groep niet direct bij de arbeid 
betrokken ambtenaren. Hierover hebben vooraanstaande socia
listen vrij recente uitspraken gedaan en wij aarzelen niet hier 
Prof. Tinbergen aan te halen, die in zijn "De les van dertig 
jaar" de voor- en nadelen van socialisatie beziende, op zuiver 
economische gronden, tot de volgende samenvatting komt, als 
hij spreekt over de al of niet doelmatigheid van het vrije econo
mische stelsel. "Wij kwamen daarbij tot de slotsom, dat hand
having van het particuliere bezit van productiemiddelen en van 
een zekere vrijheid in de beschikking daarover, aanbeveling 
verdient. Het invoeren van een algemene gedetailleerde regeling 
der productie "van bovenaf" schijnt ons niet aanbevelenswaar
dig. Bepaalde algemene vormen van interventie der overheid 
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zijn daarentegen wel gewenst, zowel t.a.v. de inkomensverdeling 
als t.a.v. de conjuctuur-politiek" 1). 

De voorstanders van verregaande socialisatie en gecentra
liseerde economie zullen ons tegenwerpen, dat wij werkloosheid, 
verspilling van kapitaal, machtsmisbruik en privileges voor be
paalde groepen zullen toelaten, als wij niet bereid zijn om een 
verregaande overheidsinmenging te aanvaarden. Bij onze be
oordeling van de socialistische voorstellen dienen we echter uit 
te gaan van een mengvorm in het economisch leven, waarin 
zowel het element van de persoonlijke als dat van de gemeen
schapsverantwoordelijkheid tot hun recht moeten komen. In een 
dergelijke mengvorm, waarin vrijheid van personen en groepen 
gepaard wordt aan invloed van de overheid, zullen we echter 
bepaalde consequenties moeten aanvaarden en somtijds zelfs 
economische frictieverschijnselen voor lief moeten nemen. 

Wij zullen de prikkels en de risico's in onze nieuwe orde een 
belangrijke functie dienen te geven, omdat zij de motor van en 
de prijs voor een vooruitgang onzer samenleving vormen, temeer 
omdat in onze eeuw van zekerheid reeds zovele verhoudingen 
bevroren zijn, waardoor de wedijver uitgeschakeld en de ver
starring in de hand gewerkt wordt. 

JWachtsverhoudingen 
In een apart hoofdstuk (Hfst. lIl, blz. 48-59) wordt over 

machtsverhoudingen gehandeld. Socialisatie vindt men hier 
aangegeven als één van de middelen ter bestrijding van indivi
duele machtsposities - een stelling, waarmede wij het in ver
gaande mate eens kunnen zijn. Overigens handelt dit hoofdstuk 
vooral over de machtsconcentraties en de bestrijding daarvan. 
Het is o.i. een van de beste uit het gehele boek; het legt de 
vinger op enkele schrijnende wondeplekken in onze hedendaagse 
maatschappij. 

Iedereen kent de toenemende concentratie in het economische 
leven, m.n. de kartellering. De ondernemers hebben elkaar op
gezocht, tengevolge van allerlei factoren als de wassende macht 
van de arbeidersorganisaties, het verlangen naar stabiliteit in 
het economisch leven, de toegenomen omvang van het vaste 
kapitaal en de moderne ervaring, dat alleen door collectieve 
actie iets bereikt kan worden. Het plan noemt de voor- en na
delen van deze machtsbinding: efficiency, normalisatie en 
marktanalyse staan hier tegenover het gevaar van uitbuiting 
van de gemeenschap, sluiting van de bedrijfstak en verzwakking 
van de eigen inspanning van de ondernemer. Tegenover deze 
machtsbindingen kan de gemeenschap als geheel niet werkloos 
blijven en een vorm van controle is noodzakelijk. Het plan wijst 
in dit verband op de P.B.O., zonder op dit punt diep in te gaan. 

1) J. Tinbergen: "De les van dertig jaar", blz. 184. 
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Op verschillende andere plaatsen wordt hierover gesproken. 
Nergens echter blijkt, dat men de P.B.O.-organen als zelfstan
dige gemeenschappen ziet en dat men deze een aparte en eigen 
plaats toekent tussen individu en staats overheid. 

Doeleinden der productie en economische vrijheden 
Een belangrijk hoofdstuk van het plan (Hfst. IV, blz. 60-81) 

is gewijd aan de productieverhoudingen en het ontbreekt in dit 
hoofdstuk niet aan duidelijkheid van doelstelling. Reeds in de 
aanvang stelt het plan als grote vraagpunten: wie verantwoor
delijk is voor de productie en welke de productie-motieven zijn. 
In wezen gaat het in dit gedeelte om deze twee kernproblemen, 
waaruit uiteraard weer een aantal detailvragen voortvloeien. 

In het gedeelte over het productie-motief wordt een bekende 
oude tegenstelling weer opgehaald n.l. die tussen productie voor 
de winst en productie voor de behoefte. Het plan geeft hier een 
onwerkelijke visie op de hedendaagse verhoudingen, welke tot 
jammerlijke en tot onjuiste gevolgtrekkingen leidt. Het par
ticuliere winststreven wordt nog steeds als de wortel van het 
kwaad gezien en leidt tot een voortduren van de klassentegen
stellingen. Een citaat ter illustratie: "Het particuliere winst
streven - ook waar het gematigder optreedt - leidt zeer dik
wijls tot de oude tegenstelling tussen ondernemer en arbeider, 
omdat de ondernemer er op uit moet zijn de totale loonlasten, 
die nog steeds belangrijk blijven, laag te houden. Er zijn onder
nemers, die inderdaad ver genoeg zien om een reële tussen
positie tussen kapitaal en arbeid in te nemen, maar hun aantal 
blijft nog gering" (blz. 65). In deze zinsnede, die op twee ma
nieren, zoals de lezer zal bemerkt hebben, is afgezwakt, proeven 
we de klassentegenstelling, die immer kenmerkend is geweest 
voor het socialisme. 

Het plan is overigens ten aanzien van deze tegenstelling wei
nig optimistisch, want het voegt er aan toe, dat bepaalde 
moderne motieven zoals: behoeftenvoorziening, sociale zeker
heid, technische vooruitgang en maatschappelijke samenhang 
op de duur in staat moeten zijn om het winstmotief terug te 
dringen. En wel zeer vreemd wordt daarna gezegd, dat de ge
noemde motieven pas naar voren treden als de overheid en niet 
de particuliere ondernemer zich met de productie bemoeit. De 
nadelen van de productie voor de winst, zoals deze in het kapi
talistische stelsel voorkomt, worden breed uitgemeten; o.i. ech
ter wordt van de grondoorzaak van deze gehele productiever
houdingen te veel afstand genomen. Eerst in een nieuw hoofd
stuk (Rfst. VI) worden de inkomensverhoudingen bij dit kern
probleem van elke economische orde betrokken en daardoor 
wordt een kunstmatig antagonisme tussen de productie voor de 
behoefte en de winst gekweekt. Niet bij de productie maar bij 
de afzet ligt het kwaad en ligt de tegenstelling. In de kapitalis-

215 



_ ~~. . t .. _. t _ 

tische economie zal de ondernemer niet kunnen produceren voor 
de winst en daarbij de behoeften, de vraag dus naar zijn pro
ducten, kunnen verwaarlozen. Want zijn winst komt juist van 
de behoeften, die hij met zijn produceren bevredigt. Ook in een 
socialistische economie zal de onderneming met winst moeten 
produceren, omdat zij anders een kunstmatig leven zou leiden. 

Het plan wil onder het socialisme de werkelijke vrijheid van 
consumptie bereiken, die het in het oude systeem miste. Deze 
opvatting houdt een nieuwe tegenstelling in, die berust op de
zelfde foutieve scheiding van productie- en inkomensverhoudin
gen als de bovengenoemde. Ook in de kapitalistische economie 
bestaat vrijheid van consumptie, ook daar kan iedereen met 
zijn vraag op de goederenmarkt komen en trachten deze te 
bevredigen. De econoom Wilhelm Röpke heeft de vraag van de 
kopers eens genoemd een "plébiscite de tous les jours". Ieder
een heeft stembiljetten en kan door deze zijn vraag tot gelding 
doen komen. Wat is echter de grote fout van het kapitalisme? 
Niet iedereen heeft evenveel stembiljetten, erger grote groepen 
hebben vrijwel niets en andere kunnen door de grote inkomens
verschillen een onjuiste druk op de markt uitoefenen. Wil men 
aan de genoemde tegenstellingen dus een einde maken, dan zal 
men dit via de inkomensverhoudingen op de kopersmarkt moe
ten bereiken. Als een verstandige herordening van de inkomens
verhoudingen, die het prestatie-element haar vitale plaats laat 
behouden en de noodzaak van beleggingen niet vergeet, wordt 
doorgezet, zal deze kunstmatige tegenstelling eveneens tot een 
vergeten hoofdstuk socialistische theorie en tot een stukje 
gezamenlijke economische politiek kunnen leiden. 

Een belangrijk voorstel achten wij het plan om een centraal 
consumentenorgaan tot stand te brengen. Een dergelijk, goed 
uitgerust, orgaan zal inderdaad het juiste gebruik van de vrij
heid van consumptie zeer kunnen bevorderen. Voorts verheugen 
we er ons over, dat nu eens niet aan de overheid is gedacht. 

In het onderhavige hoofdstuk wordt bovendien de vrijheid 
van arbeid verdedigd. In de actuele economische situatie van 
ons land is deze vrijheid zeer belangrijk. Het plan wijst op de 
mogelijkheden van ruimere scholing en opleiding en zegt zeer 
realistisch, dat nimmer iedereen zal kunnen komen op de voor 
hem meest geschikte plaats in het productie-proces. Wensen 
en capaciteiten komen immers niet altijd overeen met de plaat
singsmogelijkheden. Een verplichting tot bepaalde arbeid wordt 
voor normale omstandigheden afgewezen. In geval van een 
ernstig tekort of overschot in een bepaalde bedrijfstak zullen 
overheid en organisaties samen door voorlichting, omscholing 
en loonpolitiek veel kunnen bereiken. Hier kiest het plan dus 
duidelijk voor indirecte middelen. Het verwijt, dat socialistische 
orde tot dwangarbeid zou leiden, wil men kennelijk ontgaan. 
Het is belangrijk, dat het plan hier de gevaren, die de per-
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soonlijke en geestelijke vrijheid bedreigen, heeft onderkend. 
Hadden de opstellers van het plan deze gevaren in hun gedeelte 
over de socialisatie even sterk gezien, dan zou o.i. de socialisa
tie-paragraaf wel anders uitgevallen zijn. 

De passage over de vrijheid van onderneming is zeer summier 
en negatief. Door de vestiging van nieuwe bedrijven teveel te 
beperken - zoals wordt bepleit - kan men grote gevaren van 
verstarring en behoud van gevestigde posities oproepen, met de 
overheid als enig beoordelaar. Een goede economische orde 
heeft een voortdurend doorstromingsproces van node, zeer zeker 
in ons land waar vestiging van nieuwe ondernemingen een eerste 
eis is. 

De leiding der productie 
Een aparte paragraaf handelt over de leiding der productie 

in een "maatschappelijk bestel, waarin de overheid grote invloed 
heeft." 

Wij vinden enkele zinnen gewijd aan de P.B.O., waarbij wij 
echter vraagtekens moeten plaatsen. De bedrijfsorganen zullen, 
zo zegt het boek, "een afspiegeling vormen van de versmelting 
van de sfeer van overheid en vrije maatschappelijke organisa
ties" (blz. 79). Wat dit betekent is ons niet duidelijk. Spreekt 
hier de functionele decentralisatie, die de bedrijfsorganen voor 
de decentralisatie van de overheidstaak nodig acht? In dezelfde 
paragraaf worden drie bevoegdheden met name genoemd, die 
de overheid nodig heeft om de leiding van de productie tot stand 
te kunnen brengen. 

a) een productiewet, tot regeling van de productierichting en 
-omvang in bepaalde periodes van ernstige crises en grote 
schaarste; 

b) een investeringswet, waardoor investeringen boven een 
bepaalde omvang in de hand kunnen worden gehouden en 
waardoor de investeringsactiviteit kan worden gevolgd; 

c) een credietwet, waardoor de credieten kunnen worden ge
troleerd. 

Wij vragen ons af hoe deze controles uitgevoerd zullen wor
den en of het wel mogelijk is om in de praktijk een productiewet 
tot zijn recht te laten komen zonder een reusachtig controle
apparaat, dat op zich zelf alweer problemen oproept. 

De kapitaalvoorziening 
Hoofdstuk VIII (blz. 147 e.v.) geeft een uitwerking van bo

venstaande inzichten op het gebied van de kapitaalvoorziening. 
Achtereenvolgens worden de behoefte aan besparingen en de 
bronnen ervan aan een onderzoek onderworpen en worden ten 
deze voorstellen gedaan. 

De overheidsbesparingen zelf leveren geen moeilijkheden. Ver
volgens hebben we dan pensioenfondsen en de verzekeringsbe-
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drijven. Hiervoor is er maar één oplossing en de tijd acht men 
daartoe ook volledig rijp, n.l. socialisatie. De grootste moeilijk
heid vormt natuurlijk het deel van de kapitaalstroom, dat uit 
het bedrijfsleven en de particuliere besparingen komt. Om dit 
deel te kunnen controleren is controle op het credietwezen nodig, 
opdat deze besparingen in de juiste richting kunnen worden 
geleid. Een groot deel van de besparingen vindt echter in de 
ondernemingen zelf plaats en dit deel zal men alleen kunnen 
vangen door gebruik te maken van de eerdergenoemde investe
ringswet, waarbij bepaalde investeringen vooraf goedkeuring 
zullen behoeven. Tenslotte wordt nog op een positieve bevorde
ring van de investeringen gewezen door middel van overheids
aandelen en arbeidersaanspraken. Het plan vertrouwt er op, dat 
dit samenstel van maatregelen voldoende is om de investeringen 
en besparingen naar voor de gemeenschap nuttige doeleinden 
te leiden (blz. 159). 

Ons grote bezwaar tegen deze plannen is, dat men bij alles 
terugvalt op de beslissing van overheidswege. Deze beoordeelt 
of iets nuttig is of niet, of iets mogelijk is of niet. Hoewel wij 
toegeven, dat de overheid voor haar politiek over belangrijke 
instrumenten de beschikking moet hebben, zal zij toch evenmin 
als de collectiviteit der ondernemers over de bovennatuurlijke 
wijsheid en vooruitziendheid beschikken om de investeringen 
te kunnen afwegen. Wij zien niet in, waarom de overheid b.v. 
de ingehouden winsten in de onderneming beter zou kunnen 
richten dan de individuele ondernemer. De laatste jaren hebben 
bewezen, dat ook overheidsinstellingen grote fouten bij het 
schatten van de toekomstige gang van zaken kunnen maken en 
dit is ook heel begrijpelijk. De overheid, d.w.z. een aantal amb
tenaren, kan evenmin de toekomst voorzien, waarin zovele on
meetbare factoren plotseling de gehele markt kunnen wijzigen. 
Behalve dat de overheid deze leiding niet kan vervullen, is ons 
bezwaar, dat bemoeienis door de centrale overheid met de gang 
van zaken in het bedrijfsleven, zelfs op het laagste niveau, leidt 
tot een onduldbare machtsophoping bij de staat. Ook hier geldt 
hetgeen elders in het plan wordt bepleit, n.l. dat spreiding van 
de macht broodnodig is. Men wil de overheid overal in laten 
meespreken, haar ook het gehele investeringsterrein laten be
sturen en daarnaast aan haar aandelen in de bedrijven geven. 
Dezelfde overheid nog wel, die de bestuurster der natie en de 
politieke gezagsdraagster is! 

De machtsophoping blijkt ook al door te werken in het posi
tieve voorstel over de arbeidersaanspraken. Deze aanspraken 
zullen immers - volgens het plan - aandelen vormen in een 
grote participatie-maatschappij. Afgezien van het feit, dat aldus 
ieder verband met de eigen onderneming verdwijnt, wordt 
hier een nieuwe machtsopeenhoping gevormd, terwijl de moge
lijkheden tot individuele bezitsvorming, die ook- er is reeds 
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meer op gewezen - op de kapitaalmarkt hun invloed moeten 
laten gelden, worden vergeten. 

Het feit alleen al, dat de overheid zich direct zou gaan be
moeien met de zelffinanciering in de bedrijven doet ons het 
ergste vrezen en het totalitaire droombeeld weer voor de ogen 
komen; wij willen er echter op wijzen, dat onze cri ti ek niet 
iedere overheidsbemoeienis met de investeringssector uitsluit, 
m.n. niet een globale. Naar gelang de omstandigheden zal de 
overheid in deze een remmende of stimulerende invloed kunnen 
uitoefenen. 

Economische organisatie en productiviteit 
In een apart hoofdstuk, gewijd aan de Economische Organi

satie (Hfst. IX), komt o.m. een pleidooi voor voor een grotere 
productiviteit in de volkshuishouding als geheel, in de bedrijfs
tak en binnen de afzonderlijke onderneming. In dit hoofdstuk 
kunnen wij veel waarderen. 

Ons grootste bezwaar betreft de uiteenzetting over de loon
politiek Lv.m. de productiviteit (blz. 168 e.v.). Hier wordt n.l. 
enerzijds aan de centraal geleide loonpolitiek vastgehouden, 
terwijl anderzijds een grotere differentiatie tussen de lonen 
wordt bepleit. Zoals uit het hoofdstuk over de inkomensverhou
dingen blijkt, verwacht men deze differentiatie van de werk
classificatie, die als criterium bij uitstek voor de beloning der 
prestaties wordt opgevat; aan de economische omstandigheden 
wordt geen differentiërende invloed op de lonen toegekend. Dit 
achten wij een eenzijdig technische visie op de loonvorming, die 
het loonvormingsproces ten onrechte teveel als een mechanisch 
proces opvat. Niet in het minst uit een oogpunt van productivi
teitsbevordering is een vrijere (wij zeggen niet vrije) loonvor
ming o.i. noodzakelijk. 

Samenvatting 
Als we de economische paragrafen van het Planboek nagaan 

bemerken wij telkenmale weer dezelfde tendenz van overschat
ting van de overheid en van onderschatting der bedrijfsorganen. 

De toegenomen samenhang in het maatschappelijk leven en 
de economische ontwikkeling in de laatste decennia maken een 
grotere overheidsinvloed noodzakelijk en de Staatsoverheid kan 
in de moderne verhoudingen zeker niet meer volstaan met de 
handhaving en bewaking der rechtsorde. Bij de ordening van 
ons sociaal-economisch bestel heeft deze overheid een zeer be
langrijke taak. Het Plan heeft de veranderde positie van de 
overheid zeer goed onderkend; ons bezwaar is echter, dat het 
een te diepgaand overheidsingrijpen toelaat en zelfs toejuicht. 
Als de overheid zulk een directe invloed en leiding in het eco
nomisch leven zou verkrijgen, zou de staat een advocaat van 
tegenstrijdige belangen worden, een groep topambtenaren krijgt 
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een niet te verantwoorden macht, de controle door het parle
ment wordt een farce en de politiek gaat meespreken in alle 
lagen van het bedrijfsleven. 

Dat kan nooit de Weg naar ware Vrijheid zijn en wij betreuren 
het, dat de opstellers van het Plan deze gevaren, die naar onze 
overtuiging de ondergang van onze politieke staatsvorm zouden 
bewerkstelligen, niet hebben doorgedacht. 

'Waarom zou de overheid indirecte middelen benutten als er 
directe middelen voorhanden zijn, zal men wellicht tegenwerpen. 
Juist hier ligt het knelpunt. Omwille van de persoonlijke vrij
heid, die alleen door ontplooiing en verantwoordelijkheid kan 
worden gewaarborgd, zal men in de middelen tot vergemeen
schappelijking van onze economie kieskeurig dienen te zijn. Dan 
zal men bereid moeten zijn omwille van de hoge geestelijke en 
ook economische waarden, de macht te spreiden en centraÏisatie 
te voorkomen. "Te grote gebondenheid op economisch terrein 
roept noodwendig het gevaar op, dat ook de geest aan banden 
wordt gelegd" 1). 

Niet alleen de geestelijke vrijheid wordt door de voorgestelde 
competentie van de overheid ernstig bedreigd, ook de economi
sche vrijheid wordt aangetast op punten, waar zij voor de 
vooruitgang van de gemeenschap als geheel van essentieel be
lang is. Het behoud van de wedijver, binnen bepaalde grenzen 
en van individuele prikkels, mogelijk door een behoorlijke mate 
van vrijheid, is noodzakelijk en met name één van de vraagstuk
ken van onze gecompliceerde maatschappelijke verhoudingen. 
Te weinig wordt het behoud van een grote mate van economi
sche vrijheid door het Plan als een hoog goed en levensbelang 
erkend. 

Daarnaast leidt de overschatting van de overheidsfunctie tot 
een miskenning van de publiekrechtelijke bedrijfsorganen als 
zelfstandige organen met eigen rechten en taken. De gezamen
lijke bedrijfsgenoten hebben - onder toezicht van de overheid 
- eveneens recht op een grote mate van eigen verantwoorde
lijkheid en vrijheid en hun aanwezigheid maakt de door het 
Plan zélf voorgestane spreiding van de macht mogelijk. Het 
Plan ziet de plaats van de publiekrechtelijke bedrijfsorganen 
geheel anders dan wij; zodra men deze bedrijfsorganen als ge
decentraliseerde overheidsorganen beschouwt, raakt men aan 
de eigen werkingssfeer en zelfstandigheid en zal men de moge
lijkheden om op lager niveau zelfstandig ordenend op te treden 
teniet doen. 

Tenslotte moeten wij constateren, dat "De Weg naar Vrijheid" 
aan de noodzaak van het verzoenen der maatschappelijke tegen-

1) Dit zeer realistische en bezorgde woord is van de socialistische 
oud-minister Mr J. in 't Veld in "Economische en Sociale Ordening", 
blz. 6. 
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I stellingen te weinig plaats geeft. De P.B.O. is een orgaan van 

samenwerking, een permanente ontmoetingsplaats van onder
nemers en arbeiders en als zodanig voor onze tijd bij uitstek 
geschikt om niet alleen de gewenste synthese tussen vrijheid en 
gebondenheid te concretiseren, maar om ook de verzoening van 
de maatschappelijke tegenstellingen te bewerkstelligen. Deze 
verzoening is broodnodig willen wij niet belanden in een voort
durende strijd om de macht en in een afwisselende overheersing 
door bepaalde groepen, die de democratie ten gronde zou leiden. 
Eens te meer blijkt onze Evangelische opdracht om de tegen
stellingen te verzoenen de meest revolutionaire der eigentijdse 
doctrines te zijn. 

Uithoorn, 1 Augustus 1953. 
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Socialitnne en cultuur 

door Prof. Dr Jos J. Gielen 

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

lHl 
et verzoek een critische confrontatie te leveren van "een 

socialistisch perspectief" zoals De Weg naar Vrijheid 
dit biedt, met de eigen katholieke opvattingen, heeft 
de aantrekkelijkheid van dwang en drang tot hernieuw

de bezinning op wezenlijke vragen van cultuurpolitiek. Maar die 
aantrekkelijkheid wordt geringer, als zelfs voor beter geslaagde 
delen van het grote werk, de sociaal-economische, een deskun
dige als Prof. Veraart moest schrijven dat zijn lof voor het 
"merkwaardige boek" getemperd moest worden door het vol
strekt ontbreken van leidende gedachten en de blijvende over
schatting van de staat. De niet-socialist voelt die aantrekkelijk
heid nog meer verminderen als hij kennis neemt van de beschou
wingen van Prof. Fred. Polak, juist over "mens en cultuur", 
waarin deze - bij alle waardering - feitelijk eenzelfde euvel 
constateert: het gebrek aan moed of het tekort aan kennis om 
wezenlijke vraagstukken aan te vatten en er doorheen te denken! 
Naar Polaks mening gaat De Weg naar Vrijheid aan hoofd
vragen "vrijwel" voorbij. De Rotterdamse hoogleraar gebruikt 
voor het cultuurprogram zelfs de weinig vleiende uitdrukking 
van "de kwestbare kolos op lemen voeten", al voegt hij er 
onmiddellijk aan toe dat verschillende deelplannen "zeer wel 
aanvaardbaar zijn" 1) ; maar is het gewaagd ook in dit oordeel 
nog een gebrek aan geestdrift vast te stellen? 

Inderdaad, ook de niet-socialist moet bij objectieve beschou
wing van de hoofdstukken XIII en XIV tot ongeveer dezelfde ge
volgtrekkingen komen. Hem treft vooral de vaagheid en de om
wisselbaarheid der gebruikte terminologie, zodat hij telkens zich 
bezorgd afvraagt: dekt eenzelfde woord altijd hetzelfde begrip? 
Soms meent hij overdrijving of typisch "economisch" denken, 
zelfs inzake cultuur, te moeten vaststellen. Andere malen be
trapt hij de samenstellers op duidelijke tegenspraken en twijfelt 
hij terecht aan het wetenschappelijk karakter der beschouwin-

1) Socialisme en Democratie. April 1952. 
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gen, op welke wetenschapelijkheid het socialisme nochtans 
groot gaat. En tenslotte kan hij niet aan de indruk ontkomen, 
dat strijdigheid van principen hem van deze socialisten scheidt. 

Deze mening willen wij in het volgende toelichten, onder 
erkenning dat ook de hoofdstukken XIII en XIV de lof ver
dienen van de gewaagde poging, al is die dan minder geslaagd. 

De vaagheid begint al met het motto van wijlen Prof. Van 
der Leeuw: "Cultuurgrond is grond, waarover de ploeg is ge
gaan, maar waarop ook de cathedralen zijn gebouwd". Zo'n 
aardige zegswijze "doet" het wel maar zij geeft slechts twee 
aspecten aan der cultuur en is als poging tot nadere omschrij
ving van het diepere wezen mislukt. Toch ware het dringend 
nodig geweest hiertoe te geraken. Niet dat wij zouden verlan
gen de zestigste definitie voor "cultuur" opgesteld te zien; wie 
de publicatie No. 4 van het Nederlands Gesprekcentrum er op 
naleest, kan vaststellen dat de meningen, in beginsel en in feite, 
nogal uiteenlopen. Men zou zelfs de vraag kunnen stellen of een 
zo complex verschijnsel als "cultuur" wel als begrip te begrenzen 
is. Maar dat neemt niet weg, dat althans een poging gewaagd 
had kunnen worden, opdat wij ongeveer zouden weten wat met 
"cultuur" is bedoeld. Op de inhoud van de desbetreffende hoofd
stukken afgaande, zou men moeten concluderen dat de omvang 
van het begrip niet door de inhoud kan worden bepaald; en 
toch zijn die beide, volgens de gebruikelijke opvatting, omge
keerd evenredig. Die omvang zou dan zijn: gelijkheid van kansen 
(op zichzelf reeds een vage uitdrukking), gezin, sport, vrije 
jeugdvorming, onderwijs, wetenschap, vrije tijdsbesteding, pers, 
radio, film, televisie, kunst, maatschappelijk werk, volksgezond
heid en sociale zekerheid. Nu liggen in al deze zaken elementen 
van cultuur, zelfs zeer belangrijke; maar de vraag of de cul
tuur hiermee gediend is, hangt juist van de inhoud af. Zo goed 
als welvaart op zich geen zegen behoeft te betekenen, zogoed 
zijn al de genoemde activiteiten en verschijnselen op zich nog 
geen cultuur. Wie zal de sensatie-pers, de wijze waarop vaak 
de televisie misbruikt wordt, de uitwassen van sport, het "doden" 
van de tijd enz. tot cultuurbevorderende factoren durven reke
nen? Dat wil niet zeggen dat over al de genoemde zaken niet 
verstandige en aanvaardbare opmerkingen, her en der verspreid, 
worden gemaakt, maar aan wezenlijke omschrijving komt het 
boek niet toe. 

Wanneer als centrale problemen gesteld worden: bestaans
zekerheid en de zingeving van het bestaan, dan mag men met 
recht verwachten dat die zingeving voorwerp van diepergaande 
beschouwing zal worden. Maar juist dan stelt De Weg naar 
Vrijheid ons teleur, want de schrijvers poneren eenvoudig: "Het 
is hier niet de plaats in te gaan op vragen naar het wezen en 
de wortels van onze cultuur". Met Prof. Polak durven wij vra
gen, of dit niet een bekentenis van onmacht is dan wel van de 
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noodzaak gevoeligheden te vermijden 1), waartoe een partij als 
de socialistische thans is, wel gedwongen wordt. Dit alles ver
wondert te meer, daar onmiddellijk daarop - terecht! - erkend 
wordt, dat de cultuur zal staan of vallen met haar verworteling 
in de gemeenscliap. Waarbij het dan een beetje tegenvalt in 
dezelfde alinea het juiste beeld van de "wortels" der cultuur, in 
de gemeenschap gelegen, te zien vervangen door dat van "een 
in de gemeenschap verweven cultuur", alsof het hier over twée, 
toch weer afzonderlijke zaken zou gaan die men als "schering 
en inslag" (in letterlijke zin!) zou kunnen hanteren! 

Wij erkennen dat men niet alles in formules kan vastleggen 
maar als men als doel stelt, dat "niet meer dan een richtingn 

zal moeten worden aangeduid", dan vraagt de aandachtige lezer 
toch bescheidenlijk: richting..... waarheen? Waaróm déze 
vraag, de werkelijk centrale, niet wordt gesteld, blijkt overigens 
duidelijk wanneer verklaard wordt, dat actieve cultuurpolitiek 
niet tot doel heeft voor de mens een antwoord te geven op de 
vragen omtrent geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Als 
met actieve cultuurpolitiek enkel een technisch handelen wordt 
bedoeld, zou men dit misschien kunnen beamen, maar als men 
aanneemt dat dit handelen geschiedt met het oog op een ver en 
hoog doel, dan kan men niet aan geloofsovertuiging en levens
beschouwing ontkomen. 

Nog iets moeilijker wordt het om het betoog te volgen, als 
gesteld wordt dat de socialistische beweging (waarom niet: 
partij ?), staat voor "de wezenlijke en onontkoombare taak een 
belangrijke bijdrage te leveren tot een nieuw algemeen cultuur
besef" . Immers, hoe kan men deze taak volbrengen zonder nor
men te aanvaarden? Men behoeft het niet in alles met cultuur
filosofen als Huizenga en Polak, als Muckermann en Olaf Peder
sen, eens te zijn, om toch vast te kunnen stellen dat hun analyses 
overduidelijk bewezen hebben dat het wankelende cultuurbesef 
juist een gevolg is van het verwerpen van algemeen bindende 
normen. 

Men kan zich van harte verenigen met de beschouwing over 
de moderne jeugd, in die zin dat deze een pleidooi wordt tot 
begrip en dus niet de maatstaf van de jeugd van 1890 aanlegt 
aan die van 1953. Zo kan men ook instemmen met het "toever
trouwen" (men lette evenwel op deze term!) van belangrijke 
taken aan het gezin, maar men ontkomt niet aan de indruk dat 
de vage beschouwingen ophielden waar zij wezenlijk konden 
worden. Immers, de voorbereiding tot het ouderschap, bepaal
delijk tot het moeder-zijn, wenst deze Weg te beperken tot het 
leren van overleg en zuinig beleid, tot voorlichting, opdat het 
huisvrouw-zijn hoger zal worden gewaardeerd, en tot het ver
schaffen van een "eigen" woning (betekent dit: in eigendom?). 

1) Socialisme en Democratie. April 1952. 
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M.a.w. men beperkt zich tot de maatschappelijke zijde van het 
vraagstuk, iets, waartoe - naar de bekentenis van Prof. Ban
ning in zijn officiële commentaar op het Program van de 
P.v.d.A. 1) - deze zich als doorbraakpartij moét beperken. 
Maar, behalve dat we vage termen als "aanpassingsvermogen" 
en "algemene ontwikkeling" in deze beschouwingen zien opdoe
men, moet gezegd worden dat daarmede aan het wezenlijke 
van gezinspolitiek wordt voorbijgegaan. Alsof deze gelegen zou 
zijn in schoolmelkverstrekking, schooltandverzorging, goedkoop 
onderwijs, subsidie aan bedrijfsscholing e.d.m.! Het essentiële 
ligt in de gestadige en vroege voorbereiding van de persoon
lijkheden, opdat deze later de taak: voortzetters van het leven 
te zijn, aanvaarden met vreugde, en met de moed die onze tijd 
er soms voor vraagt. Wie het aldus ziet, plaatst deze voorbe
reiding in het geheel van de opvoeding en begrijpt dat zonder 
een werkelijke integratie hierin, herstel en opbouw van het mo
derne gezin niet tot stand zullen komen. Daarmede is niet 
gezegd, dat weer geen nuttige wenken op deze plaats gevonden 
worden, maar ook hier ontbreekt opnieuw een opzet die groeide 
uit een beschouwing van de kern van het vraagstuk. 

Met vreugde zien wij de nadrukkelijke afwijzing van staats
opvoeding. Er staan trouwens nog andere voortreffelijke opmer
kingen waar De Weg naar Vrijheid aan de "Organisatorische 
vraagstukken" toekomt. Maar wij vragen wat met "samenwer
king" wordt bedoeld? Ook wij willen daarvoor pleiten, maar het 
is gemakkelijk in te zien dat "samenwerking" zoals de oorspron
kelijke Nederlandse Jeugd Gemeenschap die opzette, en zoals 
wij die thans zien, in de practijk een hemelsbreed verschil moet 
geven. Hetzelfde geldt voor de opvoeding tot "samen leven" 
waarvoor onder de titel "Onderwijs" een pleit gevoerd wordt: 
wat wordt hiermee bedoeld? Voor velen immers in de P.v.d.A. 
betekent dit, dat de openbare school primair is en primair moet 
blijven; wie de geschriften van wijlen prof. Kohnstamm kent, 
weet dat deze mening voert tot een verwerpen - in principe -
van het bijzonder onderwijs, dat weliswaar nu nog geduld wordt 
maar dat men toch liever ziet verdwijnen. Zo zou men ook meer 
licht wensen als geschreven wordt over "gemeenschapsopvoe
ding" . Het zou, menen wij, gemakkelijker zijn in deze passage 
(mede in verband met wat op p. 275 werd gezegd over de taken 
die aan het gezin moeten worden "toevertrouwd"), de "erreur 
sociologique" 2) te ontdekken die Maritain singnaleerde, dan een 
paedagogiek in christelijke, in katholieke zin! Merkwaardig 
genoeg wordt in deze inleidende beschouwingen nauwelijks ge-

1) Kompas. Een toelichting op het Beginselprogram van de P.v.d.A., 
Tesselschadestr. 31, Amsterdam 1947 p. 27. 

2) Zie het slot van dit art. vgl. Maritain, Education à la croisée 
des chemins p. 35 e.v. 
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rept over de personalistische instelling, die toch zoveel opgang 
in deze kringen heeft gemaakt (en waarover wij ons verheu
gen! ). Maar helaas houdt de beschouwing weer op, waar zij 
interessant begon te worden; de lezer, bereid instemming te 
betuigen, vraagt zich bijtijds af (juist omdát de beschouwing 
wordt stilgezet): wat bedoelt gij met gemeenschapsopvoeding, 
wat met opvoeding tot "samen leven"? Talrijke malen nog stelt 
de aandachtige beoordelaar op de marge van dit gedeelte, zijn 
vragen: wat is dat, het "vloeiend" verlopen van de overgangen 
tussen de schooltypen? Is dat horizontaal op te vatten? Wat 
zijn de gevolgen? Moeten de schooltypen nog meer in elkaar 
gaan overvloeien en de bestaande nivelleringstendenzen aldus 
versterken? Natuurlijk is een goede school- en beroepskeuze 
van groot belang, maar als wordt toegegeven dat "uiteraard de 
persoonlijke vrijheid" volledig moet worden behouden, welke 
zin heeft dan de conclusie dat personen "voor de ene dan wel 
voor de andere richting moeten worden bestemd?" 

Zo rijzen opnieuw vragen als gesproken wordt, in één zin 
slechts, over het "beheer" van openbaar onderwijs, waarbij ook 
de ouders betrokken moeten worden. De vraag, juist aan een 
politieke partij te stellen en door haar te beantwoorden, is im
mers: hoe stelt gij u dit voor? Politiek is dit hoogst interessant. 
Hetzelfde is het geval waar gepleit wordt voor een speciaal 
schooltype voor het afwijkende kind, waarvoor "samenwerking 
tussen alle schoolinrichtingen" wordt bepleit. Dus toch federa
tieve of compromisscholen ? Bij de bespreking van "de voortge
zette vormingsperiode" komt weer het pleidooi terug voor "een 
eerste differentiatie" naar de meer practisch-manuale bekwaam
heid enerzijds en de meer theoretisch-verbale en abstracte be
kwaamheid anderzijds! Elders 1) hebben wij hierover uitvoeriger 
geschreven en tot ons genoegen vastgesteld, dat zelfs Prof. 
Kohnstamm daarna in een rede voor de Bond van Neutraal 
Bijzonder Onderwijs hieraan het begaafdheidsniveau verbond, 
misschien wel hierdoor verving! Maar helaas, hier als elders, 
worden wij teleurgesteld door de zin: "de uitwerking daarvan 
zou ons te ver voeren". En wat de "ernstige verspilling van de 
bekwaamheid die in ons volk aanwezig is", betreft, dit wordt 
zelfs niet meer door de socialistische specialist, Dr Van Waar
denburg, in zijn merkwaardige bijdragen in Socialisme en Demo
cratie 2) gehandhaafd. Terecht heeft ten aanzien van dit en 
soortgelijke vraagstukken Prof. Polak de vraag gesteld: hoe 
zullen wij bij de democratisering van het onderwijs, die gewenst 
is, voorkomen dat door nivellering het niveau zal dalen? 3) 

"Schier overal schijnen de kernvragen verdoezeld en onaan-

1) Onderwijs, Opv. en Gezondheidsleer en Ts. voor ZieIk. en Opv.leer. 
resp. Hl p. 133 en 1952 p. 120. 

2) Soc. en Dem. 1950 p. 760. 
3) Soc. en Dem. April 1952. 
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geraakt". Het oordeel is van dezelfde Polak. Wij moeten het 
helaas onderschrijven. Nochtans willen wij, in tegenstellmg tot 
onze "vriend en vijand tevens" die de Rotterdamse hoogleraar 
blijkbaar is, twee opmerkingen maken. De billijkheid gebiedt te 
erkennen, dat wij ook herhaaldelijk "accoord" schreven in de 
marge van het rode boek; en vervolgens, een aantal van de 
aangeroerde vraagstukken zijn wetenschappelijk nauwelijks uit 
de doeken gedaan. De rechtvaardigheid eist, dat wij beide in ons 
oordeel verdisconteren, al kunnen zij het verwijt niet wegnemen 
dat vaagheid een hoofdkenmerk is van de cultuurpolitieke be
schouwingen. 

Ons trof ook hier en daar de overdrijving. Als men godsdienst 
en levensbeschouwing in zijn beschouwingen uitsluit (onder 
erkenning van hun betekenis!), dan kan men niet stellen dat 
de cultuur in haar betekenis voor mens en gemeenschap niet 
overschat kan worden. Men kan, bij alle critiek, evenmin vol
houden dat ons onderwijs ons "noch tot cultuur noch tot elkan
der, noch tot God" heeft gebracht. En handhaaft de P.v.d.A. 
inderdaad nog "de klassenloze maatschappij"? Of moeten wij 
dit (op p. 263) ook als een overdrijving zien van de goede opvat
ting dat bruggenbouw tussen standen en kansen op "doorstro
ming" tot grote sociale verticale mobiliteit, nodig zijn? Moeten 
inderdaad de "meest begaafden" voor middelbaar en hoger on
derwijs worden "uitgekozen"? Waar blijft dan de elders gege
ven erkenning van de betekenis van het karakter? Of wordt 
dit onder "begaafdheid" begrepen? Kan De Weg naar Vrijheid 
na de artikelen van Van Waardenburg 1) en de beschouwingen 
van Dr Frets over De erfelijkheid van normale geestelijke eigen
schappen bij de Mens (Servire's Enc. 1951) werkelijk nog vol
houden, dat "ernstige schade wordt toegebracht door het niet 
ontwikkelen van aanwezige begaafdheid"? Het is billijk op te 
merken dat de beschouwingen van de beide socialistische ge
leerden nog niet verschenen waren toen de Commissie-Vos haar 
werk verichtte! Alleen vraagt men zich af of nadien in Soc. en 
Dem. deze formuleringen niet gewijzigd hadden moeten worden! 
Spelen met een "reservoir van begaafden" is een gevaarlijk, 
want onreëel spel. Waarmee wij natuurlijk niets willen afdoen 
aan onze waardering van de leuze "ruim baan voor begaafden", 
mits zij goed wordt verstaan! 

De beschouwingen zijn ook niet zonder innerlijke tegenspraak. 
Terwijl enerzijds selectie voorwaarde wordt genoemd voor de 
democratie, wordt anderzijds toegegeven dat voor de maat
schappij een dergelijke selectie "nauwelijks" bestaat. Terwijl op 
p. 263 gesproken wordt van "de keuze voor een klassenloze 
maatschappij", wordt elders de standenmaatschappij aanvaard 
(p. 260 e.v.). In het deel dat "overheid en cultuur" tot onder-

1) Soc. en Dem. 1950 p. 760. 
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werp heeft, wordt plots "overheid" door "gemeenschap" ver
vangen e.d.m. 

Tenslotte zijn er principiële bedenkingen. Waar "overheid en 
cultuur" in onderling verband worden bezien, krijgt de Over
heid een onaanvaardbaar grote taak toebedeeld. Men gaat er 
zelfs vanuit: "Op verschillende culturele gebieden zijn zulke 
grote gemeenschapsbelangen in het geding, dat de beheersing 
daarvan niet gelegd mag worden in handen van particuliere 
organen alleen". Wie in dat geval het loodje legt, is duidelijk. 
En wie bepaalt welke gebieden dit zijn? Wie stelt vast of er 
grote "gemeenschapsbelangen" in het spel zijn? De tekst laat 
ons hieromtrent volledig in de mist. Erger is, dat op p. 280 
Kerken en Humanistische Verbond gelijkgerechtigd worden ge
zien t.a.v. de geestelijke verzorging, terwijl elders de befaamde 
"erreur sociologique" meer dan eens opduikt. 

Wie "socialisme en cultuur" aan de hand van De Weg naar 
Vrijheid in hun onderlinge verhouding wil leren kennen, komt 
bedrogen uit. Hij vindt er talrijke waardevolle beschouwingen 
van practische aard; hij heeft stellig ook waardering voor de 
ondernomen poging; hij zal wensen dat sommige van de bespro
ken zaken spoedig hun verwezenlijking zullen vinden in de prac
tijk. Maar hij ontmoet zoveel vaagheid, zoveel innerlijke tegen
spraak, soms overdrijving en wetenschappelijk-onaanvaardbare 
stellingen, dat hij toch niet bevredigd kan zijn. Dat hij daarbij 
een objectief oordeel velde en zich door geen partij-overwegingen 
behoefde te laten leiden (en trouwens ook niet mocht), vindt 
hij indirect bevestigd in het oordeel van de socialistische hoog
leraar Fred. Polak, waarmee het zijne (het mijne!) wonderwel 
overeenkomt. Wat deze vroeg, vraag ik ook: duidelijkheid, hel
derheid, wel-omschreven begrippen, concrete uitwerkingen; wat 
hem tegenstond, stelde ook mij teleur: juist als ik dacht dat het 
geheim ontsluierd ging worden, stelde zich een hinderpaal op de 
weg naar het licht: "het is hier niet de plaats om .... " Is het 
vermetel om dit ernstig tekort te wijten aan de structuur van 
een partij, die niet mág ingaan - als partij - op vraagstukken 
die de mens in zijn diepste wezen raken? Rest ons nog, maar 
dat is een latere taak, het positieve na de critische beschouwing 
te stellen. Want het aantrekkelijke blijft toch, dát een proeve 
is geleverd. 

Zo blijft de eindindruk er een van "gemengde" gevoelens. Dat 
dit niet aan ons te wijten is, moge in het bovenstaande voldoende 
zijn aangetoond. 

Vanwaar deze ernstige tekortkomingen? In de P.v.d.A. is het 
de leden "geoorloofd" uit te gaan van hun persoonlijke geloofs
en levensovertuiging. Het wordt zelfs, naar de woorden van het 
program, "gewaardeerd". Toch lijkt ons deze permissie, alsmede 
de officiële "waardering", van weinig of geen betekenis. Wat 
ons interesseert, is: wat is het oordeel der partij? Waardoor zal 
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zij zich laten leiden in de practische politiek? En hier kán zij 
niet meer de doorstraling van geloofs- en levensovertuigingen 
toelaten, omdat dit onherroepelijk haar eigen destructie zou be
tekenen. Vandaar dat De Weg naar Vrijheid precies eender 
handelt als de partij en met hetzelfde resultaat. Dat het werk 
geen weg weet met de verbinding van persoons- en gemeen
schapsopvoeding in een synthese, vloeit voort uit het feit dat 
de partij weliswaar het personalisme huldigt en daarnáást de 
gemeenschapsgedachte aanhangt, maar niet slaagt in de syn
these van beide. Zij heeft hieromtrent immers, als partij, geen 
gemeenschappelijk uitgangspunt en kan dat niet hebben. Van
daar dat de "erreur sociologique" telkens opduikt; dat de ge
meenschap verre overweegt en dat soms die gemeenschap ver
eenzelvigd wordt met de staat. Daartegenover kunnen wij voor 
de ordening van het schoolwezen, van jeugdbewegingen, van 
cultuurpolitiek in engere zin e.d. positief het subsidiariteits-be
ginsel stellen. Over de inhoud hiervan, die immers (naar geble
ken is) vaag of verborgen bleef, zouden wij ronduit kunnen 
spreken op grond van onze opvattingen betreffende Kerk, gezin, 
school en staat. 

Laat mij het mogen toelichten met de gewenste onderwijs
reorganisatie 1). De grondslagen hiervoor liggen ten dele on
wankelbaar vast in onze beginselen als katholiek, ten dele zijn 
zij bepaald door de historie en door de huidige maatschappelijke 
verhoudingen. Over de eerste kan men als katholiek niet van 
mening verschillen, over de beide laatste groepen grondslagen 
kan men een verschillend oordeel hebben. Dat is óók het geval 
met een vierde groep, de didactisch-paedagogisch-psychologi
sche die getrokken worden uit de wetenschap. 

Voor de eerste groep gaan wij uit van het feit dat onder
wijzen een vorm van opvoeden is. Daarom dient de levensbe
schouwing uitgangspunt te zijn; die levensbeschouwing is, 
krachtens het natuurrecht en de zware plicht der ouders, die 
van het gezin. Onontbeerlijk is derhalve een gewaarborgde en 
hanteerbare vrijheid van onderwijs. De gezonde verhouding van 
openbaar en bijzonder onderwijs vloeit hieruit vanzelf voort: 
bijzonder primair, openbaar aanvulling; en voor het eerste: de 
finantiële mogelijkheid. 

Wie deze gedachten, op grond van zijn levensovertuiging, 
aanvaardt, komt tot een andere opbouw van ons onderwijs dan 
thans bestaat. Hierbij voegen zich echter, voor deze tijd, de 
zich opdringende conclusies uit de andere groepen grondslagen: 
de historie stelt ons haar rijke ervaring in succes en mislukking 
ter beschikking; die kennis is in Nederland nog gering, éen der 
redenen waarom zolang over onderwijsreorganisatie wordt ge-

1) Hierbij maak ik gebruik van een scriptie van Drs Ackermans, 
Insp. L.O. te Nijmegen. 
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dokterd. De sociologie, positieve zowel als wijsgerige, leert ons 
hoe wij de verhouding van individu en gemeenschap in principe 
en in feite - op de dag van vandaag - hebben te zien. Zij werpt 
licht op de noodzakelijkheid van een nieuwe verhouding tussen 
school en maatschappij, en vooral op de inhoud dezer betrekking. 
Om slechts éen zaak te noemen: een onderwijsregeling zal nieu
we methoden en interne reorganisaties doorvoeren of althans 
mogelijk maken, en o.m. stelselmatig de aandachtsconcentratie 
vormen. Op grond van de psychologisch-paedagogische instel
ling, die krachtens ons beginsel uitgaat van eerbied voor de 
persoon van het kind en zijn natuurlijke ontwikkeling, zal juist 
de aandacht op de persoonlijke ontwikkeling vallen en niet 
op de gemeenschap 1). Zij zal evenwel die vorming zó doen 
zijn, dat het kind straks als waarlijk maatschappelijk wezen 
zich gedragen zal. Tenslotte zal die eerbied voor de persoon 
van ieder kind, ongeacht de stand waartoe het behoort, de moge
lijkheden openen om in feite het ontwikkelingsniveau te berei
ken dat, krachtens aanleg en karakter, ervoor kan zijn wegge
legd. Niet de behoeften of wensen der maatschappij zullen richt
snoer zijn, noch zullen wij de selectie in de mate als De Weg 
naar Vrijheid wil, die eminente plaats geven van waaruit zij 
dodelijk gevaarlijk wordt voor de persoonlijke ontwikkeling 
en .... daardoor voor de maatschappij. Wie kennis draagt van 
de algemeen-waargenomen neurotische houding van de moderne 
mens, van de dreigende massaficatie en een sterker wordend 
infantilisme, zal de redding en versterking onzer cultuur zoeken 
in de versterking der persoonlijkheidsvorming, ongeacht welk 
kind het betreft. Maar hij zal zich bewust blijven, dat de mens 
een maatschappelijk wezen is naar zijn diepste aard. Wat niét 
betekent, dat de gemeenschap uitgangspunt voor de vorming 
van deze mens moet zijn! 

Evenwel, wij schrijven hier geen verbeterde hoofdstukken 
XIII en XIV van De Weg naar Vrijheid. Met verdiscontering 
van de factoren die buiten de macht van de samenstellers val
len, moeten wij tot slot als ons oordeel neerschrijven, dat er 
talrijke details zijn die wij onderschrijven, vele die wij verwer
pen; maar vóór alles missen wij pijnlijk een opbouw vanuit een 
centrale gedachte. Het is een compilatie, geen synthese gewor
den. 

1) Vgl. Maritain, Education à la croisèe des cheniins p. 35 e.v. 
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Socialistische "Internationale Gemeenschap" 

door W. K. N. Schmelzer, econ. drs I 

,-----------------------~ 

\\V 
ie niet de gewoonte heeft aangenomen om als een 
egel onmiddellijk zijn stekels op te zetten bij het 
horen van het woord "socialisme", in welk verband 
dan ook, zal na het lezen van het laatste deel van 

"De Weg naar Vrijheid", alvorens tot critische beschouwingen 
over te gaan, een woord van oprechte bewondering kunnen uit
spreken. Bewondering voor een visie - economisch, zedelijk en 
politiek - welke enkele actuele noden der samenleving helder 
weergeeft en toekomstige mogelijkheden van samenwerking tus
sen de volkeren met practische verbeeldingskracht ontwerpt . 
Waardering ook voor de moed, waarmede Nederlandse socialis
ten - gedekt door de gehele Partij? - voor de Nederlandse 
buitenlandse politiek een weg aanbevelen, die ten dele voor de 
directe Nederlandse partijbelangen niet van risico's ontbloot 
lijkt. Waarop is meer in concreto onze appreciatie gegrondvest? 
In hoeverre valt er critiek te leveren? In hoeverre ook is het 
mogelijk iets beters voor de socialistische visie in de plaats te 
stellen? 

Een gedegen beantwoording van deze vragen vereist een 
boekwerk. In een kort bestek als dit moge met enkele zeer on
volledige beschouwingen worden volstaan. 

Inhoud 
De inhoud van het deel "Internationale Gemeenschap" kan 

hier slechts in zeer grove lijnen worden weergegeven. Het be
staat uit drie hoofdstukken: Internationale Ordening, Interna
tionale Solidariteit en Internationale Eenwording. 

Het is niet gemakkelijk overal de samenhang tussen deze 
hoofdstukken duidelijk te overzien. De belangrijkste onderlinge 
aanknopingspunten lijken als volgt te liggen. 

In het eerste hoofdstuk wordt de vraag gesteld, hoe men tot 
grotere economische stabiliteit en vooral tot een stabiele c.q. 
groeiende werkgelegenheid als primair vereiste kan geraken en 
voorts tot een grotere productiviteit en welvaart. Nog afgezien 
,'an specifieke interne Nederlandse maatregelen, die men nodig 
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acht, luidt het antwoord: door internationale ordening en wel 
van de productie van grondstoffen, van het handels-, van het 
kapitaal- en betalingsverkeer en door het voeren van een con
structief internationaal beleid met betrekking tot massa-ver
bruik en investeringen. In aansluiting daarop wordt dan gecon
cludeerd, dat een dergelijke politiek niet effectief kan zijn tenzij 
grotere economisch-politieke eenheden worden gevormd. 

Op deze conclusie van het eerste hoofdstuk, waarin de mate
riële - niet materialistische - beschouwingswijze overheerst, 
sluit eigenlijk direct het laatste hoofdstuk aan ("Internationale 
Eenwording"), waarin de vraag behandeld wordt, langs welke 
wegen de aangeduide grotere eenheden tot stand kunnen worden 
gebracht. In dit deel komen formele institutionele vragen aan 
de orde. In de conclusie komt men o.m. tot een warm pleidooi 
voor Europese economische èn politieke integratie met supra
nationale orgaanvorming (men noemt: een Europees politiek 
bestuurscollege en een Europees parlementair controle-orgaan) 
naast het handhaven van nuttige vormen van geografisch bre
dere internationale samenwerking. In dit verband wordt gesteld, 
dat in aansluiting aan de integratie in de sector kolen en staal 
men weliswaar met kracht zal moeten werken aan het totstand
brengen van verdere functionele gemeenschappen (o.a. voor 
electriciteit, vervoer, landbouw), maar dat men toch in een 
vroegtijdig stadium zal moeten komen tot een onderschikking 
van deze functionele stelsels aan een nieuwe supra-nationale or
ganisatie, die de "coördinatie in de economische en sociale sfeer 
tot stand moet brengen". In deze coördinatie wil men betrek
ken: "de deviezenpolitiek, monetaire politiek, handelspolitiek 
en werkgelegenheidspolitiek". Aan te nemen valt, dat het de 
bedoeling der socialisten is, in de grotere economisch-politieke 
eenheden en door middel van hun organen een ordeningspolitiek 
te bedrijven als in het eerste hoofdstuk aangeduid. 

Het tweede hoofdstuk "Internationale Solidariteit'" staat in 
zekere mate op zichzelf. Het behandelt het vraagstuk van het 
welvaartsverschil tussen de z.g. onderontwikkelde en de econo
misch meer ontwikkelde gebieden en bepleit, dat de Westerse 
landen in een onderling gecoördineerde actie afstand doen van 
een deel van hun nationaal inkomen en een hulpprogramma 
voor de onderontwikkelde landen uitvoeren, dat op zijn minst 
een verder uiteenlopen van het welvaartsverschil zal voorkomen. 
Het pleidooi wordt gevoerd op zedelijke gronden (plicht tot 
opheffing van toestanden van ellende bij de evenmens), op 
politieke gronden (noodzaak van voorkomen van actie der on
democratische machten) en tenslotte ook op economische gron
den. Deze laatste verschaffen het duidelijkste aanknopingspunt 
met het eerste en derde hoofdstuk, omdat daarbij wordt betoogd, 
dat het tot ontwikkeling brengen van de bedoelde gebieden een 
onmisbare voorwaarde vormt voor het welslagen van de in het 
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eerste en laatste hoofdstuk bepleite actie tot het bereiken van 
economische stabiliteit en van vergroting der productiviteit en 
welvaart in de gehele wereld. 

Probleemstelling 
Het schijnt ons toe, dat de hierboven aangeduide conclusies 

van de drie hoofdstukken, die men in het boek grotendeels 
tracht op te bouwen aan de hand van economisch feitenmate
riaal en die men niet zonder meer wil ontlenen aan bepaalde 
socialistische doctrines, grotendeels aanvaardbaar zijn, ook voor 
hen die de Katholieke maatschappijleer als centraal uitgangs
punt voor hun politiek wensen te nemen. Volgt nu uit deze 
constatering, dat er eigenlijk geen fundamentele verschillen 
zouden zijn aan te wijzen tussen een buitenlands beleid, als 
voorgestaan door Nederlandse socialisten enerzijds en politici 
der K.V.P. anderzijds? O.i. niet. Wèllijken zij het over een aan
tal doeleinden eens te zijn en is er een sterke mate van over
eenstemming in de politiek met betrekking tot de institutionele 
aspecten van de vorming van grotere economisch-politieke een
heden. Over het te voeren materiële beleid - de keuze der 
middelen - in deze nieuwe eenheden bestaat echter op een 
aantal punten geenszins overeenstemming. Dit ligt trouwens 
voor de hand, gezien het feit, dat een dergelijke overeenstem
ming er binnen het nationale kader ook niet is. In dit verband 
wordt in het boek al meteen het volgende vooropgesteld: 

"Wat er in de voorafgaande delen van het Plan is gesteld met be
trekking tot verhoudingen van bezit en macht, van arbeid, productie 
en inkomen, is daarom ook van wezenlijk belang voor de weg, die 
internationaal moet worden gevolgd. Vergemeenschappelijking van 
het bezit, zowel wat het beheer van de goederen als wat de aanspraken 
op het bezit betreft, is internationaal niet minder belangrijk dan 
nationaal. Een redelijke inkomensverdeling, die een eind maakt aan 
verhoudingen, waarbij armoede voortduurt temidden van overvloed, 
vormt een beslissende voorwaarde voor een vreedzaam en rechtvaar
dig samenleven van de volkeren. Leiding van de omvang en richting 
van de productie is internationaal van zo mogelijk nog groter belang 
dan nationaal en ook op wereldschaal zal het noodzakelijk zijn dat 
nieuwe gedifferentieerde vormen van leiding van productie en ver
bruik tot stand komen en internationale publiekrechtelijke lichamen 
zullen daarbij een belangrijke rol dienen te vervullen." (pag. 354). 

Na lezing van dit citaat zal de lezer ons misschien willen aan
raden nu maar te eindigen, omdat de genoemde onderwerpen 
door anderen hiervóór in dit nummer al zijn besproken. Het zij 
ons evenwel toegestaan o.a. enkele meer specifieke verschil
punten, die in internationaal kader aan de orde komen, nader 
te bezien. 

Om dit te kunnen doen moet iets dieper worden ingegaan op 
elk van de drie hoofdstukken van het deel "Internationale Ge
meenschap" en speciaal op het gezegde over de noodzaak van 
ordening in het eerste hoofdstuk. 

233 



Socialisatie 
Sprekende over een voor de conjunctuurbeweging belangrijke 

zaak als de productie van grondstoffen, constateert men terecht, 
dat in het verleden is gebleken, dat het pure prijsmechanisme 
een onvoldoende regulator vormt bij verstoring van de verhou
ding in tijden van hausse, evenals in tijden van depressie; men 
wenst derhalve lange-termijnafspraken omtrent de prijs en met 
betrekking tot de productie zelf, de voorraadvorming en de dis
tributie van grondstoffen. Een zodanige conclusie is bepaald niet 
specifiek socialistisch te noemen; zij wordt grotendeels gedekt 
door in breed kader ondernomen economische studies 1 ) • Aan 
deze conclusies wordt evenwel toegevoegd, dat de betrokken 
regeringen de nodige macht over de producenten zouden moeten 
hebben om de genoemde regelingen dwingend te kunnen opleg
gen. Ter plaatse (pag. 362, 363) wordt niet met even zovele 
woorden gezegd, dat deze "macht" noodzakelijkerwijs op grond 
van socialisatie c.q. nationalisatie van de betrokken productie
eenheden dient te worden verworven. Op grond van passages 
elders in het boek mag dit toch wél worden verondersteld. Kort
heidshalve moge worden verwezen naar pag. 36, 400 en 396. 

Bevestiging van het vermoeden, dat de socialisten niet alleen 
bij nationalisatie maar ook bij internationalisatie van de basis
industrieën het bezit c.q. de beschikkingsmacht aan particulie
ren eigenlijk liefst wensen te ontrekken, lijkt aanwezig op pag. 
33, waar wordt gesteld (vet van schrijver dezes): 

"Bij internationalisatie van een bedrijfstak is het mogelijk, dat de 
eigendom in handen van particulieren blijft, zodat aanvankelijk geen 
herverdeling van vermogen optreedt, terwijl de beschikkingsmacht 
over het productie-apparaat gedeeltelijk in handen komt van een 
internationaal orgaan." 

\Vij willen hier niet opnieuw de discussie or~enen over de 
nadelen binnen het kader van een nationale sociaal-economische 
politiel~ van social.lsatie over een zeel' breed ter-rein. Elders in 
clit nmrnner wordt reeds betoogd, dat de met socialisatie èe
cogde deeleinden (achtereenvolgeas: betere verdding van het 
maatschappelijk inkomen, betere productiviteit, voorkomen Vö.n 

gevaarlijke machtsconcentraties en betere wcrlrgelegenlieici) 
doeltreffender en zonder de aan socialisatie verbondea eeo:1o~ 
m.isci1e en p:~:;:chologische gevaren met andere, meer indirecte 
lnic1('dcn kunnen \7o:rc:en bcTeikt. 

Dit g2klt a fm·Uori met betrekldng tot een poEtie:~ in groter 
~/::pra--::~ct~c~:ac~l V"'"8rhnnd. Loten VJ5j ons alleen al to-:: l1ct wcr:!~
g:.;lege:n]~_~idsprob~.e~:.GJ. beper~.:er1, dat de sceialistc~a oj. tere~~:.: 
a1s es~1 .r~o voora~11sta:~n1d de5ideraturü bcscl'louwen e11 da-:::., or1·~=-

1) ~}.<!easures for int2rnational econornic stabilityn, United I>Jations, 
Ncw :.:orl{, 1951 en "L'expérience monétaire intern2.aonale" (o.m. p~g. 
220 e.v. l, Sodété des Natiom;, Genève, 1944. 
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daan van wetenschappelijke formules, de Europese mensen zo 
na aan het hart ligt. Welnu, men behoeft zich slechts even voor 
ogen te stellen b.v. een Europese Gemeenschap van de zes Z.g. 
"Schuman-Ianden" en deze met een land als Nederland te ver
gelijken: een grote gemeenschappelijke markt met een even
wichtiger economische structuur en grotere economische hulp
bronnen, met een zo vrij mogelijk verkeer van goederen, per
sonen, diensten en kapitaal. Men mag toch wel aannemen, dat 
een constructieve werkgelegenheidspolitiek binnen een dergelijk 
groot supra-nationaal kader uiteindelijk effectiever en (ook al 
zal zij zich - gecoördineerd - op verschillende terreinen van 
beleid afspelen) met minder direct ingrijpen van boven af kan 
worden gevoerd dan in elk van de diverse nationale huishou
dingen zou geschieden, die min of meer geïsoleerd hun eigen 
werkgelegenheidsprobleem zouden moeten oplossen 1 ). De prac
tijk van een christelijke politiek in een Europese Gemeenschap 
ondersteune deze argumentatie! 2) 

Kapitaalvorming en -verkeer 
Zelfs indien door discussie en practijk de socialisten ooit tot 

de erkenning zouden komen, dat binnen een grotere economisch
politieke eenheid waar een supra-nationaal beleid wordt gevoerd 
socialisatie, zoals voorheen gewenst, niet meer behoeft te wor
den nagestreefd, dan is daarmede de private beschikkingsmacht 
over een breed terrein van productiefactoren niet zonder meer 
gered! 

Een krachtige ontwikkeling, vooral van de basisindustrieën, 
die in Europa ver is achtergebleven bij b.v. die van de Verenigde 
Staten, vereist grote sommen risicodragend kapitaal. "Van alle 
zes deelnemende landen (de "Schuman-landen") kan met een 
nuance-verschil worden gezegd, dat de markt voor risieodra
gend kapitaal in een verkommerde staat verkeert", zo schrijft 
Prof. Dl' J. R. Nf. van den Brink 3). Indien een daartoe geschikte 

;) Voor een meer in details gaande beschouwing over de noodr~aal~ 
cm mogelij!{hedcn van een conjunctuurpolitiek in het kader van een 
èconomtsche integrs.tie en o.a. ook van de Europese GemeenSChap 
voor Kolen en St::lal, zij mede verwezen naar een artikel van schrijver 
Cszes: "Perspectieven voor een buitenlands economisch beleid" in 
"Economische Vvetens,.:,hap en Economische Politiek", pag. 233 e.v., 
L2lden 19.52. 

2) lVi:o.chtsconcentraüe in h8nden van een centrs.al gez?"'sor(':::tan 
zal hier niet <.Hoei1 op grond van de christelijke maatSChappijleer ver
meden mGc~",n wordcn ma.ar op grond van economische factoren ook 
ées te beter vermecèen kunnen worden, zodat voor de idee van de 
?t:b!iek.rec~telj.!ke }Jedrij~sorganis~~ie op basis van het subsidiariteits
iJcg,n;'sl num baan worat gemaaKt,. 

;t) ,.,Europese Integ1'2.ti2", l<'Nartaal.soverzicht Amsterdan1sehe B8.1:rll: 
l'J.V.-]'nc8ssebank l-T.V., 3e kwartaal 1952, in well{ artikel dieper op 
het cndsrhavlge vl's.2.gstuk V;i~Gi'[1_t inGegaan: pag. 12 e.v. 
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sociaal-economische en fiscale politiek hierin geen verandering 
brengt, lijken voor de betrokken ondernemers slechts twee 
wegen open te staan, indien zij willen vernieuwen en uitbreiden: 
Staatshulp en zelffinanciering. In beide gevallen staat het 
socialisatiegevaar al aan de achterdeur. In het eerste geval 
(staatshulp) is dit duidelijk. In het tweede (zelffinanciering) 
zullen de ondernemers - dat leert de historie - in deze bran
ches trachten hun winsten veilig te stellen door onderlinge 
afspraken. De drang tot een dergelijke kartelvorming roept in
grijpen van hogerhand in het verbruik ers be lang op en schept 
aldus een tendenz tot socialisatie; dit kan enerzijds door een 
constructieve conjuntuurpolitiek worden voorkomen, anderz~ids 
zoals reeds gesuggereerd, door een sociaal-economische en fis
cale politiek, die aan de ondernemingen investeringsruimte en 
aan de personen vermogensvorming mogelijk maakt. Dat kán uit
eindelijk in een groot marktgebied, waar een grotere efficiency, 
productiviteit en welvaart mogelijk zijn! De Amerikaanse arbei
ders zelf zijn wel degelijk aandelenbezitters en spelen een niet te 
verwaarlozen rol bij de financiering van de industriële ontwik
keling van hun land. Het is bij dit alles o.i. in de toekomst ge
wenst, dat in Europa nieuwe vormen van industrie-financiering 
met behulp van de vermogens der brede massa worden gescha
pen, b.v. risico-spreidende (niet: -mijdende !) "investment 
trusts", eventueel op coöperatieve grondslag te vormen. 

Ten aanzien van het kapitaalverkeer legt "De Weg naar Vrij
heid" vrij straffe normen van ordening aan. 1) 

Met alle erkenning van de noodzaak, b.v. aan onderontwik
kelde gebieden door middel van gemeenschappelijke fondsen 
der meer ontwikkelde landen en via de regeringen hulp en 
leningen te verschaffen, zouden wij toch het kapitaalverkeer 
van private ondernemingen niet zo maar uitgeschakeld willen 
zien. Ook grote Nederlandse ondernemingen en concerns inves
teren met grote voortvarendheid belangrijke bedragen in onder
ontwikkelde landen en dragen daarvoor vaak aanzienlijke risi
co's, die voor regeringskapitalen ongeschikt zijn en bovendien 
tot ongewenste politieke verwikkelingen aanleiding zouden kun
nen zijn; zij bewijzen de Nederlandse en Europese economie 
~ ook de arbeiders - alsmede de overzeese landen daarmede 

1) Pag. 363-364: "De factoren, die in het eerste deel van het plan 
zijn genoemd als oorzaken van de verschuiving van particuliere inves
teringen naar overheidsinvesteringen binnen de nationale grenzen, 
gelden internationaal nog in versterkte mate. De omvang van de 
bedragen, die noodzakelijk zijn, is zo groot en de risico's, verbonden 
aan buitenlandse beleggingen, zijn thans zo onoverzienbaar, dat par
ticuliere beleggingen van regel tot uitzondering zijn geworden. Zij 
zullen in de toekomst slechts binnen de daartoe door internationale 
en nationale organen getrokken richtlijnen, waarbij deze bepalen in 
welke gebieden de investeringen het meest noodzakelijk zijn, nog tot 
ontplooiïng kunnen komen." 
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een dienst. Voorop staat, dat zij terdege aan hun gezond eigen
belang moeten paren: respect voor de volksaard in vreemde 
landen en inzicht in hun sociale en politieke verhoudingen. Met 
het verbieden of doen opdrogen van dergelijke kapitaalsstromen 
zou de welvaart der volkeren niet gediend zijn, terwijl het boven
dien nog maar de vraag is of regeringen de wijsheid wel zozeer 
in pacht hebben, dat zij steeds het best de urgentiegraad van 
diverse investeringen in de wereld zouden kunnen beoordelen. 

Internationale solidariteit 

Het is ons in dit bestek jammer genoeg niet gegeven dieper 
in te gaan op het tweede hoofdstuk van "Internationale Ge
meenschap". Wij mogen echter gaarne een ieder aanbevelen dit 
hoofdstuk te lezen en tot zich te laten doordringen. Het onder
werp van de hulpverlening aan de onderontwikkelde gebieden 
is daarin (afgezien van de hierboven geuite critiek met betrek
king tot het kapitaalverkeer) met zulk een oprechte sociale 
bewogenheid en met zoveel economisch realisme en politieke 
visie behandeld, dat het deze aandacht ten volle verdient. Wij 
durven voorspellen, dat met name bij een afnemen van de bewa
peningsconjunctuur dit hoofdstuk in brede kring als een belang
rijke bijdrage ook tot een stuk Nederlandse politiek zal worden 
beschouwd. 

Het schijnt ons alleen toe, dat het mogelijk zou zijn economisch 
een nog veel steviger samenhang tussen de hulpverlening aan 
onderontwikkelde gebieden en de Europese integratie te con
strueren dan in "De Weg naar Vrijheid" gedaan is (vgl. boven, 
laatste zin "Inhoud") en wel door te stellen - en dit wordt al te 
vaak uit het oog verloren, ook aan Engelse zijde bij het gesprek 
over Europese integratie - dat slechts krachtens Europese eco
nomische en politieke integratie Europa uiteindelijk die stijging 
van productiviteit kan bereiken, die noodzakelijk is om de 
materiële reserves te vormen, welke voor de hulpverlening zon
der daling van het levenspeil in Europa zelf niet kunnen worden 
gemist. Afgezien van de hulpverlening is deze integratie van 
Europa ook nodig om de kapitaalgoederen en consumptie-arti
kelen, die de onderontwikkelde gebieden zouden willen kopen, 
zo efficiënt en dus zo goedkoop te produceren, dat zij voor hen 
betaalbaar zijn. 

Internationale eenwording 

Er zijn in het laatste hoofdstuk twee stellingen weergegeven, 
die ons - gezien het feit, dat (de?) Nederlandse socialisten 
deze delen met politici der christelijke partijen - in het bijzon
der treffen. 

Ten eerste is er de visie, dat het Europese eenheidsstreven 
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-economisch, politiek en cultureel noodzakelijk - tot groter 
leven moet worden gebracht, in eerste instantie door een verder
gaan van de zes "Schuman-Ianden" op de weg van het afstaan 
van nationale souvereiniteit aan een West-Europees politiek 
gezagslichaam. Men betreurt zeer, dat Engeland en de Scan
dinavische landen daarin vooralsnog niet mee willen, maar men 
wenst daarom niet treurend stil te blijven staan. Dit getuigt 
van een realisme en durf, die bij de socialisten in andere landen 
-vooral Duitsland - soms ver te zoeken zijn. De Nederlandse 
socialisten aanvaarden aldus bewust het risico, dat in een nieu
we Europese Gemeenschap de invloed van de socialistische 
groepen wellicht geringer zal zijn dan die van de Partij van de 
Arbeid in Nederland. Bij de Benelux-partners en in Duitsland 
is hun invloed in de Parlementen momenteel wel ongeveer even 
groot als in Nederland; in Frankrijk en Italië echter aanzienlijk 
kleiner (terwijl zij in de Scandinavische landen en Engeland 
juist groter is). Daar komt nog bij, dat het te betwijfelen valt, 
of de betrokken nationale socialistische partijen niet op groter 
hinderpalen zullen stoten bij 'n poging één voldoend homogeen 
socialistisch element, één Europese socialistische fractie in een 
Europees parlement te vormen dan de christelijke partijen bij 
een poging om tot één christelijk-democratische fractie te 
komen. 

De tweede stelling, die ons speciaal opvalt, is de reeds boven 
(pagina 232, midden) vermelde uitspraak, dat in een 
nieuwe Europese Gemeenschap een beleid moet worden ge
voerd van nauwe "coördinatie" van de algemeen economische, 
sociale-, monetaire-, handels- en werkgelegenheidspolitiek". 
Deze stelling wint meer en meer veld. "Coördinatie' 'is o.i. op de 
duur evenwel te zwak om een echte gemeenschap effectief te 
doen functioneren. Men zal in een bepaald stadium tot een ge
meenschappelijke politiek op deze en nog andere terreinen moe
ten komen. Dat wordt bewezen nietalleen door een theoretisch 
economisch betoog, maar ook reeds nu door de practijk van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; bij deze "sector
integratie" stuit men n.l. al op de moeilijkheden van een tussen 
de zes landen onderling divergerende fiscale-, verkeers- en de
viezenpolitiek, terwijl ongetwijfeld ook divergenties in de sociale 
politiek en op andere terreinen nog voelbaar zullen worden. 

Gezien het feit, dat volgens de hierboven eerstgenoemde stel
ling Nederlandse socialisten de weg van het "afstaan van natio
nale souvereiniteit" willen opgaan, zullen zij het met het over 
het woord "coördinatie" opgemerkt wellicht eens zijn. De 
socialistische visie is daarom vermeldenswaard, omdat gecoör
dineerde c.q. gemeenschappelijke politiek op de aangeduide ter
reinen onzekerheden schept, vooral in de overgangsphase. Zal 
de sociale zekerheid, het levenspeil en het kostenniveau in Ne
derland niet (zij het dan ook slechts tijdelijk) nadelig beïnvloed 
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worden, aangelegenheden waarbij ook de socialistische politiek 
in Nederland zo is geïnteresseerd? Blijkbaar winnen de visie op 
de labiele zekerheden voor Nederland in het heden en hun ver
trouwen in de toekomstige mogelijkheden van het Nederlandse 
volk in een verenigd Europa het bij de schrijvers van "De Weg 
naar Vrijheid" van hun mogelijke beduchtheid voor de risico's 
van een overgangsperiode. 

Besluit 

In onze zeer summiere beschouwingen zouden wij een beves
tiging willen vinden van een reeds in de aanvang (pag. 233, 
"Probleemstelling", midden) van dit artikel in overweging ge
geven stelling. De in "De Weg naar Vrijheid" neergelegde in
zichten, sociaal-economisch en politiek, met betrekking tot de 
plaats van ons land in Europa en de wereld, komt vrijwel over
een met die van de K.V.P.-politici. Werkgelegenheid, producti
viteit, welvaart en welzijn zien beide partijen beter gewaarborgd, 
indien tot vorming van grotere economisch-politieke eenheden 
en met name van een Europese Gemeenschap wordt overgegaan. 
Ook over de institutionele opbouw daarvan, over uitvoerend 
gezag, democratisch controle en bedrijfstaksgewijze medezeg
genschap, bestaat een belangrijke mate van overeenstemming. 
Nauwe samenwerking bij de opbouw van dit alles in de komende 
jaren lijkt dan ook gewenst; voor de Nederlandse socialisten 
lijkt bovendien nog een taak weggelegd in de beïnvloeding in de 
aangeduide richting van de geesten der socialisten in andere 
Europese landen. 

Ten aanzien van het sociaal-economisch beleid in de ruimste 
zin binnen een eenmaal gevormde Europese Gemeenschap lopen 
de wegen van socialisten en de politici der christelijke partijen 
echter op enkele belangrijke punten uiteen. Daar zal een chris
telijke politiek op de bres moeten staan voor het behoud van 
meer persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid dan "De Weg 
naar Vrijheid" lijkt te waarborgen. 

's-Gravenhage, Augustus 1953. 
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6nmi~baar 
voor ieder bestuurslid en voor iedere afgevaardigde 
in de Partij is: 

':DocumeJlltatie 
een bundeling van een aantal referaten en documen
tatiemateriaal ter beschikking van de werkgroepen 
der Partij. 

In de 186 pagina's tekst worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Godsdienst en Politiek; 
Het Nederlandse Bevolkings
vraagstuk; 
Verslag van de werkzaamheden 
van de werkgroepen der Katho
lielee Volkspartij; 
Emigratie; 
Studieschets over het Europees 
Federalisme; 
Benelux; 
Enig feitenmateriaal over het 
beleid van de K.V.P. in de laat
ste jaren; 
Sociale Rechtvaardigheid; 
Het Plan-Schuman; 
Een korte uiteenzetting over het 
Verkiezingsprogram K.V.P.; 
Studieschets over de Europese 
Betalingsunie ; 
Landbouw-Integratie; 
Nota over "De weg naar vrij-
heid"; 

De Gemeente; 

Bezitsvorming metterdaad; 

De taak van het Kader in de 
Afdelingen der K.V.P.; 

Doel en Werkwijze der Werk
groepen; 

Enkele "sprekende" punten over 
de K.V.P. en andere partijen; 

De invloed van de kiezer, lid der 
partij; 

Gemeente-politiek in katholieke 
geest; 

Jongeren-Organisatie in de 
Katholieke Volkspartij; 

Financieringsmoeilijkheden wo
ningbouw; 

Publiekrechtelij ke Bedrij fsorga
nisatie; 

"De centen, daar gaat het ten
slotte om". 

DEP R IJ S V A N DIT BOE KIS S LEe HTS 95 c t 

Levering geschiedt onmiddellijk nu on tvangst van het ver
schuldigde bedrag op postrekening no 379333 ten name van 
secretariaat K.V.P., 

KON I N GIN NEG H ACH T 40, DEN H A A G. 
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~atholiek Staatkundig CJ1laaná"chriit 
REDACTIE: MAG. DR S. STOKMAN O.F.M., DRS j. M. AARDEN. DR L. A. H. ALBERING 
DRS A.W. H. j. QUAEDVLIEG, MR j. W. VAN DE POEL, REDACTIESECRETARIS 

JAARGANG 7 OCTOBER NUMMERS 

Na zeven jaren zijn beste krachten te hebben gegeven aan de 
partij, heeft de Heer W. J. Andriessen zich genoopt gezien de 
functie van voorzitter neer te leggen. 

Zijn geneesheren waren van oordeel, dat de combinatie van 
het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal en 
van het partijvoorzitterschap, om gezondheidsredenen niet lan
ger verantwoord zou zijn. 

De Heer Andriessen heeft zich bij dit oordeel moeten neer
leggen, hoe zwaar hem dit afscheid ook vallen moet; hij blijft 
- gelukig - als volksvertegenwoordiger voor het katholieke 
politieke leven behouden. 

De redactie van het maandschrift der Katholieke Volkspartij 
stelt het op prijs bij dit heengaan uiting te geven aan haar bij
zondere erkentelijkheid jegens de scheidende partijvoorzitter. 

Reeds in het begin van zijn voorzitterschap werd het Katho
liek Staatkundig Maandschrift opgericht en het feit, dat dit be
sluit met voortvarendheid werd genomen is voor een groot deel 
aan zijn activiteit en steun te danken. Zijn grote belangstelling 
voor dit partij-orgaan is in de loop der jaren behalve uit bijdra
gen van zijn hand gebleken uit de waardevolle adviezen, die hij 
als voorzitter van de Raad van Advies aan de redactie heeft ge
geven. Dat het Kamerlid Andriessen ook in de toekomst van 
deze sympathie zal doen blijken, daarop vertrouwt de redactie 
ten volle. 

Wanneer de leden der redactie tenslotte hun beste wensen uit
spreken voor een spoedig en volledig herstel van de scheidende 
partijvoorzitter, dan zijn het niet in het minst hun persoonlijke 
gevoelens jegens Andriessen, die hun deze wensen ingeven. 

Moge God hem de kracht naar geest en lichaam geven om als 
volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer der Staten Gene
raal land en volk nog vele jaren belangrijke diensten te kunnen 
bewijzen. 
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rne 
door Prof. Mr C. P. M. Romme 

troonrede 

~,------------------------------

o e Troonrede-1952 draagt bijna een geraffineerd karak
ter. Men heeft het stuk dor, droog en saai genoemd, 
onsamenhangend en zoals-elk-jaar. Ik geloof: niet 
helemaal terecht. Wie van de jaarlijkse Troonrede 

met een zekere spanning pleegt kennis te nemen, zal dit 
jaar die wisseling van gemoedsstemmingen hebben ondergaan, 
waarop de compositie van het staatsstuk berekend schijnt. Op 
het punt, waarop de mogelijkheid van nog enige verrassende 
mededeling beslist verkeken lijkt, komt juist die aankondi
ging, die al het voorafgegane in de schaduw stelt en die als een 
blij licht over heel deze Troonrede hangen blijft in brede lagen 
van het volk. 

Als elk jaar begint het ermee, dat wij gevoerd worden door 
een dal met alleen maar bekenden. Wij ondergaan het plicht
matig, met begrip dat het aanwijzen van al deze bekenden pas
send is. De onzekerheid, of de wereldwijzigingen van het afge
lopen jaar zullen leiden tot een werkelijke ontspanning tussen 
de volken. De regelmatige voortgang van de opbouw der defen
sie. Het voorname belang van economische integratie bij de 
vorming van een Europese politieke gemeenschap. Het streven 
naar goede betrekkingen met Indonesië. De stappen naar een 
nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk tussen zijn drie landen, 
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Enzovoorts. 

In het begrip, waarmee wij de bekenden begroeten, mengt 
zich hier en daar een zekere warmte. Bij de herinnering aan 
onze dappere vrijwilligers in Korea en aan de mogelijkheid dat 
het zwaargeteisterde Koreaanse volk zich van zijn felle slagen 
gaat herstellen. Bij de vermelding van een komende interpar
lementaire raad, die de volken der Benelux-landen nader tot 
elkaar kan brengen. Bij de vermelding van de positieve aanpak 
van de ontwikkeling van Nieuw-Guinea. Bij de uitvoerige pas
sage over het leed van de watersnood en zijn leniging. 

Wij gaan verder. De verschillende departementen, die ieder 
een sector van onze staatshuishouding verzorgen, komen aan 
de beurt. Het begint met het finantieel-econorhische. Gestadige 
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toene:ming van de goud- en deviezenvoorraad. Hoog niveau van 
productie en werkgelegenheid. Er blijft krachtige bevordering 
nodig van onze welvaartsbronnen, uitbreiding van bestaande 
en aanboring van nieuwe. Wij spitsen even de oren. "De aan
hangige voorstellen inzake verlaging van dè belastingdruk op 
het bedrijfsleven zullen daartoe kunnen bijdragen". Neen, de 
Troonrede stapt alweer verder - geen aankondiging van iets 
nieuws, alleen de aanwijzing van de oude bekende. 

Middenstand, P.B.O., bezitsvorming. Het lijkt een afnemende 
reeks. Van de twee eerste zullen we dit zittingsjaar nader ver
nemen - de bezitsvorming blijft voor de studerenden. Maar 
men kan altijd dieper dalen. De moot over landbouw en visserij 
lijkt meer bladvulling dan Troonrede. Ook over het water schijnt 
het leven rimpelloos heen te rollen. 

Dan komt er een top: een bouwprogramma van 65.000 wo
ningen. Het geeft een aangename verademing. En even verder 
nog een topje: verbod van industriearbeid voor 14-jarige meis
jes. Het is, mee in het licht van vóóroorlogse plannen, wel 
uitermate gematigd - maar het is in ieder geval iéts. 

We raken in de rommelpot, en het stuk lijkt op zijn eind te 
lopen. Het gaat goed met de uitvoering door de bedrijfsvereni
gingen van de werkloosheidswet, de ziektewet en de kinderbij
slagwet. Met het vóórontwerp-ziekenfondswet gaat het minder 
goed. Er zal iets gebeuren voor de oorlogsslachtoffers in Indo
nesië. Wij krijgen een Politiewet. En de organisatie van de 
Bescherming Burgerbevolking zal haar voltooiing gaan nade
:ren. Heeft er iemand nog iets, dat de vermelding al of niet 
waard is? Ja, hier - van de drie Friese Excellenties: de Re
gering "zal binnenkort haar standpunt bepalen ten aanzien van 
de Friese taal in het rechtsverkeer". En "op het gebied der 
justitie zal, zowel bij de wetgeving als daarbuiten, het beleid 
gericht blijven op vernieuwing en op aanpassing aan de maat
schappelijke behoeften". 

Schei nu uit, schei nu uit! Neen, nu komt het. Het begrotings
beeld is "zeker niet gunstig". Maar er staan grote uitgaven op, 
die maar voor éénmaal meedoen (de kosten van de rampschade) , 
en andere grote uitgaven zullen binnen afzienbare tijd vermin
deren (de uitga ven voor herstel van de oorlogsschade). "Reke
ning houdend met deze omstandigheden en met de algemene 
financieel-economische toestand van het land, acht de Regering 
het verantwoord het complex van ingediende belastingmaatre
gelen aan te vullen met een wetsontwerp betreffende de in
komsten- en loonbelasting, waardoor een geleidelijker verloop 
van de progressie wordt verkregen. Dit zal een voelbare ver
mindering van de druk betekenen, in het bijzonder ook voor de 
lagere inkomstenklassen en de middengroepen". De golf kab
belt nog even na in "compensatie voor van overheidswege ge-
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pensionneerden en voor degenen die bij de wet vastgestelde 
sociale uitkeringen ontvangen; daarbij zullen ook verschillende 
vraagstukken, die met de kinderbijslag verband houden, een 
oplossing moeten vinden." 

Het richtlijnen-kabinet-Drees ontwikkelt zich stilaan tot een 
programkabinet. Bij de algemene beschouwingen van het vorige 
jaar gewaagde de Minister-President van het "open oog" der 
Regering voor de redelijke belangen der middengroepen, in het 
bijzonder der intellectuelen - alleen: ook hier, waarbij o.a. 
"belastingkwesties een rol spelen, is beraad nodig over de vraag, 
in welke vorm verbetering is te brengen". En de Minister van 
Financiën sloot zich met enige klem hierbij aan. Moge de vorm
geving op háár beurt zich niet al te stilaan bij het thans ver
kregen begin verder aansluiten. Ik veroorloof mij, hierbij hard
op in het bijzonder te denken aan de kinderbijslagpolitiek der 
Regering, en aan haar gezinspolitiek in het algemeen. 

De psychologie van de Troonrede vindt na haar hoogtepunt 
een passend slot in de culturele moot. Zij bevat een bescheiden 
aankondiging van wat uit de begroting van O.K. & W. nader 
blijkt: Minister Cals slaat zijn vleugels uit. 

September 1953. 
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De redactie plaatst dit artikel gaarne, mede aangezien 
de Commissie voor de Middengroepen der K.V.P. daarop 
prijs stelt en de leiding van het partijbureau deze publi
catie nodig acht in verband met de uitgave der brochure 
"Gezin als basis van gezinspolitiek". 

Enige maanden geleden is er door een publicatie van het 
Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut enige beroe

~ ring gewekt over de betekenis van de brochure van 
drs Platenburg "Gezin als basis van Gezinspolitiek" . 

Prof. Zeegers en drs Godefroy hadden zich n.l. verplicht gevoeld 
in hun brochure "Demografie en Gezinspolitiek" een nog al hef
tige aanval te richten tegen de door Platenburg verspreide 
cijfers. Het ging, blijkens de Inleiding van de brochure Zeegers
Godefroy, om niets minder dan een vraagstuk van nationale be
tekenis, een vertroebeling van de politieke verhoudingen in ons 
land door verkeerd gebruik van demografische gegevens, waar
door de verwezenlijking van een zeer belangrijk en principieel 
programmapunt van de Katholieke Volkspartij ernstig in ge
yaar werd gebracht. 

De dagbladorkaan, die op het eind van de eerste helft van 
Juni van dit jaar hierover losbrak, verstomde echter plotseling 
en liet zich sindsdien niet meer horen en we vragen ons af, wat 
hiervan wel de reden kan zijn. Was de brochure van 
Zeegers-Godefroy misschien toch geen openbaring gebleken? 
Of was het de geest, die deze brochure ademde, die tot gereser
veerdheid aanleiding gaf? Of was door de brochure Platenburg 
de verwezenlijking van een zeer belangrijk en principieel pro
grammapunt van de Katholieke Volkspartij misschien minder 
aangetast dan vermeend was? Of was men onder de indruk 
gekomen van de sanctie, die dezelfde K.V.P., die enige maanden 
tevoren Platenburg's brochure uitgaf, aan deze vorm van kri
tiek had gegeven, zoals men die zou kunnen lezen uit de in de 
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Inleiding tot de brochure Zeegers-Godefroy voorkomende zin
snede: "Van de zijde van dit secretariaat (d.i. secretariaat 
KV.P. Obs.) is verklaard, dat een wetenschappelijke critische 
beschouwing over Platenburg's brochure geacht moet worden 
in het belang der gezinspolitiek te zijn."? 

We weten het niet. Maar dit weten we wel: Platenburg heeft 
met zijn publicatie de weg gebaand tot een reële gezinspolitiek. 
Hij heeft het hardnekkige verhaaltje van het "tweekindergezin" 
tot het rijk der fabelen verwezen, de onjuistheid van de tover
formule van de anti-katholieke gezinspol1tiek aangetoond. Dit 
blijft zijn verdienste. Hij inspireerde door zijn studie prof. Zee
gers en drs Godefroy, die zijn werk hebben voortgezet en uit
gebouwd en diverse andere facetten van de gezinspolitiek heb
ben belicht. 

Het lijkt nuttig de studies van Zeegers-Godefroy en Pla
tenburg, nu de gemoederen minder verhit zijn, nog eens naast 
elkaar te leggen en de zwakke plekken, de eventueel foutieve 
uitgangspunten van Platenburg en van Zeegers-Godefroy te 
onderzoeken. 

Het is dus thans ons doel de onjuistheden, die de brochure 
Zeegers-Godefroy in de studie van Platenburg meent te kunnen 
aantonen, objectief te bekijken. Hierbij doen we de studie Zee
gers-Godefroy inzoverre misschien geen recht, dat daarin een 
aantal andere gezichtspunten naar voren is gebracht, die niet 
zullen worden besproken, maar die daarom niet minder belang
rijk zijn. 

We menen goed te doen, mede omdat ook het 2e Rapport van 
de Commissie voor de Middengroepen van de Katholieke Volks
partij in het geding is, de stof in 3 gedeelten in te delen, t.W.: 

a) De cijfers van de gemiddelde gezinsgrootte, vermeld in het 
2e Rapport van de Commissie voor de Middengroepen van 
de KV.P. 

b) De cijfers uit Platenburg's brochure "Gezin als basis van 
gezinspolitiek" . 

c) De kritiek in de brochure Zeegers-Godefroy "Demografie 
en Gezinspolitiek". 

a) De cijfers van de gemiddelde gezinsgrootte, vermeld 
in het 2e Rapport van de Commissie voor de Midden
groepen van de K. V.P. 

In het 2e Rapport van de Commissie voor de Middengroepen 
van de KV.P. "De Intellectueele Positie van de Middengroepen 
in de Nederlandse Samenleving" door drs Th. J. Platenburg is 
een Hoofdstuk IV opgenomen, getiteld "De Gezinssituatie". 
Daarin is, blijkens de tekst, speciaal van belang de verhouding 
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van de gemiddelde gezinsgrootte bij de Middengroepen in ver
gelijking met die der andere sociale groeperingen. "Want", zegt 
Platenburg "indien zou blijken dat de Middengroepen aanzien
lijk minder kinderen voortbrengen dan de overige groepen ... ". 
En dan "Of ons land dan nog de ontwikkeling van de maat
schappij van morgen zal kunnen bijhouden moet ernstig worden 
betwijfeld." 

Om in deze verhouding een inzicht te krijgen worden de resul
taten gegeven van de telling van de grootte der legergezinnen 
naar sociale groepen. Platenburg wijst er op, dat het hier 
gezinnen betreft, waarin geen kinderen meer worden voortge
bracht, die dus volgroeid zijn. Platenburg somt een aantal 
cijfers op en concludeert, dat een gehuwde vrouw in Nederland, 
die tenminste 20 jaar gehuwd blijft, gemiddeld 5,28 kinderen 
ter wereld brengt. Gezinnen uit de middengroepen echter komen 
slechts aan gemiddeld 4,35 kinderen (voornamelijk door de 
vruchtbaarheid van de boeren zo hoog), handarbeiders aan 5 
kinderen. Uit deze cijfers trekt hij de conclusie - en deze is 
n.m.m. essentieel voor dit rapport - dat de middengroepen in 
feite de kleinste gezinnen voortbrengen. De absolute hoogte der 
cijfers is voor dit rapport ondergeschikt aan de verhouding dezer 
cijfers, al moet gezegd worden dat door de kritiek van Zeegers 
op de cijfers, afgeleid uit de legertelling, die straks volgt, de 
verhoudingen in feite iets minder geprononceerd zullen kunnen 
zijn. 

De kritiek van Zeegers-Godefroy tast dus maar zeer ten dele 
de essentiële conclusie in dit rapport aan. 

b) De cijfers uit Platenburg's brochure "Gezin als basis 
van Gezinspolitiek" 

Gefascineerd door deze uitkomsten en geprikkeld door het 
blindelingse gebruik van de termen feitelijke gemiddelde gezins
grootte, standaardgezin e.d. heeft Platenburg in zijn brochure 
"Gezin als basis van Gezinspolitiek" aan de hand van de uitkom
sten van volkstellingen en statistieken der huwelijksvruchtbaar
heid de feitelijke gezinsconstellatie nader geanalyseerd, waar
mede hij naar mijn mening een zeer nuttig en noodzakelijk werk 
heeft verricht. 

Het valt m.i. te betreuren, dat Platenburg in deze brochure 
de legergezinnen niet buiten beschouwing heeft gelaten, waar
door deze veel aan duidelijkheid en vlotheid heeft ingeboet. Enige 
beperking ware hier ongetwijfeld aan het geheel ten goede geko
men. 

In de brochure wordt er allereerst op gewezen, dat te pas 
of te onpas het gemiddelde gezin wordt gehanteerd, zonder op 
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de inhoud van dit begrip in te gaan. Men gaat uit van gezinnen 
en kinderen. Maar gezin heeft in de diverse statistieken niet 
altijd dezelfde betekenis. Het kan zijn een echtpaar, het kan zijn 
een samenwoning in huiselijk verkeer van broer en zus, vrienden 
of vriendinnen, man met huishoudster enz. Men heeft voorts 
gezinnen met kinderen en gezinnen zonder kinderen, volgroeide 
en niet volgroeide gezinnen, gezinnen met volledige of niet-vol
ledige huwelijksvruchtbaarheidsduur enz. En ook het begrip 
kinderen kan verschillend zijn. Men kan spreken van inwonende 
kinderen, van in leven zijnde kinderen, van levend geboren kin
deren. Het gemiddelde gezin kan dus het quotiënt zijn van een 
van deze begrippen kinderen en van een der begrippen gezin. 
Hier zijn dus vele combinatiemogelijkheden en men zal goed 
doen, sprekend over de gemiddelde gezinsgrootte, zeer goed te 
definiëren wat men hieronder verstaat. 

De begrippen volgroeide gezinnen en gezinnen met volledige 
vruchtbaarheidsduur eisen nog enige toelichting; de termen zul
len n.l. straks nog meerdere malen worden gebezigd. Onder vol
groeide of voltooide gezinnen worden die huwelijken verstaan, 
die gezien de leeftijd van de vrouw niet vruchtbaar meer kunnen 
zijn. Gezinnen met volledige vruchtbaarheidsduur zijn die vol
groeide huwelijken, waarvan de leeftijd van de vrouw bij het 
aangaan van het huwelijk nog geen 25 was. 

Het algemeen gehanteerde cijfer van de gemiddelde gezins
grootte, het feitelijk gemiddelde gezin of het standaardgezin 
wordt gevonden door het totaal der "inwonende" kinderen te 
delen door dat der "echtparen", ongeacht of zij kinderen hebben 
voortgebracht of nog zullen voortbrengen of niet. Het is als het 
ware een dwarsdoorsnede door alle huwelijken in Nederland. Bij 
de bepaling van dit gemiddelde doen dus even goed alle pasge
sloten huwelijken mee als die welke hun 60-jarige bruiloft reeds 
zijn gepasseerd, welke uiteraard in het geheel geen inwonende 
kinderen meer bezitten. Dit gemiddelde gezin telt rond 2 kinde
ren. Dit wil dus zeggen, dat als men alle kinderen, die thans nog 
bij hun ouders inleven, gelijkelijk zou verdelen over alle 
bestaande huwelijken, dan zouden aan elk echtpaar 2 kinderen 
toevallen. 

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk gemiddelde niet veel be
tekenis kan hebben voor vele onderdelen van de praktische poli
tiek. Zelfs een gemiddelde per gezin in de betekenis van samen
woning heeft weinig betekenis. Het is niet bruikbaar voor de 
gezinspolitiek, niet voor de woningbouwpolitiek, niet voor de 
kinderbijslagpolitiek. Voor de woningbouwpolitiek niet, omdat 
men op grond van dit gemiddelde zou moeten besluiten tot het 
bouwen van uitsluitend 4-persoonswoningen. Voor de kinder
bijslagpolitiek niet, omdat de nood in de grote gezinnen daar
mede niet kan worden aangetoond. En het gevaar is er, dat de 
aandacht van de feitelijke situatie wordt afgeleid. 
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Voor de woningbouwpolitiek zal behoefte zijn aan een verde
ling van de gezinnen naar het aantal inwonende kinderen. En 
dan nog moet dit gegeven voorzichtig worden gehanteerd en 
zal een belangrijke speelruimte moeten worden genomen, willen 
we ons de nek niet breken over de verhuiswagens. Elke politiek 
zal voor haar doel over een aan dat doel aangepaste analyse 
moeten beschikken. 

Als we ons nu afvragen welke gemiddelde gezinsgrootte het 
best bruikbaar is als basis voor de kinderbijslagpolitiek, waarop 
Platenburg zijn studie toespitst, dan kan ik het met Platenburg 
eens zijn als hij zegt: "bij de beoordeling van de billijkheid van 
de kinderbijslag en het treffen van een regeling dienaangaande 
zal men beter doen uit te gaan van de huwelijksvruchtbaarheid 
als basis, omdat alleen daaruit het aantal kinderen kan blijken, 
waarop de Nederlandse vrouw, die in het huwelijk treedt, ge
middeld kans heeft". En ik zou er aan willen toevoegen: omdat 
deze cijfers alleen ons inlichten over de vraag, hoeveel kinderen 
een gezin gemiddeld tegelijkertijd tot zijn last zal krijgen. En 
op grond van zijn materiaal laat Platenburg hierop volgen "dat 
de cijfers onomstotelijk aantonen, dat het grotere gezin van om 
en nabij 5 kinderen het normale Nederlandse gezin genoemd 
kan worden". En verder: "Dat de S.E.R. in zijn advies ver
zuimde een onderzoek daarnaar in te stellen is een wetenschap
pelijk niet te verantwoorden tekort, waardoor het advies zelf 
belangrijk aan waarde heeft ingeboet". Met deze laatste uitla
ting, heftig bestreden door Zeegers, ben ik het volkomen eens. 
Zeegers voert aan, dat uit de statistieken blijkt, dat de kleine 
gezinnen meer voor hun kinderen kunnen uitgeven dan grotere. 
En als de S.E.R. zich dus van huishoudrekeningen van kleine 
gezinnen bedient bij haar bepaling van de kosten per kind dan 
is dat in het voordeel van de grote gezinnen. Dat de heer 
Zeegers deze uitlating aan de hand van huishoudrekeningen 
demonstreert lijkt mij vrij overbodig. Om de bepaling van die 
"kosten" ging het Platenburg niet. De wankelheid van deze door 
de S.E.R. gevolgde methode ter bepaling van de kosten der kin
deren was al meermalen uitvoerig aangetoond. Het ging er 
Platenburg om, dat de kritiekloze toepassing van het standaard
gezin de aandacht van de grote gezinnen afleidt door te sug
gereren dat het grotere gezin, om Platenburg's bewoordingen 
over te nemen, een uitzonderlijke liefhebberij van enkelingen 
zou zijn, waardoor men er gemakkelijk toe komt - het bedoelde 
S.E.R.-advies is er om dit te bewijzen - de noden van de gro
tere gezinnen, als sporadische gevallen, naar de liefdadigheid 
te verwijzen. 

Platenburg meent dus, en daarin kan ik zijn zienswijze delen, 
dat alleen de Huwelijksvruchtbaarheidsstatistiek voor de pro
bleemstelling van de kinderbijslagpolitiek van betekenis is. De 
juistheid van zijn conclusie betreffende het aantal kinderen, 
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dat een vrouw, die in het huwelijk treedt, gemiddeld zal voort
brengen in de huwelijksperiode laat ik even in het midden. Deze 
zal bij de beschouwing van de kritiek van Zeegers op haar waar
de worden getoetst. 

c) De kritiek in de brochure Zeegers-Godefroy 
"Demografie en Gezinspolitiek" 

Zoals werd gezegd, noemt Platenburg in het 2e K.V.P.-rap
port een gemiddelde gezinsgrootte van 5,28 kinderen, afgeleid 
uit de opgaven van de gekeurden der lichting 1952. Hij wijst er 
op, dat dit cijfer betrekking heeft op z.g. volgroeide huwelijken, 
waarin dus geen kinderen meer worden voortgebracht. We zou
den hierbij willen opmerken, daarbij riskerend eveneens van een 
overbodige vermelding te worden beschuldigd, dat het hier uit
sluitend gezinnen betreft, waarin tenminste 1 jongen is voort
gebracht. Dit gemiddelde heeft dus betrekking op gezinnen met 
kinderen. Het lijkt mij völkomen gerechtvaardigd, ja noodzake
lijk, wanneer het de gezinsgrootte betreft met betrekking tot de 
kinderbijslagpolitiek, gezinnen zonder kinderen uit te sluiten. 
Men pleegt nu eenmaal geen kinderbijslagpolitiek voor gezinnen 
zonder kinderen. Het is dan ook volkomen correct als Platenburg 
in de Huwelijksvruchtbaarheidsstatistiek zoekt naar met dit 
legeronderzoek vergelijkbare gegevens, dat hij alleen de huwe
lijken bekijkt, die 20 jaar of langer hebben bestaan. En hij vindt 
dan, dat de gemiddelde gezinsgrootte van voltooide gezinnen met 
volledige huwelijksvruchtbaarheid 4,95 bedraagt, waaruit hij 
tot een grote overeenkomst concludeert met het legergemid
delde. 

Nu de kritiek van Zeegers hierop. 
Op de eerste plaats heeft Platenburg bij de bepaling van het 

legergemiddelde een fout gemaakt door de gezinnen met 10 of 
meer kinderen op gemiddeld 10 te stellen. Had hij op basis van 
de uitkomsten van de gezinstelling daarvan het juiste gemid
delde gebruikt, dan zou hij in plaats van 5,28 een cijfer van 5,45 
hebben gevonden. Deze kritiek is volkomen juist. 

Voorts toont Zeegers aan, dat de bepaling van de gemiddelde 
gezinsgrootte van voltooide huwelijken op grond van de leger
gezinnen niet juist is. De grote gezinnen hebben n.l. meer kans 
een zoon voor de keuring te brengen dan kleine gezinnen. De 
grote gezinnen zullen in het legermateriaal dus relatief te veel 
voorkomen. De uitkomst is dus te hoog voor alle Nederlandse 
gezinnen met volledige huwelijksvruchtbaarheidsduur. Hierop 
hadden Groenman en Steigenga in Socialisme en Democratie ook 
reeds vóór Zeegers gewezen. Ook in deze kritiek ga ik met 
Zeegers mee. Op grond van de uitkomsten van de legertelling 
was Platenburg's conclusie niet verantwoord en als Platenburg 
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het alleen bij deze cijfers van de legertelling had gelaten zou 
zijn verdienste op dit punt twijfelachtig zijn. 

Hij analyseerde echter de Huwelijksvruchtbaarheidsstatistiek 
en kwam tot de conclusie, dat in huwelijken met volledige 
vruchtbaarheidsduur gemiddeld 4,95 kinderen worden voortge
bracht, de kinderloze daarbij buiten beschouwing latend. Hij 
leidde hieruit af, dat dit cijfer vrij goed overeenkwam met het 
legergemiddelde, maar verloor daarbij uit het oog, dat de leger
gezinnen niet alleen bestaan uit huwelijken met volledige 
vruchtbaarheidsduur, dus gesloten voor het 25ste levensjaar 
van de vrouw. De overeenkomst is dus, zoals Zeegers terecht 
opmerkt, louter toevallig. 

Intussen interesseert ons meer de vraag, waarom Zeegers 
bovengenoemd gemiddelde van 4,95, ontleend aan de Huwelijks
vruchtbaarheidsstatistiek bekritiseert. 

We stellen nog even uitdrukkelijk vast, dat het cijfer van 
4,95 betrekking heeft op alle bestaande voltooide huwelijken 
met volledige vruchtbaarheidsduur, waarin kinderen zijn voort
gebracht. Ik wijs hier speciaal op de woorden: alle bestaande 
huwelijken, aangezien de kritiek van Zeegers zich hier vooral 
tegen kant. In verband met de daling van de vruchtbaarheids
cijfers in de achter ons liggende decenniën zegt volgens Zeegers 
dit cijfer ons niets over de gezinsgrootte van toekomstige ge
zinnen. Zeegers licht een en ander toe aan de hand van een 
aantal grafieken en tabellen. Men zou verwachten, dat hij hier
toe cijfers zou aanvoeren, die qua definitie met die van Platen
burg zouden overeenkomen, met name dat hij cijfers zou geven 
betreffende huwelijken met volledige vruchtbaarheidsduur, 
waarin kinderen zijn voortgebracht en wel naar het tijdstip van 
huwelijkssluiting. Hij doet dat echter niet, maar geeft zonder 
verdere motivering alle huwelijken, ook die welke kinderloos 
bleven, in één cijfer weer, waarbij hij onderscheid maakt naar 
huwelijksleeftijd van de vrouw. Directe vergelijking blijkt dan 
ook niet mogelijk. Niettemin tonen de cijfers van Zeegers on
omstotelijk aan, dat de huwelijksvruchtbaarheid zich reeds 
sinds 1900 in dalende lijn beweegt. Was het gemiddelde kinder
tal van huwelijken, gesloten in de periode 1909/1913 bv. 4,42, 
voor de huwelijken, gesloten in de periode 1924/1928 was dit 
cijfer gedaald tot 3,41. Op de daling van dit cijfer spelen uiter
aard diverse factoren als toeneming van de kinderloze huwe
lijken, gewijzigde gemiddelde huwelijksleeftijd, daling van 
de kindersterfte e.d. een rol. Uit de huwelijksvruchtbaar
heidsstatistiek kan worden afgeleid, dat het gemiddelde, 
dat met Platenburg's cijfer van 4,95 overeenkomt, voor hen 
wier huwelijk in de periode 1924-1928 werd gesloten, 4,10 be
draagt. Platenburg's conclusie t.a.v. de te verwachten gezins
grootte van personen, die thans in het huwelijk treden zou 
\'oorzichtiger zijn geweest, als hij zich op dit laatste cijfer had 
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gebaseerd. Of dit cijfer sindsdien nog gedaald is? De brochure 
van Zeegers-Godefroy zegt over dit punt: "Een uitspraak om
trent het "vermoedelijke" aantal kinderen, dat uit in het hui
dige tijdvak gesloten huwelijken zal voortkomen, kan slechts 
onder groot voorbehoud (curs. van mij. Obs.) na toepassing van 
"extrapolaties" worden gedaan." 

Platenburg heeft - terecht of ten onrechte, bewust of on
bewust - blijkbaar aangenomen, dat de gemiddelde huwelijks
vruchtbaarheid in de toekomst zal overeenkomen met de ge
middelde vruchtbaarheid, die hij waarnam bij alle thans be
staande huwelijken met volledige huwelijksvruchtbaarheid. Zijn 
uitgangspunt voor de toekomstige huwelijksvruchtbaarheid is 
wellicht minder wetenschappelijk en vermoedelijk aan de hoge 
kant, maar elke prognose blijft riskant. Zeegers en Godefroy 
concluderen aarzelend, dat een verdere daling binnen de mogF:
Ujkheden ligt. (Curs. van mij. Obs.). Het lijkt daarom redelijk als 
schatting van het gemiddelde kindertal van de huidige en toe
komstige gezinnen niet verder te gaan dan tot om en nabij de 4. 
Het aannemen van een verdere daling is, gezien de onzekerheden 
van een prognose maar mede op grond van de feiten, dat de 
Katholieke bevolking relatief stijgt door de grotere vruchtbaar
heid en tekenen van een zeker herstel der vruchtbaarheid - ook 
in het buitenland - van bepaalde sociale groeperingen zijn waar 
te nemen, n.m.m. niet gewettigd. Hierbij spelen te veel factoren 
een rol, die in een wiskundige extrapolatie, waarin de daling van 
de huwelijksvruchtbaarheid als een noodlot wordt aanvaard, 
niet tot hun recht komen. 

Het spreekt vanzelf dat, wanneer men ook de huwelijken met 
onvolledige huwelijksvruchtbaarheidsduur of de kinderloze hu
welijken hierin betrekt, het cijfer lager wordt. Het ligt er maar 
aan welke bepaalde vorm van gezinspolitiek men op het oog 
heeft of men het ene of het andere cijfer moet hanteren. Voor 
Platenburg's doel, de kinderbijslagpolitiek, lijkt mij de concen
tratie op huwelijken met volledige huwelijksvruchtbaarheids
duur, waarin kinderen zijn voortgebracht, volkomen reëel. Dit 
te meer, waar blijkt, dat dit gemiddelde slechts een geringe 
wijziging ondergaat, wanneer we alle huwelijken hierin betrek
ken, gesloten vóór het 30ste levensjaar van de vrouw. En dan 
heeft dit cijfer betrekking op 80% van de gesloten huwelijken. 
De huwelijken op latere leeftijd blijven veelal kinderloos, zodat 
de kinderbijslagpolitiek zich terecht op de door Platenburg's 
bedoelde huwelijken behoort af te stellen. 

Na deze beschouwingen moet het me van het hart, dat ik het 
zeer betreur, dat een brochure als door Zeegers en Godefroy 
gebracht, door zijn emotionaliteit zo'n bittere nasmaak heeft 
achtergelaten en men kan zich afvragen, of de gezinspolitiek 
niet beter had kunnen worden gediend. 
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door Van Lier 

O nder dit opschrift doet Dr Gerats in het Juni-nummer 
een aanval op een alinea uit een artikel van mij in 
"Socialisme en Democratie". 

Deze alinea bevat een citaat van Maritain, waar
van Dr Gerats op ook voor mij duidelijke wijze aantoont, dat ik 
het onjuist heb vertaald en volkomen onjuist geïnterpreteerd. 

Wanneer ik pater Gerats op dit belangrijke punt mijn ongelijk 
toegeef, dan moet ik echter tegelijkertijd de juistheid bestrijden 
van het meer algemene kader, waarin hij zijn opmerkingen aan 
het adres van mij (en van mijn medestanders) plaatst, - want 
dit zou een bron van misverstanden kunnen zijn. 

1) Ik heb beweerd: "Onze voornaamste leermeester is Mari
tain", maar dit heb ik niet opgemerkt in het verband van onze 
opvattingen over de taak van een christelijke politiek in onze 
tijd, doch in verband met onze visie op de hedendaagse maat
schappij in ontwikkeling. Deze bewering handhaaf ik. Een vol
ledige rechtvaardiging ervan zou hier niet op haar plaats zijn, 
daar zij te veel ruimte zou vergen; ik moge nu volstaan er op te 
wijzen, dat ik mij in mijn artikel op een zevental andere plaatsen 
(o.m. met betrekking tot natuurrecht, democratie, standsbe
grip ) bij opvattingen van M:aritain heb aangesloten. 

2) Te zeggen: "Maritain is onze voornaamste leormeester" is 
in het geheel niet hetzelfde als de bewering: ,;M:aritaÎn geeft de 
katholieken in de Partij van de Arbeid gelijk". Dit laatste heb 
ik nooit gezegd (laat staan er een gezagsargument aan ont
leend), - het kan ook niet juist zijn, omdat zover ik weet Mari
tain zich nooit met het gelijk of ongelijk der katholieken in de 
P.v.d.A. heeft ingelaten. 

3) Onder het hoofd: "De taak van de christenheid, van een 
eventuele christelijke politiek in onze tijd" heb ik, zeer in het 
kort, een verschil van opvatting tussen ons en de K.V.P. willen 
aanduiden. Zeer in het kort, want juist dit verschil van opvat
ting hebben wij al herhaaldelijk en uitvoerig uiteengezet. 

253 



--------

Om te bewijzen, dat Maritain met zijn "intrinsiek christelijke 
politiek" heel iets anders bedoelt dan confessionele partijvor
ming, en dat er ook op die grond een zekere verwantschap be
staat tussen zijn denkbeelden en de onze, laat ik hier een ander 
citaat van hem volgen (te vinden op pag. 299 van de Neder
landse vertaling van "Humanisme Intégral", een overeenkom
stige uitspraak vindt men nog op pag. 259-260) : 

"Op het tweede terrein, in de tijdelijke orde, is niet eenheid, 
maar verscheidenheid de gewone toestand. Wanneer het gaat om 
het aardse leven van de mens, wanneer het betreft aardse be
langen, aardse goederen, of enig ideaal van het aards algemeen 
welzijn, de wegen en middelen om dat te verwezenlijken, dan is 
de normale gang van zaken, dat een eensgezindheid, waarvan 
het uitgangspunt boven de tijd uitgaat, verbroken wordt, en dat 
christenen, die aan dezelfde tafel communiceren, verdeeld zijn 
in de staatsgemeenschap. Het zou tegennatuurlijk, en dus zeer 
gevaarlijk zijn, om op dit terrein een eenheid onder de katholie
ken te verlangen, die dáár niet anders dan kunstmatig zou kun
nen wezen, en slechts verkregen zou kunnen worden hetzij door 
de godsdienstige energieën door politiek te verstoffelijken, (wat 
maar al te dikwijls gebeurd is met de "katholieke partijen", zo
als het Duitse Centrum) hetzij door een verzwakking van de 
sociale en politieke energieën van de christen en door een soort 
vlucht in algemene beginselen." 

4) Het onderscheid door Maritain gemaakt tussen "profaan 
en sacraal werk" mag men inderdaad niet zien als voor de chris
ten gelijk te staan met de tegenstelling "politiek" en "chris
telijk". 

Wat dit ook precies moge betekenen, in ieder geval houdt het 
in dat de christen, in elk denkbaar partijverband zijn politiek 
zal moeten toetsen aan de katholieke ethiek en moraal, hetgeen 
zowel een positief als een negatief aspect heeft. In mijn inleiding 
(waarvan het aangevallen artikel een bewerking is) heb ik dit 
ook uitdrukkelijk zo gesteld (zie het verslag in "de Katholiek 
in de Partij van de Arbeid" van September 1952). 

Naschrift van Dl' Gerats M.S.C. 

Aangezien het in hoofdzaak ging om de door van Lier geci
teerde en vertaalde tekst van Maritain, zie ik geen reden om 
verder op een debat in te gaan. De juistheid of onjuistheid van 
zijn politieke visie was niet in geding. 

Om echter "een bron van misverstanden" weg te nemen, zou 
ik toch nog het volgende willen opmerken: 

ad 1: Indien Maritain voor van Lier "de voornaamste leer
meester" is inzake zijn visie op de hedendaagse maatschappij in 
ontwikkeling - en niet inzake zijn visie op de taak van een 
christelijke politiek, kan dat geen reden zijn tot een eigen visie 
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op de politiek, aangezien meerdere K.V.P.ers dezelfde visie heb
ben op de maatschappij in wording, terwijl ook voor hen Mari
tain een leermeester is. 

ad 2: Het is erg goed, dat van Lier duidelijk verklaart: voor de 
politieke visie, zoals deze door de Katholieken in de P.v.d.A. 
wordt voorgestaan, kan men zich niet beroepen op Maritain! 

Het heeft wel eens de schijn, dat dit toch wordt gedaan. 
ad 3: In de mentaliteit van Maritain betekent de geciteerde 

tekst: Indien de grotere en wezenlijke doeleinden van het Chris
tendom in de politieke constellatie veilig zijn gesteld, dan kan _ 
bij nadere concretisering en uitwerking van deze christelijke po
litiek - geen eenheid maar verscheidenheid de gewone toestand 
zijn, d.w.z. dan zijn meerdere confessionele partijen, dus christe
lijke partijen mogelijk. 

Ook hier blijkt dus, dat de tekst op zich - zoals deze geciteerd 
wordt - een con tekst veronderstelt. Deze con tekst vindt men in 
het hele boek van Maritain, dat tot strekking heeft: politiek is 
een intern christelijke activiteit, of moet het tenminste zijn. 

Het besluit van deze gedachtenwisseling kan dus zijn: men zij 
heel erg voorzichtig met een beroep op Maritain, wanneer het 
gaat om de feitelijke politiek en om de feitelijke politieke par
tijen. 
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STAATSGEZAG EN SOUVEREINITEIT 
door Mr J. L. M. Elders 

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

1D 
e ontwikkeling van het Europese politieke leven na de 

tweede wereldoorlog is sterker dan ooit gekenmerkt 
door het streven naar gemeenschapsvorming tussen de 
staten, door het zoeken naar de vormgeving van een 

federale structuur en de formatie van een bovennationale over
heid. 

Zo kwamen in betrekkelijk korte tijd na elkaar tot stand de 
Westerse Unie en de Raad van Europa, waarmee werd beoogd 
een zeer nauwe samenwerking op militair en economisch gebied, 
terwijl reeds in werking zijn getreden een Europese Betalings
unie en het plan Schuman tot integratie van de steenkool- en 
staalnijverheid. Deze welhaast revolutionnaire ontwikkeling 
heeft een groot aantal vraagstukken doen ontstaan, niet het 
minst op het gebied van de staatsleer en het constitutionele 
recht. 

In dit verband zijn er twee vragen van bijzondere betekenis, 
n.l. in de eerste plaats of het wel juridisch mogelijk zal zijn om 
op een of meer gebieden gezag over te dragen en op andere niet, 
en in de tweede plaats of een dergelijke overdracht van souverei
niteit wel te verenigen is met een zelfstandig voortbestaan als 
staat. Met andere ,voorden, is een federale staat waartoe een 
aantal tot op heden zelfstandige staten zullen behoren, mogelijk 
die aan het statelijk karakter van de samenstellende staten geen 
afbreuk doet? 

Nu is het uiteraard zo dat wanneer men de vorming van een 
Westeuropese eenheidsstaat verkiest, de hierboven gestelde 
moeilijkheden zich niet kunnen voordoen. Een dergelijke een
heidsstaat heeft tot dusver echter weinig verdediging gevonden 
en naar onze mening terecht. 

Immers, de historisch gegroeide nationale eenheidsstaten in 
Europa dragen zozeer een eigen karakter en zijn blijkens de 
recente politieke ontwikkeling zo diep in de geest van de diverse 
volksgemeenschappen geworteld dat het volkomen irreëel en fei
telijk onmogelijk zou zijn om deze gemeenschappen op politiek 
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gebied in een keer weg te organiseren. Bovendien zou daarmee 
niets gewonnen en veel verloren worden. 

Een nationale cultuurgemeenschap heeft nu eenmaal haar 
eigen specifieke organen nodig wil zij op de duur kunnen voort
bestaan. In de eigen aard van de verschillende volken is zeker 
een groot goed gelegen, omdat daarin de verscheidenheid van de 
menselijke natuur tot volle rijpheid kan komen. Daarnaast leert 
de geschiedenis dat in vrijwel elke gemeenschap met een terri
toriaal karakter een sterke centralisatie leidt tot verwaarlozing 
van de randgebieden, terwijl ook de band tussen gezag en be
stuurden door grote afstand aan betekenis verliest. Ten slotte 
dreigen vele vruchtbare activiteiten van regionaal karakter door 
een sterke centralisatie niet aan bod te komen en dus verloren 
te gaan. De zelfwerkzaamheid van regionale gemeenschappen 
kan de kracht van het sociaal geheel slechts verhogen. 

Op dezelfde gronden waarop men binnen de staat aan gewest 
en gemeente een eigen plaats toekent met een zekere autonomie, 
zal ook in een toekomstige Europese staat aan de deelstaten een 
zekere autonomie moeten toekomen. Aan de federale overheid 
behoort dus niet alle gezag te worden overgedragen. 

Een antwoord dient dus te worden gezocht op de vragen of 
een gedeeltelijke overdracht van bevoegdheden aan en een zelf
standig voortbestaan in een federale staat voor de nationale 
staten mogelijk zal zUn. 

De beantwoording van deze problemen maakt een onderzoek 
noodzakelijk naar de aard van begrippen als staatsgezag en 
souvereiniteit. 

Tot aan de tweede wereldoorlog beschouwden de meeste sta
ten het als het hoogste doel van hun politiek de nationale onaf
hankelijkheid en zelfstandigheid, kortom de souvereiniteit in 
haar volle omvang, onvoorwaardelijk te handhaven. Dit werd 
nagestreefd door bondgenootschappen, machtsontplooiing, door 
een consequente neutraliteitspolitiek of door het handhaven van 
het internationaal machtsevenwicht. Dit beginsel van de staats
souvereiniteit vinden wij ook in het Handvest van de Verenigde 
Naties van 1945. In art. 2 lid 1 wordt gezegd dat de organisatie 
is gegrond op het beginsel van de souvereine gelijkheid van al 
haar leden, terwijl in het 4e lid van art. 2 de politieke onafhan
kelijkheid van de staten wordt beschermd. Als leden van de 
organisatie worden toegelaten staten die naar het oordeel van 
de Verenigde Naties in staat zijn de verplichtingen uit het 
Handvest na te komen. 

Uit een en ander ligt de conclusie voor de hand dat ook in 
het Handvest de souvereiniteit van een staat, d.w.z. zijn juri
dische onafhankelijkheid van andere staten als maatstaf wordt 
beschouwd voor een eventuele erkenning als gelijkwaardig lid 
van de statengemeenschap. 
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Het is dus een veel verbreide opvatting dat de souvereiniteit 
van de staat daarvan een wezenlijk kenmerk vormt, een opvat
ting die echter onhoudbaar blijkt wanneer het begrip souverei
niteit nader wordt ontleed. De souvereiniteit is immers een 
eigenschap van het staatsgezag waardoor dit in zijn soort als 
de hoogste macht geldt, onafhankelijk van welke andere macht 
ook. Stelt men zich nu een ogenblik voor dat er nog slechts één 
staat zou bestaan, dan had daarmee het begrip souvereiniteit 
reeds zijn zin verloren, althans in haar uitwendig aspect. Histo
risch is evenwel deze souvereiniteitsleer verklaarbaar. 

In de oudheid zien wij, zodra er twee staten naast elkaar 
bestaan, een voortdurende strijd om de hegemonie welke strijd 
meestal eindigt met de onderwerping van de ene staat aan de 
andere. Griekenland verloor zijn politieke onafhankelijkheid aan 
een buitenlandse macht, nadat een reeks van onderlinge oor
logen de Griekse staten volkomen had uitgeput. In de Romeinse 
staat gaat weldra de rijksgedachte overheersen waardoor men 
de gehele toenmaals bekende wereld als onderhorig aan het 
imperium ging beschouwen. Bijgevolg had de Romeinse keizer 
zijns gelijke niet. Nadat in West-Europa het rijk van Karel de 
Grote is uiteengevallen in 843, ontstaan er verschillende natio
nale staten die elk een eigen dynastie krijgen. Maar in principe 
bleven de Franse en Engelse koningen de onderdanen van de 
Duitse keizer als opvolger van de Romeinse keizer. Naast deze 
gebondenheid die slechts van theoretisch belang was, kwam de 
gebondenheid aan de Kerk. De vorsten hadden zich te onder
werpen aan de geestelijke leiding van de Pausen en aan het 
Kerkelijk leergezag. Ten slotte was er als gevolg van het leen
stelsel een grote verbrokkeling ontstaan binnen de diverse 
koninkrijken. Het grote aantal heerlijkheden en immuniteiten 
maakte een normaal functionneren van het centrale gezag on
mogelijk. De politieke macht was verdeeld tussen de vorst, de 
leenheren, de steden en de standen en -deze machtsverdeling 
geschiedde dikwijls op grond van een krachtmeting in het vrije 
veld. 

Er ontwikkelt zich een streven naar een krachtig centraal 
gezag, onafhankelijk van Paus en keizer en in staat om eenheid 
te brengen in het eigen land. Bij Bodin (1530-1596) krijgen deze 
nieuwe ideeën hun definitieve formulering. In zijn staat komt 
aan de koning de "suprema potestas" toe, erkend de vorst nie
mand meer boven zich. Alle politieke macht verenigt de koning 
in zich, hij is ver boven de burgers verheven. De keerzijde 
van de souvereiniteitsidee was dat ook aan andere vorsten een 
dergelijke macht toekwam. En zo komen de souvereine vorsten 
en vervolgens ook de souvereine staten tegenover elkaar te 
staan. Deze ontwikkeling gaat gepaard met de toenemende 
nationalisering van Europa. Het is het politieke gezag dat aan 
de meeste nationaliteiten hun definitieve vorm heeft gegeven, 
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De souvereiniteit van de nationale staten is in de 19de eeuw 
de grondslag geworden van de internationale politiek. Ook het 
zelfbeschikkingsrecht der volken wordt dan geleidelijk meer 
erkend. 

Zoals eens de Volkenbond, heeft thans ook de organisatie der 
Verenigde Naties met deze politieke realiteit te maken. 

Wanneer wij echter een blik werpen op de geschiedenis, dan 
blijkt dat de staten het lange tijd zonder souvereiniteit hebben 
gesteld. Talrijke antieke en middeleeuwse staten waren staat 
zonder souverein te zijn. 

En nu de politieke en economische ontwikkeling van de laat
ste jaren onmiskenbaar heeft duidelijk gemaakt dat een samen
bundeling van situationeel nauw verbonden staten een bittere 
noodzaak is geworden, nu zal het besef dat met het prijsgeven 
van de souvereiniteit slechts een bijkomstig element van de 
staat wordt opgeofferd een spoedige eenwording van West
Europa wellicht kunnen bevorderen. 

Van prijsgeven der souvereiniteit zal men eerst dan kunnen 
spreken, wanneer een lid van de te vormen unie zich bij voor
baat onvoorwaardelijk zal neerleggen bij een meerderheidsbe
sluit. 

Tot hiertoe spraken wij over de souvereiniteit van de staat 
in haar uitwendig aspect. Van zeer veel belang is evenwel ook 
het intern aspect van de souvereiniteit. 

Het uitwendig aspect is immers in hoofdzaak negatief en 
geeft aan dat een staat niet van buitenlandse machten afhan
kelijk is. Intern, dus staatsrechtelijk bracht de aanvaarding van 
de souvereiniteitsidee met zich de vestiging van een sterk cen
traal gezag. Alle macht werd geconcentreerd in de vorst. In de 
zogenaamd moderne staatsidee van Bodin en Machiavelli her
leefde in werkelijkheid het absolutisme uit de latere Romeinse 
keizertijd, de tijd van het dominaat. Terwijl in de middeleeuwen 
er een voortdurend dualisme had bestaan tussen vorst en volk, 
waardoor koning en volk elkaar wederkerig trouw zwoeren en 
de wet boven de koning stond als "frenum potentiae", treedt in 
de 16e eeuw, wellicht onder nominalistische invloed, de sou
vereine wilsmacht van de vorst in de plaats van de beperkte 
rechtsmacht van de middeleeuwse koning. De natuurrechtelijke 
en conventionele staatsopvattingen, gebaseerd op een min of 
meer realistische wijsbegeerte, die eeuwenlang het politieke 
denken hadden beheerst, verliezen terrein aan de nominalis
tische opvattingen waarin de sociale werkelijkheid uiteen werd 
gerukt en het politieke leven voortaan nog slechts aan een eigen 
normativiteit, los van de individuele menselijke ethiek, zou ge
hoorzamen. 

Het gecentraliseerde koninklijk gezag wordt verzelfstandigd 
en als wezenskenmerk van de staat gezien. In plaats van een 
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gezagsdrager die de gemeenschap dient zien wij een gemeen
schap die de gezagsdrager dient. 

Bij Rousseau wordt als reactie op het absolutisme van het 
"ancien régime" het subject van het staatsgezag verplaatst van 
de vorst naar het volk, zodat de volkssouvereiniteit haar intrede 
doet. Maar ondanks deze verwisseling van subject blijft de aard 
van het gezag ongewijzigd. Aan de algemene wil van het maat
schappelijk lichaam komt dezelfde onbeperkte wils macht toe 
die alleen aan zich zelf is gebonden. 

Rousseau verdedigt consequent een monistische gezagscon
structie zonder competentiegrenzen. Alle verbanden binnen de 
staat moeten worden verworpen omdat deze de "volonté géné
rale" niet vertegenwoordigen. Deze ideeën van Rousseau wer
den, althans ten dele, in practijk gebracht in de Franse revolu
tie. In de constitutie van 1791 luidt art. 1: "La souveraineté 
est une, inaliénable et impréscriptible; elle appartient à la 
nation." 

Wel is waar wordt in deze constitutie, evenals in de meeste 
staatsregelingen van later tijd, ook de triasleer van Montesquieu 
aanvaard, dus een scheiding van wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht, maar deze machten worden dan opgevat 
alsof zij uit één punt voortkomen n.l. de souvereine wil van de 
natie (art. 2 van dezelfde constitutie). Het gevolg van deze 
monistische gezagsopvatting is dat de gehele gezagsorde in de 
staat afhankelijk wordt van de wil van de centrale wetgever. 
Dezelfde fout als bij de externe souvereiniteit wordt ook hier 
gemaakt. Wat in werkelijkheid niet meer is dan een bijkomstig 
aspect van het staatsgezag n.l. dat het in politiek opzicht de 
hoogste macht is binnen de staat, heeft tot gevolg dat men nu 
alle gezag in de staat tot deze ene bron wil herleiden zodat de 
souvereine wetgever de totaliteit van alle gezag uitmaakt. En 
zo vertonen de meeste staatsregelingen het beeld van een al
machtige wetgever, die zijn bevoegdheden aan andere organen 
delegeert. 

Wanneer wij nu in de naaste toekomst een zeer nauwe samen
werking tussen diverse staten gaan krijgen, waarbij de ver
dragsregel en zelfs de meerderheidsbeslissing van een inter
statelijk orgaan zullen prevaleren boven de nationale wet, kan 
men zulks niet verenigen met een monistische gezagsconstructie 
waarin alle bevoegdheden liggen opgesloten. M.a.W. ook de 
staatssouvereiniteit in haar intern aspect is bij een federale 
opbouw van Europa niet te handhaven. Immers, in federaal 
verband zullen bepaalde onderwerpen tot de competentie van 
het federaal gezag gaan behoren, terwijl andere onderwerpen 
als van ouds tot de volledige bevoegdheid van de deelstaat 
zullen worden gerekend. Juist omdat de deelstaat de verant
woordelijkheid voor zijn eigen welzijn volledig behoudt en tot 

260 

( 

{ 

s 
c 
I 
s 
u 
c 



~I' ..... - ~- --=---

alle beslissingen over federale aangelegenheden zal kunnen 
medewerken, blijft het wezenlijke van de staatsgemeenschap, 
gelijk wij nog nader zullen zien, behouden. Van souvereiniteit 
alszodanig zal echter geen sprake meer zijn. De vraag blijft dan 
op welke wijze een theoretische grondslag kan worden gevonden 
voor een constitutionele staatsorde, waarin de elementen van 
statelijke zelfstandigheid en federale verbondenheid in een 
logisch sluitend en normatief juist systeem zijn te verenigen. 

Het is vooral de Franse staatsrechtsgeleerde Hauriou (1856-
1929) die voor een meervoudige gezagsopvatting grote ver
diensten heeft verworven. Hauriou heeft zich met kracht ge
keerd tegen de leer van Rousseau, zoals deze nog in de 
Franse grondwet voortleefde. Het gezag wordt door hem objec
tief opgevat, d.w.z. als een functie in het belang van een groep. 
Het gezag kan niet tot een autonome individuele wil worden 
herleid omdat het betrekking heeft op de mens, levend in een 
gemeenschap, en het gebaseerd is op het algemeen belang van 
deze gemeenschap. 

Ook Hauriou huldigt het bestaan van een algemene wil bij de 
natie, maar deze wil is niet als bij Rousseau een wetgevende 
wil, maar alleen de wil om samen te leven (volonté commune). 
Wel heeft deze wil een legitimerend karakter tegenover de be
stuursmacht door de erkenning van een bepaalde gezagsdrager, 
maar zij heeft een ander object dan de wetgevende wil. "Les 
lois se font dans la catégorie des choses discutables et à la 
simple majorité, la volonté générale est dans la catégorie des 
choses indiscutables et elle requiert l'unanimité". (La souve
raineté nationale, pag. 22). De algemene wil heeft bij Hauriou 
betrekking op de nationale eenheid, de verbondenheid met het 
grondgebied, alsmede op elementaire begrippen van recht en 
zedelijkheid waarover geen verschil van mening bestaat. Juist 
omdat deze gegevens niet voor discussie vatbaar zijn aangezien 
het voortbestaan van de gemeenschap zelf er mee gemoeid is, 
behoeven zij niet in de wet te worden opgenomen. De wet is 
er immers om aan onzekerheid een eind te maken en om des
noods een bepaald gedrag door haar sanctie af te dwingen. 
Zodra de algemene wil zich met concrete vraagstukken zou 
inlaten, zou haar algemeenheid verloren gaan omdat de eens
gezindheid spoedig verdwijnt wanneer het op handelend optre
den aankomt. De theorie van de eenheid van het staatsgezag, 
de leer der staatssouvereiniteit naar haar intern aspect kan in 
de ogen van Hauriou geen genade vinden. De revolutionnaire 
stelling: "La souveraineté est une et indivisible" is onhoudbaar 
omdat zij in strijd is met de maatschappelijke werkelijkheid. 
De verschillende functies in het staatsbestuur, wetgeving, be
stuur en rechtspraak vragen uiteenlopende bekwaamheden en 
uiterst zelden zal iemand voor al deze functies voldoende capa
citeiten bezitten. De zogenaamde delegatietheorie volgens welke 
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het souvereine volk aan de verschillende organen telkens een 
deel van zijn gezag zou overdragen, is onjuist omdat de kiezers 
niet met de natie mogen worden vereenzelvigd en omdat men 
geen gezag (dat niet zonder de nodige bekwaamheid kan be
staan) kan overdragen dat men niet bezit. Immers, de kiezers 
vertegenwoordigen het volk slechts ten dele en de grote massa 
der kiezers mist iedere bestuursbekwaamheid en zal dikwijls 
ook geen goede rechter zijn. 

"Si l'on veut être logique, il faut admettre que les représen
tants de la nation ont un pouvoir propre qui ne leur est pas 
transmis par la volonté générale de la nation". (Hariou, t.a.p. 
pag. 101). 

In plaats van delegatie kunnen wij volgens Hauriou beter 
spreken van investituur, die hierin bestaat dat bepaalde perso
nen met politieke functies worden bekleed en als gezagsdrager 
erkend. Er vindt dus wel een legitimatie plaats maar geen 
eigenlijke overdracht van gezag. 

De feitelijke bekwaamheden worden door juridische erken
ning omgevormd tot bevoegdheden en aldus wordt de politieke 
macht tot gezag. 

Volgens Hauriou moeten wij tussen de volgende gezagsvor
men in de staat onderscheiden. Naast het politieke staat het 
juridische gezag, hetwelk berust bij de gehele natie en bij de 
rechterlijke macht. Het volk alszodanig bezit de "volonté 
d'assentiment", een wil waardoor het bestuur wordt gelegiti
meerd. Het "orgaan" van de volksgemeenschap als zodanig is 
de publieke opinie. Naast deze publieke opinie is het de rechter
lijke macht die het juridisch gezag uitoefent. Het politiek gezag 
in de staat zien wij in deze tijd verdeeld tussen de kiezers, de 
volksvertegenwoordiging en de regering. Van de politieke macht 
onderscheidt Hauriou de militaire, religieuse en economische 
machten die alle een bijzonder aspect van het sociale leven 
vertegenwoordigen. 

In deze gedachtengang nu ligt een vruchtbaar uitgangspunt 
voor een reconstructie van de staatstheorie in verband met het 
federalisme. Terwijl de militaire en economische machten, om 
slechts deze te noemen, een beperkte en nauwkeurig omschreven 
taak hebben, is het object van het politiek gezag het algemeen 
welzijn, dit is de realisering van het menselijk welzijn op het 
natuurlijk levensterrein voor zo ver dit door middel van de 
staatsgemeenschap tot stand moet worden gebracht. 

De beantwoording van de vraag in welke mate de staat zich 
moet inlaten met de welzijnsverzorging is uiteraard afhankelijk 
van plaats en tijd. Maar het specifieke van de staatstaak is 
juist gelegen in de algemeenheid van zijn mandaat. Tot deze 
algemene zorg behoort in de eerste plaats de verwezenlijking 
van een zo veel mogelijk vrije gemeenschap door schepping van 
een rechtsorde, niet slechts in formele maar vooral in materiële 
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zin. De staat moet door zijn wetgeving er voor waken dat de 
economisch sterken het maatschappelijk leven niet gaan over
heersen; zowel het individu moet tegen de groep als de groep 
tegen het individu worden beschermd. De zorg voor het recht 
als eerste vorm van welzijnszorg vinden wij b.v. zeer duidelijk 
omschreven in een Latijns geschrift uit omstreeks de 8ste eeuw 
na Christus, waarin als taak van de vorst wordt genoemd: 
"Rechtvaardig oordelen, zwakken beschremen, bozen bestraf
fen, de Kerk verdedigen" (geciteerd bij Carlyle, A history of 
mediaeval political theory in the west). 

In de tweede plaats behoort de staat subsidiair werkzaam te 
zijn op het terrein van de economie, het onderwijs, de volks
gezondheid enz., voor zo ver privaatrechtelijke instellingen op 
deze gebieden in gebreke blijven. Deze aanvullende werkzaam
heid betekent niet dat de staat een specifiek economische, pae
dagogische of medische taak zou hebben. De staats hulp wordt 
hier gegeven vanuit de gezichtshoek van het algemeen belang 
dat een synthese moet vormen van alle aspecten van het maat
schappelijk leven. Wanneer wij nu op diverse deelgebieden een 
overdracht van bevoegdheden krijgen op federale organen, _ 
men denke aan de Hoge Autoriteit van de Kolen- en Staalge
meenschap -, dan betekent dit allerminst een afbrokkeling van 
het gezag van de deelstaten. 

Tegen de te ver doorgevoerde staatsbemoeienis op economisch 
terrein was al een reactie gaande die ten onzent leidde tot de 
wet op de bedrijfsorganisatie. Hiermee is de mogelijkheid ge
opend voor het creëren van niet politieke organen die in eigen 
kring orde op zaken zullen moeten stellen. De in onze tijd steeds 
toenemende interdependentie van het economisch leven heeft 
evenwel tot gevolg dat met onafhankelijke nationale regelingen 
niet meer kan worden volstaan. Aldus wil men op Europees 
niveau aan de integratie van het economisch leven een eigen 
vorm geven door de organisatie van belangengemeenschappen. 
Uiteindelijk zullen deze belangengemeenschappen aan een fede
raal politiek orgaan onderworpen moeten zijn. Voor zo ver het 
Comité van Ministers als orgaan van de Raad van Europa zich 
met deze taak belast, blijft er enige zeggenschap van de deel
staten, die daarmee hun specifieke staatstaak blijven behouden, 
ook al worden in het comité beslissingen bij meerderheid van 
stemmen genomen, hetgeen thans slechts ten dele het geval is. 

Het antwoord op de in het begin van deze beschouwing ge
stelde vragen zal dus moeten luiden dat overdracht van be
voegdheden op deelgebieden het staatsgezag onverlet laat, ter
wijl de deelstaten in een toekomstige federale staat hun state
lijk karakter dàn zullen behouden, wanneer zij een politieke ver
antwoordelijkheid blijven bezitten voor het nationale welzijn, 
en zij deze kunen verwerkelijken door medezeggenschap in fede
rale organen. 
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Dat de souvereiniteit plaats maakt voor een beperkte com
petentie valt niet te betreuren. Immers, het menselijk welzijn 
kan alleen maar gediend zijn met een zo zorgvuldig mogelijke 
belangenharmonisering die in de toekomst in hoogste instantie 
zal geschieden in een federaal orgaan dat in principe gebaseerd 
is op redelijk overleg. 
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HET SAARVRAAGSTUK 
een inLeidende ~tudie 

\.. door Drs Anton F. van der Laan 

lf ot de problemen, die de belangrijkste beletselen opleve
ren voor de Europese éénwording behoort ongetwijfeld 
de Saarkwestie. Reeds eeuwenlang doen zowel Frankrijk 
als Duitsland aanspraak gelden op het Saargebied doch 

nu deze beide Europese grootmachten dan tenslotte voor de 
beslissing staan van een definitieve verzoening in een geïnte
greerd Europa is de noodzaak van een voor beide partijen be
vredigende oplossing dringender dan ooit tevoren. Het zijn 
immers niet meer slechts de Franse en de Duitse belangen, 
waarom het thans gaat, maar de Europese, met inbegrip dus 
van die der Saarlandse bevolking zelf. 

Ter bevordering van de opinievorming kan het wellicht van 
nut zijn, dat de Franse en Duitse standpunten terzake van dit 
probleem duidelijker worden begrepen. Dit artikel beoogt een 
bijdrage hiertoe te leveren, zonder dat daarbij een eigen stand
punt wordt ingenomen ter goed- of afkeuring van een bepaalde 
politiek. 

Het eerste gedeelte bevat een overzicht van de historische 
ontwikkeling van het Saargebied in de loop der eeuwen, door 
het kader van het tijdschrift-artikel uiteraard beperkt tot die 
gebeurtenissen, die meer rechtstreeks betrekking hebben op de 
Franse en Duitse politiek inzake het Saargebied. 

Het tweede gedeelte bevat een beschouwing over de econo
mische betekenis van het Saargebied en zijn relaties met de 
omringende landen. In de hedendaagse politieke situatie spelen 
de economische wensen en belangen een grote rol. Stellig geldt 
dit voor het Saargebied, waar de zware industrie en de mijn
bouw van zo groot gewicht zijn voor de machtspolitieke ver
houdingen. 
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De Historische Ontwikkeling 
Eerst in 1919 heeft het Saargebied als zelfstandige staat

kundige eenheid zijn intrede gedaan in de geschiedenis. In dit 
jaar werd het bij het vredesverdrag van Versailles gevormd uit 
een deel van Pruisen (Rijnland) en de Beierse Palts. In vroe
gere eeuwen bestond het gebied uit een groot aantal min of 
meer onafhankelijke staatjes. In verband met de beschikbare 
plaatsruimte zullen wij ons moeten beperken tot het belang
rijkste gedeelte van deze gebiedsdeeltjes, het Graafschap Saar
brücken, en in hoofdzaak tot de periode, die direct belangrijk 
wordt voor een goed begrip van de huidige situatie. 

Uit de Romeinse tijd zijn ons meer uitvoerige gegevens be
waard gebleven, waaruit we weten, dat de ijzerindustrie in het 
Saargebied toen reeds bestond en dat de mijnbouw er door de 
Romeinen werd ingevoerd. De geestelijke beschaving werd ver
rijkt door de invoering van het Christendom, de H. Quirinus 
was de Apostel van het Saargebied. 

In de hierop volgende Germaanse periode bevocht Clovis, 
koning der Franken, de alleenheerschappij in het gebied, dat 
nu verder tot het Frankische Rijk behoorde tot de verdeling 
daarvan in 843 bij de dood van Lodewijk de Vrome. Het Saar
gebied kwam toen tot het zgn. Middenrijk van Lotharius te 
behoren en vormde een twistappel tussen het Westelijke (het 
latere Frankrijk) en het Oostelijke Rijk (het latere Duitsland). 
Bij dit laatste werd het in 925 tenslotte definitief ingelijfd en 
ondanks de eeuwenlange twisten bleef het hiertoe behoren met 
uitzondering van een periode tussen 1680 en 1697 en enige 
jaren in de Napoleontische tijd, toen het deel uitmaakte van 
Frankrijk. Na de slag bij Waterloo werden in het algemeen de 
grenzen van 1792 hersteld. Dit betekende, dat het Saargebied 
voor een gedeelte aan Pruisen kwam en voor de rest aan de 
Beierse Palts. Wederom onder Duitse heerschappij werd de 
kolen- en ijzerproductie ongevoerd, werden de wegen verbeterd 
en spoorwegen aangelegd en de Saar gedeeltelijk gekanaliseerd. 

Bij het vredesverdrag van Versailles werd bepaald, dat de 
souvereiniteit van Duitsland voor de tijd van 15 jaar opgeschort 
zou worden. Gedurende deze vijftien jaar zou de Volkenbond 
het gebied besturen. Na afloop van deze periode zou de bevol
king door middel van een plebisciet moeten uitmaken of zij de 
status-quo wenste te handhaven dan wel aansluiting bij Frank
rijk of Duitsland wenste. 

De Regeringscommissie die in naam van de Volkenbond het 
gebied bestuurde, bestond uit vijf leden, waarvan één de Franse 
nationaliteit moest hebben en een ander een inwoner van het 
Saargebied moest zijn. Duitsland moch niet in de Commissie 
vertegenwoordigd zijn. In het vredesverdrag werd tevens be-
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paald, dat het gebied binnen de Franse douanegrens zou vallen, 
dat de Duitse wetten van vóór 11 November 1918 geldig zouden 
blijven en dat aan de invoering van de Franse franc als wettig 
betaalmiddel, naast de mark, niets in de weg gelegd mocht 
worden. Frankrijk kreeg het recht de mijn- en nevenbedrijven 
te exploiteren naar goedvinden als vergoeding voor de tijdens 
de oorlog geleden schade aan de kolenmijnen in Noord-Frank
rijk. De bevolking had geen medezeggenschap in het bestuur 
(met uitzondering dan in de "Kreisen" en "Gemeinden") . Wel 
bestond er een vergadering van afgevaardigden, de z.g. Lan
desrat, doch deze raad had alleen adviserende stem en miste 
enige essentiële rechten van een volksvertegenwoordiging in een 
democratische staat. Zo ontbrak b.v. het budgetrecht, het recht 
van initiatief en interpellatie. Ook kon de "Rat" niet zelf zijn 
agenda opstellen de voorzitter benoemen. De Regeringscommis
sie was dan ook niet verantwoordelijk tegenover dit lichaam, 
doch tegenover de Volkenbond. 

Bij het plebisciet van 13 Januari 1935 koos de bevolking voor 
98% voor de terugkeer naar Duitsland. 

Bij de bezetting van Duitsland in 1945 kwam het Saargebied 
in de Franse bezettingszone te liggen. Evenals de Engelse en 
Amerikaanse zones was ook de Franse zone in een aantal "Län
der" verdeeld. Eén van deze "Länder" was het Saargebied. Ieder 
van deze "Länder" stond onder het gezag van een "Délégué supé
rieur pour Ie Gouvernement Militaire". Deze délégué's waren 
ondergeschikt aan de Franse opperbevelhebber in Duitsland. In 
Saarland was Gilbert Grandval de "Délégué supérieur". Al 
spoedig bleek, dat de Fransen er op bedacht waren het Saar
land van West-Duitsland los te maken. Eenzelfde lot hadden 
zij het Ruhrgebied en het Rijnland toegedacht. De oppositie van 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, die vreesden, dat een 
goedkeuring van de Franse veiligheidspolitiek noodzakelijk ge
volgd moest worden door een goedkeuring van de afscheiding 
van Duitse gebieden ten Oosten van de Oder en de Neisze, deden 
de Fransen hun plannen matigen. Op 7 April 1946 formuleerde 
Georges Bidault te Rijssel het Franse standpunt t.a.v. de Saar 
als volgt: 1. De mijnen komen aan Frankrijk. 2. Het Saargebied 
wordt opgenomen in de Franse economie. 3. Het gebied wordt 
onttrokken aan de controle van de geallieerde raad in Berlijn. 
4. Frankrijk wil de rust aan zijn grenzen handhaven. 5. Frank
rijk moet controle uitoefenen op het bestuur van het gebied, dat 
losgemaakt wordt van Duitsland. 

Veel medewerking ondervond Frankrijk niet van de geallieer
den, integendeel, deze waren nog steeds bevreesd de communis
ten door het steunlJn van Frankrijks politiek in de kaart te 
spelen. Door een voorzichtig voorwaarts gaan van Frankrijk 
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draaiden de Westelijke mogendheden echter bij. Op 12 Februari 
1946 stelden de Fransen aan de Grote Drie officieel voor: 
1. De mijnen komen aan Frankrijk. 2. Het gebied wordt opge
nomen binnen de Franse douanegrenzen. 3. De Franse franc 
zal de mark vervangen. 4. Het gebied wordt losgemaakt van 
de controle-raad in Berlijn. 5. De controle over het gebied komt 
aan Frankrijk. 

Daar het gebied in de Franse bezettingszone lag, konden de 
Fransen, ondanks de afwijzende houding van Engeland en de 
Verenigde Staten, alle maatregelen nemen die de autonomie, 
gepaard gaande met de economische aansluiting bij Frankrijk, 
moesten voorbereiden. 

Op 15 September 1946 vonden er gemeenteraadsverkiezingen 
plaats, de eerste verkiezingen sinds 1933. Hoewel het "slechts" 
de afvaardiging naar de gemeenteraden betrof, waren deze ver
kiezingen toch belangrijk, omdat het de eerste krachtmeting 
van de partijen na de oorlog was. De "Christliche Volkspartei" 
behaalde 46,3 % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stem
men, de "Sozialistische Partei des Saarlandes" 22,6% en de 
"Kommunistische Partei des Saarlandes" 8,1 % 1). In aanslui
ting en op basis van deze verkiezingen werd nu het "Comité 
de l'Administration du Territoire de la Sarre" gevormd. Dit 
was een commissie, uit burgers bestaande, die de militaire rege
ring terzijde moest staan bij het bestuur over het gebied. Men 
kan dit comité beschouwen als een stap naar een eigen, auto
nome regering. Voorzitter van dit Comité was de C.v.P.-er 
~,1niller. 

Een belangrijke stap naar de losmaking van West-Duitsland 
was de verschuiving van de tolgrens, twee maanden later, van 
de Vvest- naar de Oostgrens van het gebied. De economische 
banden met Duitsland \verden nu veel losser. De volgende maat
regel gold de vervanging van de mark door de Franse franc 
als wettig betaalmiddel. Deze vervanging vond plaats in No
vember 19!ä, nadat eerst, als overgangsmaatregel, in Juni de 
Duitse murk vervangen was door de Saarmark. 

Inmiddels was de intussen ingestelde grondwetscommissie 
gereed gekomen met haar ontwerp-constitutie, die de politieke 
autollomie en de betrekkingen tot Frankrijk moest vastleggen. 
Deze grondwet werd door het op 5 October 1947 gekozen par
lement ("Landtag") aangenomen. 

In de preambule van deze grondwet is opgenomen, dat in 
afwachting van een internationale regeling van de status van 
het Saargebied, de Saar zijn toekomst bouwt op een economische 

1) De "Demokratische Partei des Saarlandes" werd eerst later op
gericht. 
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unie met Frankrijk, waarin begrepen is de politieke onafhan
kelijkheid van Duitsland. Frankrijk benoemt een vertegenwoor
diger in de Saar die de bevoegdheid bezit maatregelen te nemen 
om de economische unie te beschermen en de uitvoering van 
het statuut te waarborgen. 

Nadat in December daarop volgend een Saarlandse regering 
gevormd was onder leiding van Johannes Hoffmann, was de 
ontwikkeling voltooid. De verdere Franse politiek was er nu 
op gericht de Constitutie nader uit te werken en de erkenning 
te verkrijgen van de andere staten en met name van de grote 
mogendheden . 

Ter uitvoering van het eerste punt werden in Februari 1950 
enige conventies gesloten. Daarin wordt het volgende overeen
gekomen. De Saarkolenmijnen worden voor 50 jaar aan Frank
rijk verpacht. Wanneer Frankrijk met derde landen handels
verdrage'n zal afsluiten, zal het Saarland in de Franse delegatie 
vertegenwoordigd zijn. Tevens wordt een coördineringscommis
sie ingesteld met paritaire vertegenwoordiging. Besluiten in 
deze commissie worden genomen met gewone meerderheid van 
stemmen. Wanneer de stemmen staken, beslist de Franse Mi
nister van Buitenlandse Zaken. De besluiten zijn bindend voor 
beide regeringen. De taak van de Commissie bestaat uit de 
coördinatie van wetgeving, plannen en programma's van de 
beide regeringen. Verder werd bepaald, dat de Franse Hoge 
Commissaris teruggetrokken wordt en vervangen wordt door 
een diplomatieke vertegenwoordiger. Op het ogenblik bezit de 
Franse vertegenwoordiger in de Saar de rang van Ambassadeur. 

Het tweede punt, de internationale erkenning, gaf meer moei
lijkheden. Tot op heden is Frankrijk er niet ingeslaagd een 
definitieve erkenning te verkrijgen van de autonomie en de 
economische unie. De erkenning van de status quo en de op
name van het gebied in de Raad van Europa was alles wat het 
bereiken kon. De definitieve regeling van de kwestie wordt 
telkens naar het vredesverdrag met Duitsland verschoven. 
Vooral de Duitsers blijven zich verzetten tegen de Franse poli
tiek in het Saargebied. Bij de onderhandelingen over het ver
drag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal leidde 
dit tot moeilijkheden. Het Saarland zou deel uitmaken van de 
Gemeenschap, maar hoe moest het Saarland vertegenwoordigd 
zijn? Via het Duitse of via het Franse quotum? De Fransen 
beweerden, dat zij het Saarland vertegenwoordigden en de 
Duitsers eisten eveneens dit recht op. In een briefwisseling 
tussen Schuman en Adenauer in April 1951 werd ten slotte 
overeengekomen, dat Frankrijk het Saarland vertegenwoordi
gen zou. Schuman moest echter toegeven, dat het verdrag in
zake de E.G.K.S. niet vooruitloopt op de definitieve status van 
de Sa ar. Een definitieve regeling zal eerst bij de vredesconfe
rentie met Duitsland tot stand komen. 
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De vertegenwoordigers van het Saarland houden niet op te 
verkondigen, dat het Saarland noch bij Duitsland, noch bij 
Frankrijk wil zijn, doch dat het het liefst geëuropeaniseerd zou 
willen worden, m.a.w. autonoom wil zijn onder toezicht van een 
Europese politieke autoriteit. Een oplossing van het vraagstuk 
is dringend gewenst. Het vormt één van de hinderpalen op de 
weg naar een goede verstandhouding tussen Frankrijk en Duits
land, die nu eenmaal nodig is voor de Europese integratie. Ver
schillende conventies, overeengekomen tussen de landen van de 
Raad van Europa, wachten op ondertekening. Dit is echter 
niet mogelijk, omdat Duitsland weigert de handtekening van 
de Saarlanders te erkennen. 

Duitsland stelt zich op het standpunt, dat volgens het vol
kenrecht het Saargebied Duits grondgebied is. De huidige sta
tus zou tot stand gekomen zijn in strijd met het democratische 
recht van zelfbeschikking, omdat geen enkel wettig besluit over 
Duits grondgebied genomen kan worden zonder Duitse toe
stemming. Hiertegen zou men kunnen opwerpen, dat de "Land
tag" die in 1947 de grondwet aannam, en daarmede zich uit
sprak voor de autonomie en de economische unie, door de bevol
king zelf gekozen is. Men moet hierbij echter niet vergeten, dat 
de verkiezingen van 1947 geen referendum waren over de auto
nomie en de economische unie, doch een verkiezing voor het 
parlement. Een geheel zuiver beeld geeft deze verkiezing dus 
niet. Dit te meer daar er geen partijen waren, die zich tegen 
het grondwets-ontwerp uitspraken. Alleen de Communistische 
Partij was ertegen. Men moest dus, om zich tegen de grondwet 
uit te spreken communistisch stemmen, of zich van stemming 
onthouden, waardoor men eveneens de communisten in de kaart 
speelde. 

De Duitsers verwijten de Fransen bovendien dat de situatie 
in de Saar weinig democratisch is. De oppositie zou weinig 
gelegenheid hebben zich te uiten. Zij richten voornamelijk hun 
verwijten tegen het feit, dat de partijen de goedkeuring van de 
regering nodig hebben. Men moet hierbij echter wel bedenken, 
dat in 1946 toen de partijen opgericht werden, deze autorisatie 
alleszins gerechtvaardigd was in verband met de denazificatie. 
De latere Saarlandse regering heeft dezelfde controlerende 
politiek t.a.v. de partijen gevolgd. De regering beroept zich 
hierbij op het feit, dat zij niet kan toestaan, dat een partij die 
zich tegen de bestaande autonomie en de economische unie 
keert, en daarmee dus de grondslagen van de staat zou onder
mijnen, haar werk doet. Dit is ook de reden, dat de "Demokra
tische Partei des Saarlandes" (door een interne revolutie van 
voorstander tot tegenstander geworden van de huidige situatie) 
in 1951 verboden werd. Uiteraard heeft het ook kwaad bloed 
bij de Duitsers gezet, dat door een wet van 17 Maart 1952 de 
registratie onthouden wordt aan die partijen, die haar zetel 
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buiten het Saargebied hebben of een sectie zijn van een partij, 
die haar zetel buiten het gebied heeft. Door deze maatregel 
worden uiteraard vooral de Duitse partijen getroffen. 

Van Duitse zijde werden in October 1952 pogingen gedaan 
om tot overeenstemming te komen met Frankrijk. De Federale 
Republiek stelde voor om het Saargebied onder controle te 
plaatsen van de Ministers van de E.G.K.S. Deze ministers zou
den de belangen van de Sa ar in het buitenland moeten behar
tigen en de vrijheid van de bevolking moeten garanderen. Verder 
werden onderhandelingen tussen Frankrijk en Duitsland voor
gesteld over de economische belangen van de Saar. Tevens 
moest aan de status quo een limiet gesteld worden van vijf jaar. 
In deze tijd zou een definitieve status uitgewerkt moeten worden 
met inachtneming van de vorderingen van de Europese inte
gratie. 

Frankrijk stelt zich daarentegen op het standpunt, dat Euro
peanisering van de Saar (waar Frankrijk voorstander van is) 
een economische unie met Frankrijk inhoudt plus de autonomie 
van het gebied, minus de behartiging van de belangen van de 
Saarlanders in het buitenland door Frankrijk. Dit laatste zal 
door een Europees gezagsorgaan moeten worden vervuld. Het 
zal niet gemakkelijk zijn een oplossing te bereiken. Vooral de 
economische belangen en nationale gevoelens vormen een hin
derpaal. In het volgende hoofdstuk zullen we nader ingaan op 
de economie van het Saargebied. Alvorens daartoe over te gaan 
willen we eerst nog melding maken van de opvattingen van 
het Centrale Comité van de Unie van Europese Federalisten. 
In een resolutie van 22 September 1952 dringt het comité er op 
aan, dat een definitieve regeling van het Saarvraagstuk eerst 
plaats zal vinden na de vorming van een Europees Federaal 
gezagsorgaan. Dit orgaan zal dan de status van de Saar moeten 
vastleggen. 

De Economische Verhoudingen 

Het Saargebied dankt zijn grote economische en daarmee 
nauw samenhangende politieke importantie aan zijn mijnbouw 
en zware industrie. De Saarmijnen vormen de belangrijkste fac
tor in het economische leven. Zij zijn de basis, waarop het gehele 
Saarland rust. 

De kolenproductie van dit kleine land, het is slechts 2567 km" 
groot en telt rond 960.000 inwoners, bedraagt ongeveer 16 
millioen ton per jaar. Dat is dus veel meer dan de Limburgse 
mijnen (12 millioen ton). De productie per hoofd van de bevol
king is in het Saargebied liefst 13 maal zo groot als die van 
Nederland. Naast de mijnbouw moet direct de ijzer- en staal
industrie genoemd worden. We hebben in het vorige hoofdstuk 
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gezien, dat de ijzerindustrie al zeer oud is. Oorspronkelijk werd 
ijzererts verwerkt dat in het Saargebied zelf gevonden werd. 
De kwaliteit van dit ijzererts was echter niet bijzonder goed en 
de voorraden raakten al gauw uitgeput. De aanleg van spoor
wegen en de grote uitvindingen op het gebied van de ijzer- en 
staalfabricatie, benevens de annexatie van Elzas-Lotharingen 
door Duitsland in 1870, brachten echter een ommekeer teweeg. 
Het was nu mogelijk om vrij snel grote hoeveelheden erts uit 
Elzas-Lotharingen aan te voeren. Uit deze tijd dateert de nauwe 
economische binding van het Saarland aan Elzas-Lotharingen. 
Het behoeft dan ook geen verwondering te verwekken, dat 
Frankrijk, toen het in 1919 bij het verdrag van Versailles de 
aansluiting van Elzas-Lotharingen verkreeg, ook pogingen in 
het werk stelde om op de een of andere manier ook het com
plement (althans wat de zware industrie en mijnbouw betreft) 
van deze gebieden in zijn economie op te nemen. 

Is het Saargebied wat zijn aanvoer van grondstoffen betreft 
van zijn Westelijke buur afhankelijk, zijn afzetgebied vond het 
voornamelijk in het Oosten en wel in Zuid-Duitsland. Dit dua
lisme, het afhankelijk zijn zowel van Frankrijk als Duitsland, 
gevoegd bij zijn positie als grensland en zijn importantie voor 
de oorlogsindustrie is er de oorzaak van dat het gebied een 
twistappel gebleven is tussen Duitsland en Frankrijk. 

De aanwezigheid van hoogovens op hun beurt leidde weer tot 
het ontstaan van chemische industrieën en tot fabrieken voor 
het verwerken van de halffabrikaten. 

N aast deze twee belangrijke takken van bedrijvigheid zinken 
de overige vrijwel in het niet. De volgende cijfers omtrent het 
aantal arbeiders werkzaam in iedere bedrijfsgroep, alsmede de 
waarde van de afgezette producten tonen dit duidelijk aan. 

De Beroepsbevolking naar Bedrijfsgroepen in 1946 
(op het gebied van 1948) 1) 

Absoluut aantal 
Landb., Veeteelt, Tuinb., 

Bosb., Jacht, Viss. .. ............ . 
Industrie en Amb. .. ............... . 
Handel en Verkeer .................. . 
Openb. Diensten. . ................... . 
Huish. Diensten. .. .................. . 

Totaal. 

41.866 
157.824 

53.400 
36.468 
11.115 

300.673 

Percentage 

13.9 
52.5 
17.8 
12.1 
3.7 

100.0 

1) Inclusief de onzelfstandige werklozen, doch exclusief de zelf
standige werklozen. 

Bron: Statistisch es Handbuch für das Saarland, Saarbrücken, 1952. 
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De totale afzet van de afzonderlijke Bedrijfstakken van het 
8aargebied in 1951 in m'ÏlZioenen Fr.frs. 

Absoluut Percentage 
Steenkolen 60.896.2 24.4 
Energie ................................... . 10.115.1 4.0 
IJzerprod. Ind .......................... .. 70.436.9 28.2 
IJzerverwerk. Ind ..................... . 51.262.4 20.5 
Glas, Keram., Chem. Ind. . .......... . 13.894.7 5.6 
Hout, Bouwmat., Bouw ............... . 19.437.4 7.8 
Textiel, Kled. en Leer ................ .. 5.289.3 2.1 
Papier en Graf. Bedr .................. . 3.038.4 1.2 
i,-oedings- en Genotmidd. . .......... . 15.244.3 6.2 

Totaal 249.614.7 100.0 

De landbouw is niet in staat om dit dichtbevolkte land van 
levensmiddelen te voorzien. Een uitgebreide import, vooral uit 
Elzas-Lotharingen, is noodzakelijk. Deze afhankelijkheid van 
het Saarland van de Elzas-Lotharingse landbouw had tot ge
gevolg, dat Frankrijks interesse in de Saar nog vergroot werd. 
Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat Frankrijk in 1919 
zijn voordelige positie probeerde uit te buiten en het Saarge
bied in zijn economie op te nemen. 

Bij het verdrag van Versailles werd bepaald, dat de Franse 
franc wettig betaalmiddel mocht zijn. Toen nu de mijnen ertoe 
overgingen hun personeel in Franse francs uit te betalen en 
toen er in Duitsland een inflatie optrad, werden de andere 
bedrijven gedwongen ook hun arbeiders in Franse francs te be
talen. In 1923 werd besloten het gebied binnen de Franse 
douanegrenzen op te nemen. Deze maatregelen op economisch 
terrein hadden tot gevolg dat de handel tussen het Saargebied 
en Frankrijk toenam. Deze toename mag dus niet zonder meer 
beschouwd worden als een uitvloeisel van de natuurlijke banden 
met de Elzas en Lotharingen. 

Over het algemeen kan men zeggen, dat het gebied tijdens 
het bestuur van de Volkenbond een periode van welvaart mee
maakte, met uitzondering van de laatste vijf jaren. In het begin 
van de dertiger jaren begon het plebisciet zijn schaduwen voor
uit te werpen. Dit moest een nadelige invloed uitoefenen op de 
ondernemingslust van Saarlanders en buitenlanders. Daar 
kwam nog bij, dat de crisis van 1930 een sterke uitwerking had 
op de eenzijdige economie van het Saarland. Het is algemeen 
bekend, dat basis-industrieën altijd sterker door een crisis ge
troffen worden dan de overige industrieën. De werkloosheid 
steeg dan ook enorm, n.l. tot 20,3 op 100 personen met een 
beroep. 

De terugkeer naar het "Reich" had tot gevolg, dat de aan-
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voer van ertsen uit Elzas-Lotharingen verminderde. Duitsland 
wilde niet afhankelijk zijn van Frankrijk. De Saarlandse hoog
ovens waren nu aangewezen op Zweedse ertsen; deze hadden 
wel een hoger gehalte aan ijzer, doch dit voordeel werd te niet 
gedaan door de langere aanvoerweg die de kostprijs meer na
delig beïnvloedde. Nog een ander nadelig gevolg had de aan
sluiting bij Duitsland. De Saar was voor de afzet van kolen nu 
weer aangewezen op zijn traditionele markt in Zuid- Duitsland. 
Het was echter niet mogelijk deze markt te herwinnen, daar het 
Ruhrgebied met zijn goedkope en betere kolen vaste voet aan de 
Zuidduitse wal gekregen had. Duitsland was nauwelijks in 
staat de Saar-productie op te nemen. De andere gebieden moes
ten toen op bevel van Hitler het z.g. "Saaropfer" brengen. 

Voor de levensmiddelen trad de Palts in plaats van Elzas
Lotharingen. 

Na 1938 werd de toestand voor de Saarlandse zware industrie 
beter, daar door de Duitse herbewapening de vraag naar kolen 
en staal uiteraard sterk steeg. De productie in alle takken van 
bedrijvigheid werd opgevoerd. Zo bereikte de steenkolenpro
ductie in 1943 een hoogtepunt met een productie van meer dan 
16 millioen ton per jaar. Eerst in het afgelopen jaar werd dit 
cijfer weer bereikt. Na 1943 daalde de productie in alle takken 
van bedrijvigheid als gevolg van de evacuatie, het steeds groter 
aantal opgeroepenen voor de militaire dienst en de verwoestin
gen door de bombardementen. 

Bij de bezetting van het land door de Amerikanen in Maart 
1945 was de economie volkomen lamgelegd. Lang bleven de 
Amerikanen niet in het Saargebied, want bij de besprekingen te 
Potsdam werd vastgelegd, dat het Saargebied tot de Franse 
bezettingszone zou gaan behoren. De Fransen bevorderden de 
wederopbouw krachtig: het puin werd opgeruimd, wegen en 
spoorwegen hersteld, bruggen gerepareerd. De voornaamste 
taak voor de Fransen was echter de sleutel-industrieën weer op 
gang te brengen. De belangrijkste daarvan was de mijnbouw. 
Alle inspanning werd dan ook geconcentreerd op de mijnen. 
Eerst toen de mijnen weer op gang waren en dus een regelma
tige cokesvoorziening voor de hoogovens gewaarborgd was, kon 
men er aan gaan denken de hoogovens weer aan te blazen. Toen 
het eenmaal zover gekomen was begonnen de Fransen de boven
genoemde maatregelen te nemen om het gebied autonomie te 
geven en het in zijn economie op te nemen. 

Tot nog toe hebben we slechts één karaktertrek van de Saar
landse economie behandeld n.l. zijn afhankelijkheid van Frank
rijk wat de grondstoffen en de levensmiddelen betreft en zijn 
nog steeds belangrijke gebondenheid aan Zuid-Duitsland, wat 
de afzet van zijn producten betreft. Er zijn nog twee andere 
typische trekken van de Saarlandse economie n.l. de verhouding 
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van de productie van het Saarland tot die van Duitsland en 
Frankrijk en de ligging op de grens tussen twee naties. 

Allereerst de productieverhoudingen. Het lijkt ons het beste 
deze verhoudingen te laten zien aan de hand van een tabel. 

Ter vergelijking met de situatie van vóór de oorlog hebben 
we in een tweede tabel nog de cijfers voor het jaar 1936, be
trekking hebbend op geheel Duitsland, opgenomen. 

De Productie van ijzer) staal} kolen en cokes van het Saarland} 
West-Duitsland en Frankrijk in tonnen in 1951 

ijzer staal steenkolen cokes 
Saarland 
Frankrijk 
West-Duitsland 

2.369.521 2.602.573 16.279.283 3.852.219 
8.750.000 9.835.000 52.972.664 9.791.000 

10.692.000 13.506.000 119.014.200 33.609.000 
Bron: Statistisches Handbuch des Saarlandes 1952. 

De Productie van ijzer} staal} kolen en cokes van het Saarland} 
Duitsland en Frankrijk in 1000 ton in 1936 

Saarland .......... .. 
Frankrijk .......... .. 
Duitsland .......... .. 

ijzer 
2.162 
6.230 

15.200 

staal 
2.323 
6.708 

18.600 

steenkolen 
11.684 
45.227 

158.300 

cokes 
2.691 
7.101 

35.800 
Uit: Min. de l'Economie Nationale, "Economie de la Sarre", Paris, 

1947. 

De eerste tabel laat reeds duidelijk zien, dat de productie 
van het Saarland in verhouding tot die van Frankrijk veel be
langrijker is dan diezelfde productie in verhouding tot die van 
West-Duitsland. De Saarlandse ijzerproductie was in 1951 onge
veer 28% van die van de Franse, voor de staal, kolen- en cokes
productie waren de percentages ongeveer als volgt: 28, 30 en 
39. In dezelfde volgorde waren de percentages t.O.V. de Duitse 
productie ongeveer: 22, 19, 14 en 11. Uit deze cijfers blijkt dui
delijk, dat het Saargebied voor Frankrijk méér betekent dan 
voor Duitsland. De cijfers van voor de oorlog bevestigen die van 
1951. 1 ) 

Bovendien zien we nog, dat de Franse en Saarlandse ijzer- en 
staalproduct ie tezamen ongeveer even groot zijn als die van 
West-Duitsland (voor het jaar 1951). Wanneer Frankrijk zou 
kunnen beschikken over de productie van de Saarlandse mijnen 
en hoogovens zou het zijn capaciteit in deze bedrijfstakken be
langrijk kunnen uitbreiden, tevens zou het West-Duitsland eve
naren in zover het de zware industrie betreft. Deze productie-

1) Voor dat jaar was de Saarlandse productie van ijzer, staal, kolen 
en cokes ong. 35, 35, 26 en 38 van die van de Franse productie: in ver
houding tot Duitsland waren deze percentages: 14, 12, 7 en 8. 
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uitbreiding zou Frankrijks machtspositie tegenover Duitsland 
zeer versterken. Het Franse streven naar een economische unie 
en autonomie voor het Saargebied past dus uitstekend in het 
kader van de veiligheidspolitiek ten opzichte van Duitsland. 

Het is duidelijk dat de Franse politiek inzake het Saargebied 
niet alleen geïnspireerd is door politieke belangen. Uiteraard 
spelen zuiver economische beweegredenen ook een voorname rol. 
Na het beëindigen van de oorlog was ook in Frankrijk, evenals 
in de meeste bezette landen, het industriële apparaat zwaar be
schadigd. Fabrieken waren verwoest door bombardementen, 
artillerievuur of moedwillige vernieling door de Duitsers. Soms 
waren de machines weggesleept of zo slecht onderhouden dat ze 
onbruikbaar waren. Hierdoor was de productie aanzienlijk ge
daald. Iedere uitbreiding van het productie-apparaat was dus 
welkom. Hier komt nog bij dat de arbeidsrust in Frankrijk niet 
bijzonder groot was. Stakingen waren er, en zijn er nog, regel
matig voorkomende verschijnselen. In het Saargebied is de 
sociale rust veel groter. De Saarlander is van nature goedmoe
dig en "neemt" nogal veel. Bovendien lieeft het nationaal-socia
listische régime de arbeider verleerd te staken. 

Al deze feiten verklaren dus de Franse houding zeer wel. 
Even begrijpelijk is het, dat de Duitsers om dezelfde redenen 
niet tegemoet wilden komen aan de Franse eisen. 

Als derde typische trek van de Saarlandse economie komt 
dan aan de orde de ligging van het gebied op de grens tussen 
twee belangrijke mogendheden, die met elkaar al heel wat oor
logen gevoerd hebben. Vele malen zijn de legers de grens over
getrokken nu eens in Westelijke dan weer in Oostelijke richting. 
Gewoonlijk lieten deze oorlogen diepe sporen na in het grens
land. Het Saarland heeft daarvan ruimschoots zijn deel gehad. 
Het zal ons dan ook niet verwonderen, dat men in het Saarland 
de vurigste aanhangers van het federatieve Europa vindt. Hoe 
eerder de Frans-Duitse tegenstelling in een Europese integratie 
opgelost is, hoe liever het hun is. Een federatief Europa zal het 
Saargebied vrede brengen, zodat het in alle rust kan werken 
aan de verhoging van zijn welvaart. Het klinkt daarom para
doxaal te beweren, dat de Saarlandse economie juist met het 
in stand houden van de tegenstelling tussen Frankrijk en Duits
land gebaat is. Een nadere verklaring van deze paradox is, 
dunkt ons, wel gewenst. 

Boven hebben we uiteengezet hoe Frankrijk het Saargebied 
begeerde om daardoor zijn machtspositie tegenover Duitsland te 
kunnen verstevigen. Voor Duitsland geldt hetzelfde. Duitsland 
wilde door het behoud van het Saargebied voorkomen, dat zijn 
eigen positie verzwakte en die van Frankrijk sterker werd. 
Alleen de zucht om sterker te zijn dan de andere maakte het 
Saargebied tot twistappel. Wanneer nu de tegenstelling tussen 
Frankrijk en Duitsland verdwijnt, vervalt er een belangrijke 
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reden om de productie in het Saargebied op te voeren, of althans 
op peil te houden. Het voortbestaan van de industrie etc. in het 
Saargebied kan dan alleen maar gerechtvaardigd worden door 
economische redenen. En daar hapert het juist! 

Vergeten we niet, dat er vóór de Koreaanse oorlog in West
Europa een overschot aan ruw ijzer en staal bestond. Na 1945 
is bijna ieder land in Europa er toe over gegaan zijn zware 
industrie uit te breiden. Degene die tegen de laagste prijs ver
kopen kan, zal dus in de markt kunnen blijven. 

Het Saarland nu zal nooit zo goedkoop op de markt kunnen 
komen als andere streken en wel om de volgende redenen: het 
Saargebied moet zijn ertsen aanvoeren uit Elzas-Lotharingen 
per trein. Andere gebieden hebben ijzererts en kolen bij elkaar, 
daar wordt de kostprijs dus niet verhoogd door vervoer van erts 
of kolen. 

Bovendien: voor de productie van 1 ton ijzer is ongeveer 
3 ton ijzererts en 1 ton cokes nodig. Het zou dus veel voor
deliger zijn wanneer men de steenkool naar de steenkoolmijnen 
bracht. We mogen dus verwachten, dat de Saarlandse hoog
ovens de neiging zullen hebben zich in Elzas-Lotharingen te 
vestigen. (Juist zoals in de periode na 1870, toen het Saarge
bied en Elzas-Lotharingen ook aan dezelfde zijde van de grens 
lagen). Vervoer te water is niet mogelijk, daar een goede water
verbinding tussen Elzas-Lotharingen en het Saargebied ont
breekt. Alles moet dus per spoor geschieden en dit maakt het 
vervoer dus nog eens extra duur. 

Voor de afzet van de Saarlandse producten doet zich het
zelfde probleem voor. Ook hier betekent de afwezigheid van 
goede waterverbindingen een verhoging van de kostprijs van 
de producten. De traditionele afzetmarkt van het Saargebied 
is Zuid-Duitsland. Het hoeft dus niet te verwonderen, dat het 
Saargebied geprobeerd heeft de verbindingen met Zuid-Duits
land te verbeteren. Verschillende malen zijn er plannen gemaakt 
voor het graven van een kanaal, telkens liepen deze plannen op 
niets uit. Het mislukken is ten dele te wijten aan de tegen
werking van het Ruhrgebied, dat de concurrentie-mogelijkheden 
van het Saargebied zo laag mogelijk wilde houden. 

De ligging van het Saargebied, ver van de grote waterwegen, 
is er dus mede de oorzaak van, dat het in een open concurrentie
strijd de slechtst uitgeruste zal zijn. Op speciale tarieven van 
de spoorwegen zal het Saargebied niet meer mogen rekenen, 
nu de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal een feit ge
worden is. Het Saargebied zal dan geheel en al op de natuur
lijke mogelijkheden en rijkdommen aangewezen zijn. We hebben 
dit zojuist uiteengezet voor de ijzer- en staalindustrie. Ook de 
mijnbouw zal er dan niet gunstig voor komen te staan. Door 
de sterke plooiing van de steenkoollagen zijn deze klein van 
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omvang en gemengd met een grote hoeveelheid steen. Ook heeft 
men in de Saarlandse mijnen nogal veel last van het grondwater. 
Daardoor zijn speciale veiligheidsmaatregelen nodig. Dit alles 
beïnvloedt de kostprijs nadelig. 

Welke de verdere invloeden van de KG.K.S. op de Saarlandse 
economie zullen zijn is nog niet te zeggen. Het is nog te vroeg 
daarvoor. Men zal de ontwikkeling nauwkeurig moeten gade 
slaan. Het is echter wel waarschijnlijk, dat het bestaan van de 
E.G.K.S. het gemakkelijker zal maken de bestaande politieke 
moeilijkheden op te ruimen. 

Parijs, 20 Aug. 1953. 
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Onze Staatsinrichting 
Van het boekje "Onze Staatsinrichting" 
is zojuist de zevende druk verschenen. 

In ruim 100 bladzijden tekst wordt be
handeld: 

Het Koninkrijk der Nederlanden 

Het Koningschap, Troonopvolging 

De Grondwet 

De Wetgevende Macht 

Uitvoerende Macht 

Bestuur in oorlogstijd 

Rechterlijke Macht 

De financiën 

De verhouding van Nederland tot 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen 

De Partijen in de Nederlandse Volksver
tegenwoordiging 

Ministeries sinds 1900 

Met een groot aantal bijlagen (verkleÏnde 
reproductÏes van Staatsblad, Staatscourant, 
Wetsontwerpen, HandeUngen enz. wordt dU 
boek,je beëÏndÏgd. 

Het Algemeen Secretariaat der Partij 
verzorgt de uitgave en verspreiding 

van dit boekje. 

De prijs bedraagt r. 0.95. 
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EJnmi"baar 
voor ieder bestuurslid en voor iedere afgevaardigde 
in de Partij is: 

':Documel1tatie 
een bundeling van een aantal referaten en documen
tatiemateriaal ter beschikking van de werkgroepen 
der Partij. 

In de 186 pagina's tekst worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Godsdienst en Politiek; 
Het Nederlandse Bevolkings
vraagstuk; 
Verslag van de werkzaamheden 
van de werkgroepen der Katho
liel~e Volkspartij; 
Emigratie; 
Studieschets over het Europees 
Federalisme; 
Benelux; 
Enig feitenmateriaal over het 
beleid van de K.V.P. in de laat
ste jaren; 
Sociale Rechtvaardigheid; 
Het Plan-Schuman; 
Een korte uiteenzetting over het 
Verkiezingsprogram K.V.P.; 
Studie schets over de Europese 
Betalingsunie ; 
Landbouw -Integratie; 
Nota over "De weg naar vrij-
heid"; 

De Gemeente; 

Bezitsvorming metterdaad; 

De taak van het Kader in de 
Afdelingen der K.V.P.; 

Doel en Werkwijze der Werk
groepen; 

Enkele "sprekende" punten over 
de K.V.P. en andere partijen; 

De invloed van de kiezer, lid der 
partij ; 

Gemeente-politiek in katholieke 
geest; 

Jongeren-Organisatie in de 
Katholieke Volkspartij; 

Financieringsmoeilijkheden wo
ningbouw; 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorga
nisatie; 

"De centen, daar gaat het ten
slotte om". 

DEP RIJS V A N DIT BOE KIS S LEe HTS 95 c t 

Levering geschiedt onmiddellijk na ontvangst van het ver
schuldigde bedrag op postrekening no 379333 ten name van 
secretariaat K.V.P., 

KON I N GIN NEG R ACH T 40, DEN H A A G. 
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REDACTIE: MAG. DR S. STOKMAN O.F.M., DRS J. M. AARDEN. DR L. A. H. ALBERING 
DRS A. W. H. J. QUAEDVLlEG, MR J. W. VAN DE POEL, REDACTIESECRETARIS' 

! 

JAARGANG 7 NOVEMBER NUMMER~ 

':De Staat6"tCut <JrloIt6ei~lteur ':Dr qu. ;;.e. <=n.oLelt6 

ter ere publiceert de redactie hieronder een gedeelte uit de 

rede door Dr L. G. Kortenhorst uitgesproken bij de ont
hulling van het Monseigneur Nolens - monument te Venlo op 

3 October 1953. 

1[ 
k meen de grenzen der bedachtzame voorzichtigheid niet 
te overschrijden door Nolens te zien als een leraar voor ons 
volk zonder weerga. ~Wanneer wij enige van zijn uitspraken 
en daden confronteren met de tegenwoordige staatkundige 

verhoudingen in en buiten ons land, dan zullen wij moeten 
getuigen: dat alles is ook nu nog, 22 jaar na zijn dood, actueel 
en modern gebleven. 

Wij leven in een tijd van internationale staatkundige integratie 
d.w.z. van een radicale wijziging in de onderlinge verhouding 
van souvereine staten. Niet slechts door internationale overeen
komsten van min of meer duurzaam karakter en betrekking 
hebbende op scherp omschreven afzonderlijke onderwerpen wordt 
een internationale rechtsorde nagestreefd, maar door het stichten 
van democratisch ingerichte gemeenschappen blijken ver':: 
standige volken bereid een deel van hun souvereiniteit over te 
dragen aan boven-nationale instellingen toegerust met daartoe 
geëigende organen, om de gezamenlijke belangen met gezag 
bekleed te behartigen en aan gemeenschappelijke gevaren het 
hoofd te bieden. 

Deze ontwikkeling stond Nolens reeds lang vóór de eerste 
wereldoorlog met betrekking tot het arbeidsrecht voor ogen en 
zij is het telkens terugkerend Leitmotiv wanneer Deel XIII 
van het Y redesverdrag van Yersailles op de internationale 
arbeidsconferenties met een beroep op de nationale souvereiniteit 
in discussie wordt gebracht door tegenspartelende afgevaardigden 
van sommige Regeringen en van sommige werkgevers-groepen, 

Bij gelegenheid van de Achtste Arbeidsconferentie in 1925 
te Genève gehouden, heeft Dr Nolens als VoorziLter van die 
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vergadering de gelegenheid aangegrepen om nog eens tegenover 
een grote groep opposanten zeer uitdrukkelijk de draagwijdte 
van deze internationale samenwerking in het juiste licht te 
stellen. Nolens ontkende toen opnieuw, dat "men lid kan zijn 
van een Internationale Organisatie, van de Volkenbond of van 
een andere Organisatie, zonder door dat feit zelf zUn eigen 
souvereiniteil aan te tastel1. Kan van deze en dergelijke rede
neringen niet gezegd worden - zo vervolgde hij - dat zij de 
beginselen van een internationale organisatie miskennen en 
vergelen zij, die deze redeneringen uiten, niet, dat die Staten 
vrijelijk tot die organisatie zijn toegetreden en door die daad 
zelf vrUwillig hun souucreiniteii hebben ingcperl:t'?" 

Door zijn intelligent, hardnekkig, geduldig en taktisch 
optreden met betrekking tot dit enige onderdeel van de oude 
Volkenbond, dat ondanks de stormen van de i~d lussen de twee 
wereldoorlogen in stand is gebleven, staat op Nolens' naam 
niet alleen de redding van dit belangrijk onderdeel van de 
inlernationale rechtsorde, maar heeft hij tevens de geesten rijp 
gemaakt voor aanvaarding van ongeveer gelijke vormen van 
samenwerking - welke in de moderne tijd voor de \VesLersc 
beschaving de laalsLc kans tot uitkomst betekenen. 

Niet alleen in de inlenwtioJ1ule poliliek zijn de vocLsporen 
van Nolens met zckerheid tcrug Le vinden; ook in de binnen
landse verhoudingen SL[lat hel beeld van ::-Jolcns - hoezeer, 
zowel in zijn eigen tijd als thans, speciaal d()Of sommige inLellec
tuele jongeren aangevochten - nog evell sterle en stevig overeind 
als deze bronzen kolos op de soliede bodem van zijn geliefd 
Limburg. 

Nolens is op het voetspoor van Schaepm~lll gedurenlÎe de 
bijna 35 jaar, dal hij zijn slempel heeft gedrukt op de politiek 
der KaLholieken voorsLancler en verdediger gebleven van hun 
staatkundige eenheid. 

Er is een innig verband aanwezig tussen zijn optreden in 
VVashingLon en Genève en zi,in bekid in het eigen lanel. l\Iet 
een herÏlaald beroep op de Encycliek Herum l';ovarum heeft 
Nolens niet ~lechts de leer van de klassensLrijd hestreden, maar 
heeft hij metterdaad zowel buiten als binnen de landsgrenzen 
er het zijne toe bijgedragen, de klassen-maatschappij te ver
vangen door de standen-maatschappij. Kolcns heen ge',verkt en 
heeft gesproken in de geest, die kort voor zijn dood in de Encycliek 
Quadragesimo Anno tot beginsel en norm geworden is voor alle 
wetgevers en alle sociale organisaties. Nolens is één der weg
bereiders geweest van deze pauselijke Zendbrief. 

Vanaf zijn eerste optreden in de Tweede Kamer heeft hij 
zich gesteld op het standpunt der sociale rechtvaardigheid. 
Nolens verstond in het jaar 1897 daaronder precies helzelfde 
als 34 jaar later door Paus Pius XI als beginsel van het herstel 
der maatschappelijke orde in de geest van het H. Evangelie 
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zou worden verkondigd. Nolens was bij zijn eerste optreden in 
de Tweede Kamer zijn tijd reeds vèr vooruit. 

"De wetgever - zo zei hij in zijn maidenspeech - is het 
orgaan voor de verwezenlijking en handhaving van het natuurlijk 
recht niet alleen tussen de individuen, maar ook tussen de 
gemeenschapskringen, de verschillende belangensferen, die op zijn 
gebied ontstaan en bestaan. 

En hier, wat de verhoudingen van de twee grote economische 
factoren kapitaal en arbeid betreft, treedt de wetgever op om 
waar nodig blijkt te verwezenlijken en te handhaven het on
vervreemdbaar natuurlijk recht van ieder mens om uit zijnen 
arbeid als mens te leven." 

Nolens was een overtuigd aanhanger van de Christelijke 
opvatting omtrent het solidarisme; zijn politieke activiteit, 
internationaal en nationaal, was er op gericht aan deze leer 
vorm en inhoud te geven. Hij werd niet moede telkens opnieuw 
Je verzoening en de overbrugging der klassentegenstellingen te 
trekken uit de sfeer van het verre ideaal naar de onmiddellijke 
practische werkelijkheid. 

En daarom - juist omdat hij in die leer geloofde en de weg 
tot verwezenlijking van het ideaal klaar en helder voor ogen 
had, beschouwde hij het als een verloochening van zijn dierbaarste 
beginselen, wanneer de Katholieken van ons land hun hecht 
staatkundig verband in één partij zouden verbreken. Het een 
was onafscheidelijk verbonden met het ander. 

Reeds in 1907 formuleerde N olens in meer algemene zin het 
verschil tussen de twee wereldbeschouwingen, die om de voorrang 
streden, ook in de politiek. "Ik geloof niet, - zo betoogde hij -
dat iemand ontkennen kan, dat tenslotte de hoogste of, zo men 
wil de diepste, beginselen over gezag, de Overheid, de bestemming 
van de mens, de schatting van de waarde van stoffelijke welvaart, 
van intellectuele, van zedelijke welvaart, van het wezen van 
het gezin, het oordeel over het natuurlijk en positief recht, de 
grondslagen van het strafrecht, de opvatting van het Gods
bestaan en van de Openbaring, een richting aangeven en door
werken ook op staatkundig gebied." 

Meermalen terloops en enkele malen, zoals in 1907, 1918 en 
in 1924 met nadruk, heeft Nolens de eenheid der Katholieken 
in politicis bepleit. "Het doel, dat de Katholieke partij steeds 
bij al haar handelingen en in haar gehele optreden voor ogen 
staat en moet staan, is het algemeen belang. - zo sprak hij 
in 1918 en hij vervolgde - De Katholieke partij kan en mag 
niet zijn de partij van een enkele stand, van arbeiders (en 
ambtenaren!) evenmin uitsluitend als van werkgevers, van 
niet-bezittende evenmin uitsluitend als van bezittende, van de 
handel evenmin als van industrie en landbouw. 

Maar met de andere Christelijke partijen rekent zij als in de 
eerste plaats te behoren tot het algemeen belang: de handhaving 
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en yerdere doorwerking der Christelijke beginselen in het 
staatsbestuur en acht ze niet alleen het bestrijden van deze 
beginselen, maar ook het verwaarlozen, het negeren er van een 
ramp voor het land. 

En daarbij acht de Katholieke partij, gewaarschuwd door 
de geschiedenis in eigen land en de toestanden in andere landen, 
zich geroepen te waken voor de vrijheid en de belangen der 
Kerk, waartoe haar leden het geluk hebben te hehoren. 

In dit drieledig doel ligt, in de kern aangegeven, hetgeen de 
Katholieke partij gemeen heeft met andere partijen en hetgeen 
haar van deze onderscheidt. 

De Katholieke part~j is een volkspartij in de goede zin yan 
het woord; zij omvat uit hare aard alle Katholieke burgers 
van elk beroep, ambt, bedrijf en stand." Zeggen wij, met Nolens 
in 1918 toen de eerste wereldoorlog ten einde was, datzelfde 
niet in 1953 '? 

Daarnaast mag de vraag onder ogen worden gezien, of :\olcns 
ooit van zijn stellige voorkeur voor handhaving der rechtse 
coalitie een dogma heeft gemaakt? 

V óór de verkiezingen van 1925 heeft N olens in zij n rede bij 
de algemene beschouwingen over de staatsbegroting \veliswaar 
de hoop uitgesproken op bestendiging van de samenwerking 
met de beide Protestant-Christelijke partijen, maar dat het 
andcrs zou kunnen lopen, sluit hij nict bij voorbaat uit. "De 
logica - zo zei hij - maar deze ook alleen, zou de Katholieke 
partij tot die overweging dwingen." Bij diezelfde gclegenheid 
ontwikkelde de leider der Katholieke fractie een zestal program
punten, welke hij voor de volgende legislatieve periode op de 
voorgrond zou wensen te zien gesteld. Mr Oud plaatst in het 
derde deel van zijn Parlementaire Geschiedenis - "Het jongste 
verleden" deze kanttekening, dat dit program zeker ten grondslag 
zou kunnen strekken aan besprekingen ook met groepen van 
links. 

Het zou mij te ver voeren de evolutie van l\olens' gedachten 
over voortzetting der rechtse coalitie op de voet te volgen; 
maar niet onvermeld mag blijven, dat de aanneming van het 
amendement-Kersten tot schrapping van de begrotingspost 
voor het Gezantschap bij het Vaticaan zulks mede door toedoen 
van de Christelijk-Historische fractie, Nolens' vertrouwen in de 
voortzetting van het bondgenootschap diep heeft geschokt. 
Hij had tevoren zijn waarschuwing doen horen, dat bij aanneming 
van het voorstel-Kersten de Katholieke fractie de vraag zoude 
hebben te beantwoorden, of zij steun zoude kunnen verlenen 
aan welk Kabinet dan ook, voortgekomen uit groepen, aan 
welker medewerking de opheffing van deze gezantschapspost 
zou zijn te wijten. 

Uit de omstandigheid, dat Nolens nooit een oppositie quand
même tegen enig Kabinet heeft gevoerd en onder elke om- , 
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standigheid het tot zijn nationale plicht heeft gerekend, zo 
enigszins mogelijk, gouvernementeel te blijven, mag zeker worden 
geconcludeerd, dat hij het ogenblik zou hebben gezegend, wanneer 
de sociaal-democraten door een gewijzigde houding omtrent het 
Christendom, de klassenstrijd en de verdraagzaamheid het hem 
mogelijk zouden hebben gemaakt de befaamde "uiterste nood
zaak", zij het dan in een sterk gewijzigde formule, aanwezig te 
achten. Nolens was geen scherpslijper, maar wat meer zegt, 
hij was er van overtuigd, dat de dwingende logica van zijn 
eigen opvattingen op de duur ook aanvankelijke tegenstanders 
tot aanvaarding van zijn standpunt omtrent de kernpunten 
van zijn politieke belijdenis zou moeten brengen. 

Deze logica, zonder prikkelende emotie, volgens de strenge 
regels der redenering aan de hand der bronnen voorgedragen, 
heeft hem ook tot schild gediend tegen elk verwijt als zou de 
Katholieke Kerk aan haar volgelingen een clericale politiek in 
de ongunstige zin van het woord voorschrijven . 

Toen op 13 Xovember bij de behandeling der Staatsbegroting 
1918 MI' Troelstra de Katholieken fel attaqueerde naar aanleiding 
van het verschijnen der Encycliek Pascendi, gericht tegen het 
Modernisme en daarbij het gevaar van het clericalisme als een 
spookbeeld opriep, heeft Nolens welbewust zich van een fel 
protest onthouden. Hij koos een andere weg om zijn tegenstander 
schaakmat te zetten nl. die van het boeiend professoraal college, 
zonder enige stemverheffing voorgedragen. Het was voor het 
auditorium overduidelijk, dat Troelstra de Pauselijke Encycliek 
had aangevallen zonder tekst en inhoud er van te kennen en 
dat hij door vergaande vooringenomenheid de Katholieke Kerk 
meningen had toegedicht omtrent de vrije botsing der meningen, 
het vrije debat, het vrije zoeken naar de waarheid, die in flagrante 
strijd waren met de leer der Kerk. 

Het is typerend voor Nolens' betoogtrant het slot van zijn 
apologie in de herinnering terug te roepen. 

"Uit dat alles - aldus Nolens - trok de Heer Troelstra 
de conclusie: wij waken dan tegen het clericalisme. 

M.d.V.! Ik kan hem daarin natuurlijk geen ongelijk geven, 
maar dan vergunne hij mij en anderen ook om te waken tegen 
het anti-clericalisme". "Ik zie naar Frankrijk, waar men o.a. 
er openlijk voor uitkomt, dat men met opzet maatregelen 
neemt om het geloof, - dat nu eenmaal volgens mij en anderen, 
volgens al degenen, die tot de Christelijke richting behoren, 
de basis en de laatste grond van troost van het menselijk bestaan 
is - tot de wortel uit te roeien en waar een bekende van de 
heer Troelstra, de heer Constant, zeer terecht de Regering bij 
haar laatste voorstel kan toeroepen: "wij steunen U, ga zo 
voort, wat gij heden doet, strekt ons ten voorbeeld; de beginselen, 
die gij toepast tegenover de Kerk, kunnen wij morgen toepassen 
tegen het kapitaal." 
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DE RAAD VOOR MIDDEN- EN KLEINBEDRIJVEN 1) 

door Prof. Mr C. P. M. Romme 

1D 
e taak, die mij opgedragen is, luidt, om een inleiding te 
houden over "de verwezenlijking van het middenstands
toporgaan in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie". 
Het is niet voor de eerste maal, dat in Uw kringen 

gesproken wordt over het onderwerp van een middenstands
toporgaan in het kader van de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie. Ik moge U herinneren aan Uw congres in 1949, 
waar Prof. v. Muiswinkel en Dr Delfgaauw de wenselijkheid 
van een middenstandstoporgaan hebben bepleit en naar aan
leiding waarvan in Uw kringen dit onderwerp is doorgesproken. 

Vandaag hebben wij ons te beraden over iets, dat wezenlijk 
anders is dan het onderwerp van het congres van vier jaar 
geleden. Toen ging het, gelijk gezegd, over de wenselijkheid om 
te geraken tot een dergelijk toporgaan. Thans gaat het over de 
vraag, op welke wijze het toporgaan verwezenlijkt dient te 
worden. 

Dit wezenlijke verschil is een gelukkig verschijnsel uit tweeërlei 
oogpunt. Ten eerste zoudt gij er anders met de persoon van de 
inleider wel zeer op zijn achteruitgegaan, indien wij het nu nog 
steeds over de wenselijkheid zouden moeten hebben; destijds 
immers had gij Prof. v. l\l11iswinkel en Dr Delfgaauw, beide 
economen van professie, als inleiders om U over de wenselijkheid 
van het middenstandstoporgaan voor te lichten. Ten tweede 
is er gelukkig in deze vier jaar wel iets gebeurd, tengevolge 
\vaarvan wij nu niet meer over de wenselijkheid behoeven te 
spreken. Deze is immers in Uw kringen inmiddels komen vast 
te staan en gelukkig niet alleen in Uw kringen. 

Ik stel mij voor, het onderwerp te bespreken aan de hand van 
enige stellingen, waarvan de eerste twee een inleidend karakter 
dragen. 

Mijn eerste stelling luidt: Een gezonde economische function
nering en een gezonde sociale functionnering van het midden-

1) Rede, gehouden ten Congres se Van de Nederlandse Katholieke 
:\liddenstandsbond op 7 October 1953. 
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standsbedrijfsleven zijn niet alleen levensvoorwaarden voor de 
betrokken ondernemers en werknemers, maar tevens eis van 
nationaal belang. 

Over de waarheid van deze stelling, althans over het eerste 
gedeelte ervan, behoeft niet gediscussieerd te worden; dit ligt 
voor de hand. Dat een gezonde economische functionnering en 
een gezonde sociale functionnering van het middenstands
bedrijfsleven ook eisen zijn van nationaal belang - het tweede 
gedeelte van mijn stelling - ligt misschien niet voor iedereen 
zo voor de hand, maar toch wel voor iedereen, die de particuliere 
eigendom ziet als een instituut, dat voor het nationale belang 
van de hoogste betekenis is. Met name denk ik hierbij dan aan de 
particuliere eigendom als een instituut, dat gegeven is ter ont
plooiing van de menselijke verantwoordelijkheid, dat de mense
lijke verantwoordelijkheid verscherpt zowel in het nastreven 
van 's mensen eigen belang als voor het dienen van het belang 
van de maatschappij, waarin hij leeft. 

Deze functie van de eigendom - de versterking van de per
soonlijke verantwoordelijkheid - kan mijns inziens nauwelijks 
beter tot haar recht komen dan in het midden- en kleinbedrijf. 
Want hier zijn de persoonlijke menselijke arbeidskracht en de 
particuliere eigendom in één hand verenigd. De ondernemer 
geeft zijn arbeidskracht èn werkt met zijn eigen kapitaal. Deze 
combinatie, deze cumulatie van verrichtingen, - kapitaal ver
schaffen èn werken - kan niet nalaten en laat niet na, de arbeids
kracht op te voeren en zo goed mogelijk om te gaan met het 
kapitaal. 

Het nationale belang is daarenboven gebaat met een redelijk 
gespreid bezit in onze samenleving. Opeenhoping van kapitaal 
bij enkelen en bezitloosheid in massa zijn uit maatschappelijk 
oogpunt twee zware euvelen. Hiertegen is door de Pausen her
haaldelijk gewaarschuwd, met name door Leo XIII in Rerum 
Novarum en door Pius XI in Quadragesimo Anno. 

En in de derde plaats vormt de middenstand in onze nog 
altijd veel te uiteen gereten samenleving de natuurlijke ver
bindingsschakel tussen het grootkapitaal en de arbeiders. De 
middenstand met zijn midden- en kleinbedrijven is een wezenlijk 
element van verzachting van tegenstellingen, en wanneer de 
middenstand zijn plichten ten deze begrijpt, kan hij veel goed 
doen om de tegenstellingen in het maatschappelijke leven nader 
tot oplossing te brengen. 

Mijn tweede stelling luidt als volgt: Om de gezonde econo
mische en de gezonde sociale functionnering van het midden
standsbedrijfsleven te bevorderen, is nodig publiekrechtelij ke 
organisatie van het middenstandsbedrijfsleven en daarbij in het 
bijzonder een publiekrechtelijk toporgaan, dat deze bedrijfs
vorm vertegenwoordigt. 
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Over het eerste gedeelte van deze stelling, n.l. dat, om die 
gezonde functionneringen te bevorderen, een publiekrechtelijke 
organisatie van het middenstandsbedrijfsleven nodig is, kan ik 
vlot heengaan, aangezien in deze kring hierover geen betoog meer 
nodig is. De fronten, waarop de middenstand te strijden heeft, 
eisen samenbundeling van de middenstand, en bij zijn structuur 
is een samenbundeling enkel mogelijk in de publiekrechtelijke 
sfeer, die alleen in staat is om allen te binden en allen te richten 
op een gemeenschappelijk doel. Enkel en alleen langs de weg van 
de vrije organisaties, dus in de privaatrechtelijke sfeer, blijft de 
vereniging van de middenstanders een te onvolkomen, een te 
onvoldoende geval. 

In het bijzonder is echter nodig een publiekrechtelijk top
orgaan, dat deze bedrijfsvorm vertegenwoordigt. Hierover wil 
ik iets meer zeggen, al zal ik mU beperken tot ons gemeen
schappelijke aanrakingspunt, van U en van mij, en tot wat ik 
daar zie als het voornaamste. Ons gemeenschappelijke aan
rakingspunt is de verhouding van politiek en bedrijfsleven. In 
deze verhouding zie ik als het voornaamste streven, waarop wij 
ons in de gegeven omstandigheden hebben te richten: de inte
gratie van het middenstandsbelang in het geheel van de Neder
landse politiek. Het gehele midden- en kleinbedrijf moet in de 
nationale politiek een rol spelen, die gelijkwaardig is aan die 
van elk ander deel van ons nationale welvaartsleven en welvaarts
streven. Er zal wel niemand zijn die meent, dat het met deze 
zaak in orde is. Misschien zijn er wel, die de oorzaken van het 
tekort Ofwel alleen bij de middenstand zoeken, Ofwel alleen bij 
de politiek. Ik voor mij houd het ervoor, dat de oorzaken zowel 
gevonden worden aan de zijde van de politiek als aan de zijde 
van de middenstand. 

Het integreren van de middenstand in het geheel der politiek 
is, niet uitsluitend maar wel in de eerste plaats, een zaak van 
organisatie. Een zaak van organisatie, die ook weer van twee 
kanten moet komen. 

Van uit de politieke sfeer is door ons gestimuleerd de tot stand
koming van een interdepartementaal overleg tussen die departe
menten, waarbij het middenstandsbedrijfsleven is betrokken. 
Daarnaast is ervoor geijverd, een leiding aan te trekken, die zich 
bijzonder met het middenstandsbedrijfsleven zou moeten bezig
houden. De Minister zonder Portefeuille in 1951, Prof. Albregts, 
kreeg naast enkele andere taken de opdracht, speciale aandacht 
te schenken aan de zaken van het middenstandsbedrijfsleven. 
En in 1952 is men overgegaan tot het benoemen van een Staats
secretaris bij Economische Zaken, die speciaal belast is met de 
zorg voor de middenstandsaangelegenheden. Ik geloof, dat deze 
constructie van Overheidszijde voor de integratie van de midden
stand in het geheel van de politiek tot de beste kan worden 
gerel,end. 
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Hiertegenover nu moet komen een passende organisatie van 
de kant van het bedrijfsleven, waartoe noodzakelijk is een 
publiekrechtelijk toporgaan, dat representatief is voor de be
drijfsvorm van het midden- en kleinbedrijf. Het middenstands
bedrijfsleven moet n.l. een partner leveren, die door de overheid 
kan en moet worden aangemerkt als het orgaan dat voor het 
midden- en kleinbedrijf werkelijk vertegenwoordigend is en dat 
door de Overheid ook als zodanig wordt erkend en behandeld. 
Het middenstandsbedrijfsleven moet een partner leveren, die 
ook door de andere delen van het bedrijfsleven wordt aangezien 
en gerespecteerd als aan die andere delen evenwaardig. In de 
concrete omstandigheden kan de middenstand niet zonder de 
creatie van een dergelijke vertegenwoordiging, omdat hij anders 
een rol van het tweede plan zal blijven spelen. 

Ik kom nu tot mijn eigenlijke onderwerp, de verwezenlijking 
van het z.g. "middenstandstoporgaan" . 

Deze gebruikelijke benaming, een uitvinding van Prof. 
van :Muiswinkel, heeft ongetwijfeld haar kwaliteiten, maar z~j 
geeft ook aanleiding tot een door de uitvinder stellig niet gewild 
misverstand. Want het gaat niet over een zelfstandig eigen orgaan 
van en voor de middenstand - het gaat over een zelfstandig 
eigen orgaan van en voor het midden- en kleinbedrW. Dit zijn 
twee verschillende begrippen: middenstand en midden- en 
kleinbedrijf. In zijn prae-advies terzake heeft Prof. van Muis
winkel destijds met nadruk gesteld, dat een "middenstands
toporgaan" nodig is voor de behartiging van de belangen van 
het midden- en kleinbedrijf in zijn geheel, derhalve niet alleen 
voor de betreffende ondernemers, maar ook voor de werknemers 
in het midden- en kleinbedrijf, wier positie, zo zei hij, even 
kwetsbaar is. "De in dit prae-advies gegeven beschouwingen 
gelden dan ook", aldus Prof. v. l\1uiswinkel "zowel voor onder
nemers als voor arbeiders." 

Het middenstandstoporgaan heeft dus te vertegenwoordigen 
de middenstanders-ondernemers en de werknemers in hun 
bedrijven, het vertegenwoordigt het midden- en kleinbedrijf met 
al zijn componenten. 

Mijn derde stelling nu is deze: De wijze van opbouw van dit 
publiekrechtelijke toporgaan voor midden- en kleinbedrijf is een 
taak, die niet uitsluitend maar wel allereerst toekomt aan de 
betrokken centrale organisaties van middenstanders en werk
nemers en door hen behoort te worden vervuld. 

Deze stelling is mij nogal dierbaar, want zij vertegenwoordigt 
het subsidiariteitsbeginsel, dat in de gehele publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie moet worden vastgehouden en waarvan de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie ook geheel is doortrokken. 

Sinds gij U in 1949 voor het tot standkomen van een publiek
rechtelijk toporgaan voor het midden- en kleinbedrijf hebt uit-
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gesproken, is er nogal het een en ander aan werk verzet. Met 
name hebben zich de middenstandscentralen en de arbeiders
vakcentralen beraden over de structuur van de P.B.O. met 
betrekking tot het middenstandsbedrijfsleven en zij hebben eel1 
breed project terzake ontworpen, dat zij hebben aangeboden 
aan de Sociaal-Economische Raad, die, zoals gij weet, het top
orgaan is voor het gehele publiekrechtelijk georganiseerde 
bedrijfsleven. Zij hebben daarmee een taak vervuld, die zij be
hoorden te vervullen en die ook allereerst aan hen toekomt. 

Het spreekt wel vanzelf, dat de concrete vormgeving van de 
publiekrechtelijke organisatie van het middenstandsbedrijfsleven 
niet enkel en alleen aan de organisaties van middenstanders en 
arbeiders toekomt. De realiteit is immers, dat de detailhandel, 
het vervoer, het hotel-restaurant-bedrijf, niet uitsluitend door 
middenstanders worden beoefend. Op deze gebieden zijn er ook 
grootwinkelbedrijf en coöperatief bedrijf. En deze verschillende 
bedrijfsvormen zijn naar hun economische functie niet zo maar 
zonder meer te splitsen en te scheiden. Daarenboven treft men 
in het ambacht bedrijfstakken aan, waar een nauwe verweving 
bestaat met de industrie. Bij een en ander komt tenslotte, daL 
het hele middenstandsbedrijf niet op een eiland leeft, maar deel 
uitmaakt van een samenleving, die ook andere delen van het 
bedrijfsleven kent - industrie, agrarisch bedrijf enz. - en 
waarboven een centrale Overheid staat, die in het economische 
leven een taak heeft van algemene leiding. 

\Vanneer het nu gaat over de concrete publiekrechtelijke 
opbouw van het middenstandsbedrijfsleven, moet dit midden
standsbedrijfsleven ook overleggen met b.v. het grootwinkel
bedrijf en de verbruikscoöperatie. Maar wanneer het bedrijfs
leven in zijn geheel zich met de publiekrechtelijke organisatie 
van het middenstandsbedrijfsleven gaat bezig houden - en 
hier denk ik dan natuurlijk in concreto aan de S.E.R. -, dan 
gaat het over de vervulling van een andere taak. 

De Sociaal-Economische Raad moet met name beoordelen, 
of de concrete vorm van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
voor de middenstand, die door het betrokken deel van het he
drijfsleven is ontworpen, al dan niet in strijd is met het be!nüg 
van het bedrijfsleven in zijn geheel. En dit mag de S.E.H. niet 
alleen doen, het is zijn plicht dit te doen. Maar hij dient zich 
anderzijds tot deze taak te beperken, behalve natuurlijk de 
toetsing van enig concept aan de wet - een zaak waarop ik 
straks terugkom -, en derhalve ook i.c. niet verder te gaan dan 
tot het beantwoorden van de vraag, of het door heL midden
standsbedrijfsleven ontworpen project voor de P.B.O. voor dil 
onderdeel van het bedrijfsleven al of niet in strijd is met het 
belang van het bedrijfsleven in zijn geheel. Het is met name niet 
de taak van de S.E.R., op de stoel van het middenstandsbedrijfs
leven te gaan zitten en vanuit dat gezichtspunt het projeet aan 
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te vullen of te wijzigen of adviezen te geven t.a.v. de inhoud van 
het project ter verbetering daarvan. Als orgaan, dat het bedrijfs
leven in zijn geheel vertegenwoordigt, heeft de S.E.R. enkel de 
taak te beoordelen, of het project, aangeboden door en voor het 
middenstandsbedrijfsleven, in strijd is met het belang van het 
bedrijfsleven in zijn geheel. Is die strijd er niet, dan moet de 
S.E.R. zijn fiat geven, zelfs indien hij zelf een andere vorm van 
P.B.O. zou prefereren, zelf een andere vorm voor de middenstand 
zou hebben verkozen, indien hij op de stoel van de middenstand 
zou hebben gezeten. 

Iets overeenkomstigs geldt voor de Overheid, voor zover 
deze bij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie betrokken is. 
Indien door het middenstandsbedrijfsleven, in redelijk overleg 
met grootwinkelbedrijf en verbruikscoöperatie, een P.B.O.
project voor de middenstand is ontworpen en de S.E.R. heeft 
er uit het oogpunt van het belang van het bedrijfsleven in 
zijn geheel geen bezwaar tegen, dan moet de Overheid beoordelen, 
of dit project in strijd is met het algemeen belang, en zich 
harerzijds (natuurlijk weer naast de wettelijke toetsing) beperken 
tot het beantwoorden van deze vraag. Zij moet haar oordeel 
geven uit het oogpunt van het algemeen belang en mag zich 
harerzijds niet op het standpunt stellen: het project is niet in 
strijd met het algemeen belang, doch het zou naar mijn idee 
gewenster, practischer, juister zijn, om bepaalde wijzigingen 
aan te brengen. Zij moet de vraag beantwoorden, of het project, 
ontworpen door de lagere organen van het bedrijfsleven en 
gefiatteerd door het orgaan van het bedrijfsleven in zijn geheel, 
in strijd is met het algemeen belang, en zo zij hierop "neen" 
moet antwoorden, accoord gaan met het project. 

Het project nu, dat de middenstandscentralen en de arbeiders
vakcentralen hebben gemaakt en ingediend, bevattende hoofd
bedrijfschappen en branchegewijze bedrijfschappen, omvat 
tevens een toporgaan, dat mijns inziens de zeer juiste naam 
draagt van "De Raad voor Midden- en Kleinbedrijven" . Deze 
Raad is, als ik het goed zie, als het ware gedacht als de Generale 
Staf voor het midden- en kleinbedrijf, met dien verstande, dat 
deze Raad niet verordent en beveelt, maar de staf is, die de 
belangen van alle betrokken ondernemingen en van allen, die 
daarbij behoren, verdedigt en bepleit zowel ten overstaan van 
de Overheid als van de andere delen van het bedrijfsleven; 
de generale staf die daarnaast stimulerend en adviserend en 
ook uitvoerend optreedt tegenover het midden- en kleinbedrijf 
zelf, om hier een bedrijfsuitoefening te bevorderen, welke het 
belang van het Nederlandse volk dient. De eigen plaats van 
het midden- en kleinbedrijf met alle daarin vervatte gemeen
schappelijke belangen, zijn eigen plaats in onze nationale 
economie, moet de Raad voor Midden- en Kleinbedrijven als 
zelfstandig toporgaan veroveren en bewaken naar buiten, maar 
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tevens naar binnen opvoeren en uitbouwen tot de best mogelijke 
hijdrage voor het geheel van onze nationale welvaart. 

Het zo gedachte toporgaan stemt naar mijn mening geheel 
en al overeen met de \Vet op de Bedrijfsorganisatie, zoals ik 
heb neergelegd in mijn vierde stelling: Een zelfstandige "Raad 
voor :Midden- en Kleinbedrijven" als ontworpen door de even
bedoelde organisaties en in 1951 aangeboden aan de Sociaal 
Economische Raad, stemt overeen met de grondgedachten van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie en past in dit wettelijke kader, 
met name in de bepalingen van de artikelen 109 e.v. der wel. 

Een dergelijk orgaan is in overeenstemming met de grond
gedachten van de P.B.O.wet, zowel wat zijn taak betreft als 
wat zijn samenstelling aangaat. 

Wat betreft de samenstelling van dit lichaam zij er met 
name nog eens op gewezen, dat dit orgaan een orgaan is, niet 
van een klasse, maar van een beroepsstand, een orgaan van 
en voor diegenen, die behoren tot het midden- en kleinbedr~jf 
aan ondernemerszijde zowel als aan werknemerszijde. \\ïj kennen 
in onze wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geen 
organen voor maatschappelijke standen, wel voor beroeps
standen, dus voor de eenheden van een of meer bedrijfstakken, 
en voor verbanden daartussen. Maar ook deze verbanden 
moeten weer de verschillende componenten van de bedrijfstak 
of de bedrijfstakken omvatten, met name zowel ondernemers 
als werknemers. 

Voor wat betreft de taak van het toporgaan, deze past geheel 
in de grondgedachte der wet, gezien haar taakomschrijving van 
de "schappen", welke n.l. als volgt luidt: "een, het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening door de 
ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, 
alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen 
en van de daarbij betrokken personen te behartigen". Een taak 
van deze aard heeft ook het ontworpen toporgaan. Ik denk 
bs. aan zijn taak van bevordering van de sanering van het 
middenstandsbedr~jfsleven; aan zijn uitvoerende taak t.a.v. 
financieringsregelingen voor het midden- en kleinbedrijf; aan 
de stimulering van een goede sociale positie van zijn ondernemers 
en zijn werknemers. 

Niet alleen stemt de Raad overeen met de grondgedachten 
van de wet, maar hij past ook in het kader van haar conen'te 
bepalingen. 

In artikel 109 van de wet wordt gesteld, dat de besturen van 
twee of meer openbare lichamen gezamenlijk een voorziening 
kunnen treffen ter gemeenschappelijke behartiging van belangen, 
terwijl art. 110 stelt, dat, wanneer een dergelijke voorziening 
wordt getroffen door deze besturen, zij daarbij kunnen instellen 
een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. Er moeten dus 
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eerst komen i.c. hoofdbedrijfschappen voor detailhandel, am
bacht, vervoer, horeca en misschien meer. Daarna gaan de be
sturen van deze hoofdbedrijfschappen over tot de oprichting 
van het toporgaan. En deze oprichting is onderworpen aan de 
goedkeuring van de S.E.R. 

Formeel moet er dus worden begonnen met het instellen van 
de hoofdbedrijfschappen, aangezien daarna pas het toporgaan 
lot stand kan worden gebracht. Maar het formele zou m.i. 
ontaarden in formalisme, wanneer men deswege in de voor
bereiding van het gehele plan de delen van elkaar zou gaan 
scheiden. Wie een huis gaat bouwen, kan het dak er pas op 
zetten, wanneer de fundamenten zijn gelegd en de muren er 
staan, maar hij zal niet wachten met over de constructie van 
het dak te gaan denken tot het ogenblik, waarop hij aan het 
maken van het dak toe is. En wanneer ik een zin uitspreek, 
zal ik de woorden achter elkaar moeten uitspreken, maar ik 
doe toch verstandig, mij tevoren over de zin in zijn geheel te 
beraden. Natuurlijk, ik weet, dat elke vergel~jking mank gaat 
- maar zij heeft ook haar kernen van overeenkomst. De creatie 
van een toporgaan voor het midden- en kleinbedrijf is een daad 
van de besturen der hoofdbedrijfschappen. Maar de creatie is 
een essentieel deel van het plan, zoals het betrokken bedrijfs
leven dit verwezenlijkt wil zien. Daarom heeft het betrokken 
bedrijfsleven recht erop, dat het plan in zijn geheel in beschouwing 
wordt genomen. En men laat de daad van de besturcn der 
hoofdbedrijfschappen toch ook zeer wel in haar waarde, wanneer 
de instanties, die bij de voorbereidingen der publiekrechtelijke 
organisatie van het middenstandsbedrijfsleven betrokken zijn, 
terstond haar gcdachten laten gaan en in beginsel beslissen 
over de grote lijnen van het plan in zijn geheel, de details 
hetreffendc het toporgaan overlatend aan het nader beraad 
straks van de hoofdbedrijfschappen zelf. Het lijkt mij, dat ook 
ecn redelijkc vooruitziendheid een dergelijke gedragslijn eist. 

Ik kom tenslotte aan mijn vijfde stelling en daarmee aan 
een geheel andere zaak. Deze vijfde stelling bevat: Hoewel 
minder noodzakelijk, lijkt daarnaast (dus naast het toporgaan) 
toch wenselijk de instelling van een commissie ex. art. 43 der 
wet, zoals eveneens in het sub. IV bedoelde opbouwplan is 
vervat, mits deze commissie, naast de leden van de Raad voor 
}1idden- en Kleinbedrijven, tevens vertegenwoordigers van 
andere sectoren van het bedrijfsleven alsmede algemeen 
economische en sociale deskundigen omvat. 

Ik moet erop wijzen, dat het naar mijn mening een fout stand
punt zou zijn, wanneer men met het oog op een commissie 
ex. art. 43 de zelfstandige Raad zou laten vervallen. Dit zou 
een grandioze begripsverwarring zijn, want het een heeft met 
het ander niets te maken. Ik zal pogen, ü uit te lcggen waarom. 
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Art. 43 der wet stelt, dat de S.E.R. op verzoek van onze 
betrokken ministers commissies instelt ter behandeling van 
bepaalde onderwerpen. Het gaat hier dus over commissies van 
de S.E.R. Dit art. 43 behoort tot de vijfde titel van het eerste 
hoofdstuk der wet. Ik vermeld dit, omdat in deze vijfde titel 
een bijzondere taak van de S.E.R. is geregeld en hij hier in 
bijzondere functie optreedt, wat alles staat naast zijn primaire 
taak en functie. Dit blijkt met wel grote duidelijkheid uit de 
taak-omschrijving van art. 2 der wet, waar staat, dat de S.E.R. 
een het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid 
van het bedrijfsleven moet bevorderen, alsmede het belang van 
het bedrijfsleven en van de daartoe behorende personen moet 
behartigen, "onverminderd de hem bij de vijfde titel van dit 
hoofdstuk opgedragen adviserende functie". Terwijl de S.E.R. 
primair, zoals het Verbond van Nederlandse Werkgevers in 
zijn uitgave van de Wet op de Bedrijfsorganisatie zegt, "autonoom 
en zelfbesturend orgaan van de bedrijfsorganisatie" is, treedt 
hij hier, in de vijfde titel, op "als orgaan van de centrale 
overheid". En een commissie ex. art. 43, die een commissie is 
van de S.E.R. in deze taak en functie, is dus op haar beurt 
eveneens adviserend orgaan van de centrale overheid. 

Een dergel~jke commissie is derhalve iets totaal anders dan 
de Raad voor Midden- en Kleinbedrijven. Deze Raad is een 
zelfstandig vertegenwoordigend bedrijfslichaam. Een commissie 
ex. art. 43 is een adviserend Overheidsorgaan. En zulk een 
commissie moet, als commissie van de S.E.R. en derhalve 
gelijk de S.E.R. zelf, haar onderwerpen behandelen uit het 
oogpunt van het bedrijfsleven in zijn geheel en uit dit oogpunt 
haar adviezen aan de regering geven, terwijl de Raad voor de 
Midden- en Kleinbedrijven de zaken heeft te bekijken vanuit 
het oogpunt van het midden- en kleinbedrijf, "\vaarvan de Raad 
de vertegenwoordiger is. 

Een commissie ex. art. 43 is uiteraard van minder betekenis 
en ook minder noodzakelijk dan de Raad voor de Midden- en 
Kleinbedrijven, al kan ik best begrijpen, dat de Regering op 
een bepaald ogenblik behoefte heeft aan die commissoriale 
adviezen. Maar de Raad voor de midden- en kleinbedrijven is 
noodzakelijk, om een volwaardige plaats voor het midden- en 
kleinbedrijf te verkrijgen en te behouden, welke plaats alleen 
te verkrijgen is door dit eigen zelfstandige vertegenwoordigende 
lichaam. 

Wel lijkt het mij wenselijk, om ook een commissie ex. art. 43 
in te stellen. Want er zijn middenstandsonderwerpen, waarbij 
ook het verdere bedrijfsleven is betrokken, en dan kan het 
nodig zijn, dat hierover ook wordt geadviseerd uit het oogpunt 
van het bedrijfsleven in zijn geheel. 

Deze commissie zal dan echter wel een andere samenstelling 
dienen te hebben en met name behalve vertegenwoordigers van 
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het midden- en kleinbedrijf (ondernemers en werknemers) ook 
vertegenwoordigers moeten omvatten van de andere delen van 
het bedrijfsleven, benevens algemeen sociale en economische 
deskundigen. Zij zal als het ware een verkleinde copie moeten 
zijn van de S.E.R. zelf, die vertegenwoordigers uit het gehele 
bedrijfsleven, dus tevens uit de andere sectoren van het bedrijfs
leven dan de middenstand, alsmede algemeen economische en 
sociale deskundigen omvat. 

\Vanneer ik dan tenslotte het voornaamste van mijn conclusies 
nog eens zeer kort mag samenvatten, dan luidt deze samenvatting 
als volgt. 

Het komt mij voor, dat het ingediende plan betreffende de 
publiekrechtelijke organisatie van de middenstand een goed plan 
is, omdat het een doeltreffend plan lijkt te zijn. 

Het plan past in de Wet op de Bedrijfsorganisatie en moet 
derhalve in het kader van deze wet zijn verwezenlijking vinden. 

Ik hoop van harte, dat deze verwezenlijking ook spoedig een 
feit zal mogen zijn, want voor het midden- en kleinbedrijf zal 
dan een plan verwezenlijkt zijn, dat voor de verdere gang van 
zaken in het midden- en kleinbedrijf van groot belang zal wezen. 
En van niet minder groot belang zal de verwezenlijking tevens 
zijn voor de bevordering van ons algemene Nederlandse welzijn. 
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( 1 
Het Provincie-program der Partij 
door Mr Or C. eh. A. van Haren ) 

\..._----

Uf it dit program spreekt de gewijzigde taak der provincie 
in ons maatschappelijk bestel ten voeten uit. Let wel 
dat wij schrijven: in ons maatschappelijk bestel, want 
- en dit is nu juist het eigenaardige - terwijl de staats

rechtelijke figuur sedert het herstel onzer onafhankelijkheid 
ongewijzigd is gebleven, heeft er vooral in de periode na Wereld
oorlog I een grote verandering plaats gehad in de verhouding 
provincie-maatschappelijk leven. Men kan het ook zo stellen: 
eerst bestond die verhouding niet, de provincie stond buiten 
dit leven, de provincie was een administratief centrum, een 
bestuursorgaan tussen Rijk en gemeenten, nooit natuurlijk 
helemaal zonder een gewestelijk eigen taak - betaalden we in 
de prille jeugd reeds niet weggeld in Noord Brabant om per vélo 
de provinciale wegen te mogen berijden - maar merkwaardig 
met een taak die haar vroeg of laat weer werd ontnomen, omdat 
het Bijk het beter dacht te kunnen doen en het soms zelfs 
beter deed. Provinciale bemoeienissen t.a.v. het wegverkeer 
werden overgenomen door de Motor- en Rijwielwet. Een \Voning
wet, een Trekhondenwet, een Electriciteitswet hevelden voor
werpen van provinciale zorg over naar het Rijk. In de kiem 
waren hel dikwijls de gemeenten, die een onderwerp regelden 
_ gemeentelijke keuring van waren, toezicht op maten en 
gewichten, zorg voor krankzinnigen, verlichting, waterleiding -
dat soms via het provinciaal bestuur en soms zonder dit bestuur 
de weg der centralisatie opging. De Rijksdienst met zijn al dan 
niet ge"westelijke afdelingen bracht centralisatie hetzij werkelijk 
door de omstandigheden geboden, hetzij aan bedilzucht ont
sproten. 

* * * 
De provincie moest klein worden gehouden, want de Staat

provincie der oude Republiek mocht onder geen omstandigheden 
herleven en tot de dag van vandaag is op elke provinciale 
verordening de goedkeuring van de Kroon vereist, zulks in 
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tegenstelling met de verordeningen der gemeenten, die slechts bij 
uitzondering aan die goedkeuring zijn onderworpen. 

De Commissaris des Konings, zoals Thorbecke hem zag, was 
op de eerste, tweede en derde plaats de man, die was (en is) 
belast met de uitvoering van 's Konings bevelen, met toezicht 
op de Staten, de man door wie de Rijksregering zich in de 
provincie kon laten gelden. 

De veranderde taak nu van de provincie komt wellicht het 
best tot uitdrukking in de gewijzigde taak - met behoud van 
de oude - van de commissaris, die, zonder dat aan zUn staats
rechtelijke positie iets is veranderd - in zijn honderd en drie 
jaar oude instructie kan men de schutterijen nog ontmoeten -
rijksorgaan is gebleven maar provinciaal orgaan van de eerste 
rang is geworden.!) 

* * * 
lndien ooit iets niet met cijfers kan worden gedemonstreerd 

dan is dat, dunkt ons, in het geval waarin men de taak der 
provincie zou willen afmeten naar haar inkomsten en uitgaven. 

De uitgaven, op de gewone dienst der gemeenten geraamd, 
beliepen in 1946 tezamen meer dan 1,1 miIIiard gulden, die van 
de elf provinciën nog niet het tiende gedeelte hiervan, te weten, 
nog geen 88 miIIioen. 2) In deze tijd van eerbied voor het grote 
getal behoeft het dan ook niet te verwonderen, dat de betekenis 
der provincie niet door allen even hoog wordt aangeslagen. 
In "De ~ederlandse Gemeente" van 18 Juli 1952 achtte de 
Heer van Willigen onze provinciën: "eigenlijk in ons land 
uitsluitend administratieve bestuursconstructies" ; en, schrijft 
hij, "voor degenen, die zich niet bijzonder verbonden gevoelen 
als bevolkingsgroep (zal) de provincie steeds slechts blijven: 
een ietwat in de lucht hangende constructie, zoals zij geschapen 
is door de Grondwet van 1815".3) 

Een geheel ander geluid wordt vernomen in het in 1949 door 
een commissie onder voorzitterschap van Prof. van der Pot 
uitgebracht rapport over de taakverdeling tussen Rijk en 
provincies. 

En overigens moet men wel een zeer slecht waarnemer van 
het maatschappelijk leven zijn om de provincies te betitelen 
als "administratieve bestuursconstructies", als "ietwat in cic 
lucht hangende constructies". \Vare zulks het geval, dan zou 
niet aU een dit basis-provincie program der K.V.P. in de lucht 

1) Zie o.a. Prof. Mr C. \V. v. d. Pot: "De Commissaris des Konings" 
in "De Provinciale \Vet Honderd Jaar", Alphen aid Rijn, 1950. 

2) Geciteerd uit: "De taak der provinciën in het maatschappelijk 
leven", door Mr S. J. R. de Monchy, in het in noot 1 genoemde 
gedenkboek, blz. 150. 

3) Zie daartegen van ondergetekende: "Naar een Twaalfde Provincie" 
in "De Nederlandse Gemeente" van 2i October 1952. 
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hangen, maar dan deden al die initiatieven waaraan kort vóór 
en direct na Wereldoorlog II ontsproten organen als de E.T.I:s, 
de P.P.D.'s (Provinciale Planologische Diensten), de Provinciale 
Raad voor de \Velvaart of de Culturele Raad, beide in Noord 
Brabant, de provinciale opbouworganen e.a. - merkwaardig 
hoe Brabant en Limburg hier voorgingen - hun ontstaan 
danken, dit eveneens. 

* * * 
Mogen wij hier een raad invlechten? Men kan de toegenomen 

en toenemende taak der provincie niet uit haar wettelijke status 
aflezen en zoals gezegd, haar evenmin in cijfers weergeven. 
Maar het feitelijke leven en streven is de moeite waard te 
worden geobserveerd. Dit provincie-program der partij is niet 
uit de studeerkamer ontsproten, maar vormt een neerslag van 
hetgeen is en in wording is onder de stuwende kracht ook van 
een grote politieke partij. Behalve uit hetgeen men zelf in eigen 
en in andere provincies waarneemt - en overal is actie -
bestudere men dit program eens met enkele kleine maar uiter
mate leerzame boekjes naast zich. Wij bedoelen - en verwijzen 
niet naar een voetnoot - de volgende publicaties, welke een 
heel wat beter commentaar geven op dit program dan ik in 
enkele of in veel bladzijden vermag neer te schrijven, die buiten
gewoon instructief zijn en een helder licht werpen op de nieuwe 
taak der provincies zoals zich die omtrent een kwart eeuw 
aftekent. 

Daar zijn dan de "Prae-adviezen in zake en ter concretisering 
van een welvaartsplan voor de provincie Noord-Brabant" uit 
de jaren 1947 en 1949, waarin voor het grote vraagstuk van 
deze provincie (verdubbeling der bevolking in ongeveer vijftig 
jaar) kostbare normen zijn neergelegd en vervolgens: "De toe
komstige industrialisering van Limburg, economische, sociale, 
culturele en ethische aspecten" uit 1948 en "Ontwikkeling der 
welvaartsmogelijkheden in Limburg" uit 1949. Het is meer dan 
toeval dat deze twee provincies, waarvan voor de welvaart van 
een meer geïndustrialiseerde bevolking zoveel afhangt, juist de 
commissarissen hebben gevonden, die de roep van de tijd zo 
duidelijk blijken te verstaan. Niemand maakt zich diets de 
toekomst in de hand te hebben en heel wat schattingen over 
de ontwikkeling der bevolking, over de industriële ontwikkeling 
etc. zullen er naast blijken te zijn geweest. Doch nooit zal men 
kunnen zeggen, dat niet gedaan is wat menselijkerwijs gedaan 
kon worden om de initiatieven te nemen en de krachten samen 
te spannen, welke wilde groei voorkwamen. 

In het licht van de voorafgaande opmerkingen beschouwe en 
bestudere men met name punt 7 (a tjm g) van het provincie
program der partij: "Op de meest krachtdadige wijze verlene 
het Provinciaal Bestuur zijn voortdurende medewerking Mn 
de industrialisatie en de industriespreiding." 
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Terwijl men het ons ten goede zal houden, dat wij hier niet 
stil staan bij de verschillende programpunten, willen wij des 
te meer de nadruk leggen op en de aandacht vragen voor de 
welvaartsprovincie, de provincie ook als stimulerend en bindend 
element, de provincie welke zoveel mogelijkheden biedt tot 
samenwerking tussen overheid en particulier initiatief en de 
provincie ten slotte, die ons mede kan behoeden voor een verder 
om zich heen grijpen van de epidemie der Rijksdiensten. 

"Het Provinciaal Bestuur bevordere met de hem ten dienste 
staande middelen de nationale cultuur, vooral door bevor
dering van de regionale cultuur." 

"Bij het optreden der Provinciale Stichtingen voor Cultureel 
\Verk (opbouworganen) en door de provincie gesubsidieerde 
regionale welvaartsstichtingen dienen centralistische strevin
gen geweerd te worden, terwijl het particulier initiatief en 
het werk, gegrond op levensbeschouwing op de voorgrond 
moeten worden gesteld. Deze stichtingen dienen zich te 
beperken tot stimulerende en coördinerende arbeid." 

Hierin worden twee cardinale problemen gesteld: de bevor
dering van de regionale cultuur - eenheid in verscheidenheid 
ook hier - en samenwerking tussen overheid en particulier 
initiatief, een probleem dat gelukkig diepere en bredere belang
stelling vindt.!) 

Het gewestelijk-eigen zegt men verdwijnt. Men kan een Fries 
typeren, een Brabander en een Limburger, maar niet een Zuid
of Noordhollander (in Z.-Holland zeker wonen meer Bossenaren 
dan in Den Bosch). Het gaat er echter niet alléén om of men 
het gewestelijk-eigen kan typeren naar zeden en volksaard 
waarover geen overheid beslist, maar of de verdeling van 
Nederland in een aantal zelfbesturende provincies zin en 
betekenis blijft houden, een vraag, die wij onvoorwaardelijk 
bevestigend beantwoorden al ware zulks slechts - maar er 
kunnen meer redenen voor worden opgesomd - ter verdediging 
van de stelling: haalt bestuurders en bestuurden niet verder 
uiteen dan strict nodig is. Dus ook: indien de grenzen van 
verzorgingsgebieden niet langer door gemeenten afzonderlijk 
doelmatig kunnen worden bepaald en ook samenwerking van 
gemeenten geen uitkomst kan bieden, dan zijn wij nog niet 
aan het Rijk en de Rijksdienst toe, want dan kan de provincie 
met een besturende taak worden ingelast. 

Daarenboven ook al vervagen grenzen alom, dit is geen reden 
om de regionale cultuur niet te erkennen en te bevorderen tegen 
alle gelijkschakelende tendenzen die op armoede uitlopen, in. 

1) De Vereniging voor Administratief Recht wijdde er dit jaar haar 
jaarvergadering aan. 
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Men komt soms nog van die uitingen tegen, waaruit een 
ontstellend wanbegrip over eenheid blijkt. In zijn "Organisatie 
van bestuur en beheer der IJsselmeerpolders" (1948) schrijft 
de secretaris van het Openbaar Lichaam "De Noord-oostelijke 
Polder", tevens Landdrost van Elten, de heer Blaauboer: 
"In het belang van de ontwikkeling van het eenheidsgevoel 
onder de bewoners en ter bevordering van de goede gang van 
het onderwijs dient in een IJsselmeerpolder gedurende de 
kolonisatie-periode de oprichting van sektescholen (sic.) te 
worden vertraagd." 

Een dergelijk "eenheidsgevocI" zou in meerdere mate ons 
deel zijn, indien niet provinciale besturen de regionale cultuur 
bevorderden. 'Vii vrezen dat de eenheid van Nederland er niet 
bij zou worden ·gebaat. Integendeel, uniformiteit is geenszins 
bevorderlijk voor eenheid. 

* * * 
De samenwerking tussen overheid en particulier initiatief op 

maatschappelijk en cultureel gebied vormt een hoofdstuk op zich. 
Dit wezenlijk punt van de sociologie naar katholieke opvatting 
door en vanwege de K.V.P. in Staten-Generaal, in Gemeente
raden en in Provo Staten onophoudelijk verdedigd, zal ons voor 
dodende verambtelijking behoeden en Nederland ten zegen zijn. 

* * * 
Dat het met een program nog niet alles koek en ei is, blijkt 

uit het punt waarin de wens wordt uitgesproken, dat plattelands
industrie-arbeiders (wat een woord) de mogelijkheid moeten be
houden (of verkrijgen) om zich te vestigen of gevestigd te blijven 
in een andere gemeente dan de werkgemeente. Men demonstrere 
dit niet aan de gemeente Beuningen onder de rook van Nijmegen, 
welke gemeente zegge en schrijve vier woningen kreeg toe
gewezen omdat ambtelijke bureaux hebben gedecreteerd, dat 
in Beuningen alleen woningen mogen worden gebouwd voor 
mensen die daar wonen en werken en dat de mensen, die in 
de stad, in dit geval in Nijmegen werken, daar ook moeten 
gaan wonen. Men zie daarover de opmerkingen van de heer 
Kraaijvanger in de vergadering van de Eerste Kamer van 
10-3-1953, die zich afvroeg of wij met al onze planning, al ons 
rekenen met tabellen en maatlat jes, al ons maken van prognoses, 
de mens daarbij niet te veel vergeten. 

De mens nu wordt meer vergeten al naarmate zij die hem 
regeren verder van hem afstaan. Ons provinciaal bestuur staat 
veel dichter bij, het is echt menselijk. 
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Vier maal Evenwichtspolitieh 

door Mr A. G. O. Smit Vlamings 
i 

I 
) 

II 
n de hoofdartikelen van de laatste weken vinden wij 
herhaaldelijk verwijzingen naar het aloude begrip van 
"machtsevenwicht" . 
Na Stalin's dood hleken op belangrijke punten in de inter

nationale politiek verschuivingen noodzakeli.ik, zonder dat een 
van heide kampen daartoe het overwicht van een oorlog, koud 
of warm, wilde of kon laten gelden. 

De diplomatie vroeg om een nieuw mandaat en om een 
niemve formule. 

Maar staan de \Vestelijke mogendheden, staan met name 
Washington, Bonn, Parijs en Londen hetzelfde voor wanneer 
zij de evenwichtspolitiek tot basis nemen '? 

WashingtoH 
De invloed van Amerika op het internationale evenwicht is 

zeer veelzijdig geweest. 
De ontdekking van Amerika verbrak het bestaande Europese 

evenwicht door het omleggen van de grote wereldwegen. 
Fiteindelijk leden niet Italië en de Levant de gevoeligste 
verliezen, maar Zuid-Duitsland. De verzwakking dáárvan zou 
op zijn beurt het internationale evenwicht nog belangrijk 
venier verstoren. 

De verovering van Amerika gaf de Europese mogendheden 
zoveel ruimte, dat verstoring èn herstel van hun onderling 
evenwicht zich voor een aanmerkelijk deel in de overzeese 
gebieden ging afspelen en het evenwicht van Europa ten dele 
ontlast werd. 

NIet de verwerving van de onajhankel(jkheid eindigt de passieve 
rol van . .\merika in de evenwichtspolitiek. Maar een actieve 
komt er niet voor in de plaats. President \Vashington heeft 
zijn Farewell Address uitgesproken en van die tijd blijft ont
houding Amerika's voornaamste karaktertrek, hij uitzondering 
afgewisseld door "Great Aberration" (de verwerving van de 
Philippijnse eilanden in 1898 met daaraan volgende Oost-azië
politiek) en "Strange lnterlude" (de tussenkomst van Amerika 
in de eerste wereldoorlog). Bij deze uitzonderlijke ingrepen brengt 
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Amerika door onbekendheid met de wereldpolitiek het evenwicht 
niet veel verder, veeleer in gevaar. Allerlei samenbindende 
krachten in de wereld worden met een beroep op democratie 
omvergehaald. 

Pas bij de tweede wereldoorlog, geëindigd met het perspectief 
van Hirosjima, sluit Amerika de oude politiek van afzijdigheid af. 
De dagen van gewapende paraatheid kunnen niet langer de 
uitzondering zijn die de regel van onzijdigheid bevestigt. De 
agressie wordt onderkend als een blijvende aanwezigheid die 
voortdurende waakzaamheid en reactie vergt, die blijvende 
tegenmiddelen nodig heeft: "containment" onder Truman, 
"liberation" tijdens Eisenhowers verkiezingsperiode, "balance 
of power" na de dood van Stalin. 

Maar als Washington nu voor een te handhaven evenwicht 
staat, is het een tot op twee partijen vereenvoudigd evenwicht: 
bedwinging van of evenwicht met de tegenpartij bij uitstek: 
de Sovjet-Unie. 

Washington's evenwichtspolitiek is dualistisch, en ziet alieen 
op de twee grootmachten in de wereld. 

Een meervoudige evenwichtspolitiek zoals eeuwenlang in 
Europa bedreven is, heeft Amerika niet te voeren. Dat brengt 
het gevaar mee, dat de politiek ten opzichte van andere landen 
dan Sovjet-Rusland met minder geduld en attentie wordt 
bedreven, dan men ten langen leste met Rusland weet op te 
brengen. Men kan de kleine bondgenoten wel met de meest 
elementaire dollar-diplomatie af doen, zo schijnt het soms. 

* * * Bonn 
Bonn's eerste politieke motief is niet: evenwicht, maar 

eenheid van Duitsland en aansluiting bij een sterk en steeds 
verdedigingsbereid westen. 

In tweede instantie wil Bonn de evenwichtspolitiek toch, als 
het middel, dat tot genoemd doel moet leiden: concessies 
moeten immers Rusland tot toestemming brengen. Of dit 
concessies zijn op de Balkan, t.a.v. Turkije, Finland, Perzië of 
China of in de U.N.O., regardeert Duitsland niet. Bij een intern 
Europees evenwicht heeft het als sterke mogendheid ook geen 
belang. 

Zijn eisen buiten eenheid zijn slechts negatief: concessies, 
in het kader van een evenwichtspolitiek verleend, mogen niet 
de bevrijdingsgedachte vernietigen zoals bij het voorgestelde 
plan tot erkenning van de Oder/Neisse-grens. Evenwicht wordt 
door Bonn liefst gezocht in het feitelijk militaire vlak, b.v. door 
demilitarisering van een zone. 

Parijs 
Ziet Washington alleen maar naar globaal, naar wereld

evenwicht, Bonn voorlopig voornamelijk naar Duits evenwicht, 

302 

Fr: 
J 

hei 
Dl 
va 

kal 
alll 
E.l 
00 
set 

I 
Zijl 

~ 

bel 
tOE 
Ma 
bij 
VOl 

lijll 
La 
zij 
sch 

.An 
] 

evt 
be:i 

Ge 
bin 
pol 
is I 
val 
te : 
int: 
del.' 

] 
tra, 

I 
hie 
ste: 
uie 
viej 
deli 

1 
bes 



Frankrijk moet op Europees plan naar evenwicht streven. 
Binnen een eeuw drie maal door Duitsland aangevallen, moet 

het ditmaal de vrede winnen en garanties scheppen tegen 
Duitsland, meer bepaald tegen Pruisen. De recente overwinning 
van Adenauer heeft dit nog eens beklemtoond. 

Want hoezeer de ernstige vredeswil van de grijze bonds
kanselier erkend wordt, zijn verkiezingsoverwinning is niet 
alleen de bevestiging van West-Duitslands deelneming aan de 
E.D.G., maar houdt ook, mede door de Juni-opstanden in 
Oost Duitsland, de belofte in dat de Europese Defensie Gemeen
schap eerlang deze gebieden zal omvatten. 

Daardoor echter zou Frankrijk het evenwicht in Europa in 
zijn nadeel verstoord zien. 

Genoemd Europees evenwicht zou in Washington kunnen 
berusten, wanneer aan 'vVashington ook in de toekomst werd 
toegestaan evenwichtig aan alle Europese touwtjes te trekken. 
Maar Frankrijk vreest dat het niet altijd in gelijkmatige gunst 
bij Washington zal staan, en daar heeft het bepaald wel redenen 
voor. Amerika wil zijn buitenlandse uitgaven beperken. Frankrijk 
lijkt in dat opzicht, uitgezonderd speciale bestedingen zoals het 
Laniel/Navarre plan een bodemloze put, terwijl Duitsland dank 
zij de verlichte politiek van Erhard aan alle eisen van efficiency 
schijnt te voldoen. 

Voor een land dat intern zo weinig evenwicht vertoont, zal 
Amerika niet het uitwendig evenwicht willen verzorgen. 

Daarom zal Frankrijk zijn garanties in een eigen Europese 
evenwichtspolitiek moeten zoeken. Langs drie lijnen is Frankrijk 
bezig deze garanties te verkrijgen. 

Ten eerste liggen in het Schuman-plan en de Europese Defensie 
Gemeenschap mogelijkheden om die krachten in Duitsland te 
binden, die blijkens het verleden gemakkelijk aan aggressieve 
politici ten offer vallen: het leger en de Ruhrmagnaten. Intussen 
is het een geniale, maar ook een paradoxale gedachte, Duitsland 
van het lijf te houden, door er een nauwe gemeenschap mee aan 
te gaan. De garanties van het Schumanplan en van de verdere 
integratie werken niet automatisch, zij hangen voor een groot 
deel af van de kracht die men in de gemeenschap kan ontwikkelen. 

De tweede lijn is daarom dat Frankrijk zelf zo sterk mogelijk 
tracht te worden. 

Hier ligt de grondslag van Laniels plan voor Indo-China; 
hier ook de sleutel van zijn binnenlandse politiek. Zolang de 
sterkte, die binnen integratie een werkelijk evenwicht garandeert, 
niet bereikt is, heeft Parijs belang bij een conferentie der grote 
vier, omdat zij de noodzaak van Duitse bewapening, en de ver
deling van de Franse legermacht, vertraagt. 

De derde l(in van Frankrijks evenwichtspolitiek loopt over 
bestaande of te creëren derde machten: Oostenrijk en het 
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Saargebied. Een sterk en groot Oostenrijk zou als tegenwicht 
van Pruisen van onschatbare waarde zijn. \Ve mogen dan ook 
wel verwachten dat Frankrijk bij de totstandkoming van het 
Oostenrijkse Staatsverdrag nog een actieve rol zal spelen en 
wellicht zal streven naar een herstelde Donaufederatie. Om 
andere redenen dan waarom Churchill deze indertijd overwoog, 
hetgeen hieronder verklaard zal worden. Om geheel andere 
redenen tenslotte dan waardoor de Russische diplomatie zich laat 
leiden, wanneer zij de Quai d'Orsay bezoekt. Rusland is uit op een 
militair vacuum ten Zuiden van Duitsland, in de richting van 
Italië, Triëst en Joegoslavië, zonder dat het tot een algemeen 
en officieel Oostenrijks Staatsverdrag, en de daarmee verhondcn 
heroprichting van Oostenrijkse legerkorpsen komt. Voor deze 
politiek zoekt de Sovjet Unie Franse steun. 

Maar Frankrijk zal zich niet andermaal in zijn Oostenrijkse 
politiek vergissen. Daarin heeft ook de Oostenrijkse Bonds
kanselier Julius Raab wel zo veel vertrouwen dat hij zijn land 
in de protectie van Frankrijk heeft willen aanbevelen. 

Frankrijk wenst in Europa geen labiel, maar stabiel evenwicht 
en dus een sterk Oostenrijk. Op dit inzicht moeten de Russische 
avances wel vastlopen. Daarbij komt dat de Russische steun, 
aan Frankrijk inzake de Saarkwestie in ruil voor de begeerde 
Oostenrijkpolitiek aangeboden, zijn waarde heeft verloren nu 
Adenauer na de 6e September er zeker van is een compromis 
voor het Saargebied te kunnen tot stand brengen. 

Ook moet het de Sovjet-diplomaten niet gemakkelijk vallen 
om verklaringen te vinden voor de moeilijkheden die Frankrijk 
in Indo-China van communistische buurlanden ondervindt. 

Een herstel van de oude Frans-Russische alliantie is dus niet 
te verwachten. Frankrijk kan zijn aandeel in het Europese 
evenwicht behartigen zonder aan het globale evenwicht afbreuk 
te doen. 

Londen 
Ziet Parijs zijn garantie ten dele in de vorming v~Ul derdc 

machten tussen Frankrijk en Duitsland, Londen wil zelf nog 
zo'n "derde macht" zijn, en wel op wereldniveau. Liggen bij 
Parijs de doeleinden in Europa, en legt het zich voor het globale 
evenwicht bij een dualisme neer, Londen wil zijn rol als derde 
macht niet alleen in Europa spelen, maar in de hele wereld. 
Om dat te getuigen, zijn er de voorbije eeuwen, waarin Engeland 
het evenwicht van machten in Europa vaak wist te bewaren 
of te herstellen. De gedachte daaraan speelt een rol bij de 
persoonlijke diplomatie die Chamberlain en Churchill hebben 
gevoerd. Voor het Sterling-bloc brengt Engeland offers die niet 
geheel door de economie te verklaren zijn, maar die door Yolg
zaamheid aan zijn zelfstandige politieke idee gehonoreerd 
moeten worden. 

304 

als 
ve 
be 
be 
tis 

de 
ni< 
de 
aa 
Er 
Lc 
ev 
In 

aa 
be 
Wt: 

co: 
ge 
va 
po 
be 
be 
in 
ric 
ve 
El 

tie 
H: 
he 
In 
hij 

va 
ke 
ccl 
te! 

wc 
le~ 
vc 

ho 



De inwisselbaarheid van het pond zal aan Londen zijn glorie 
als financieel centrum hergeven, de banden van het Gemenebest 
verstevigen en de politieke oriëntering van menig ander land 
beinvloeden. Omgekeerd brengen de behoeften van het gemene
best voor het moederland ook weer de erkenning van communis
tisch China mede. 

Steeds weer zien wij aanwijzingen dat Engeland zich niet 
definitief neerlegt bij een tweespalt der wereldrijken. Waar het 
niet zelf de rol van balanceholder kan uitoefenen, tracht het 
deze toe te spelen aan leden van het Gemenebest, bij voorbeeld 
aan India, welks deelneming aan de Korea conferentie door 
Engeland gesteund werd. Het meervoudig evenwicht van 
Londen vond echter weer eens tegenover zich het dualistisch 
evenwicht van \Vashington, en zoals bekend, werd de wens van 
India niet vervuld. 

Zal Engeland nu ook op meervoudig evenwicht binnen Europa 
aansturen, door steun aan Frankrijk te geven? Daarvan is, 
behalve de toezegging om troepen in Duitsland te houden, 
weinig gebleken. Het is waar dat Churchill op de Teheran
conferentie met de gedachte ener Donaufederatie naar voren is 
gekomen. Maar voor Churchill bestond dit plan niet in functie 
van zijn locaal-Europese, maar van zijn globale evenwichts
politiek. Churchill voorzag toen een verzwakt Duitsland, door 
beperking der staalproductie, industriele ontmanteling. herstel
betalingen, permanente ontwapening en door gebiedsafstand, 
in het westen aan Frankrijk in het oosten aan een in westelijke 
richting opgeschoven, uiteindelijk Russisch Polen. Zulk een 
verzwakt Duitsland mocht geen vacuum zijn in het hart van 
Europa of er moest een tegenwicht gevonden worden. 

Oostenrijk zou in deze behoefte kunnen voorzien. De negen
tiende-eeuwse staatsman Palacky zei in de gloriedagen van de 
Habsburgse monarchie: Als Oostenrijk niet bestond, moest 
het worden uitgevonden. Van Churchill kon men anno 1943, 
in de dagen van diepste vernedering voor Oostenrijk zeggen dat 
hij een bonmot letterlijk nakwam. 

Waren voor \Venen niet eenmaal de Turken geweken '? 
Deze taak van 1683 zou Oostenrijk gaan hervatten. Aan die 

van 1618 en zoveel andere jaren waarin Oostenrijk het humane 
keizerrijk verdedigde tegen het militairistische Pruisen, werd 
echter minder gedacht. Oostenrijk moest ChurchilIs stelling zijn 
tegen het Oosten, niet tegen het Noorden. 

Nu Duitsland sterk is onder Adenauer en geschraagd zal 
worden door de Europese Defensie Gemeenschap is voor een 
tegenwicht in de gedachtengang van sir \\'inston de noodzaak 
vervallen. 

Wij zien de Donaufederatie uit de Engelse dossiers, en een 
hoop uit de Franse harten verd\vijnen. 
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Hiermede is in grove trekken geschetst welk soort van even
wicht in vier van de meest actieve politieke centra wordt voor
gestaan. De vraag die nu rijst is de volgende. Kan men aan 
de vastgestelde verschillen waarderingen toekennen en kan 
men verwachtingen uitspreken over hun toekomstige onderlinge 
ontwikkeling '? 

WAARDERING. 
Dat na de dood van Stalin ook andere vormen van evenwicht 

dan die van Washington zich gelding verschaffen, is te billijken. 
Wat tot nog toe slechts in de breedte werd uitgesponnen 

kan door meervoudig evenwicht in de diepte worden bevestigd. 
De waardering van een derdemachtspolitiek is minder een

voudig. Zij hangt af van verschillende hypothesen. 
De ene hypothese vraagt om eensgezind optrekken (dualistisch 

evenwicht) de andere hypothese laat ruimte aan voorzichtige 
afzonderlijke benadering. 

Als Rusland op het ogenblik zwak is, dan moet niet een politiek 
van de derde macht onze voorkeur hebben, maar dienen we 
eendrachtig op bevrijding van de door Rusland onderworpen 
gebieden aan te sturen en een einde te maken aan het bolsjewis
tische kwaad. Door elke handel en elke concessie te weigeren 
en de verslaafde bevolking te steunen, maken wij de positie 
van de Sovjet-regering onmogelijk en helpen we de revolutionnaire 
krachten die daar werken. Ons kunnen verhinderen is dan groot. 
De vraag naar het moeten verhinderen kan dan niet ver zijn. 

Is Rusland daarentegen sterk, - en, daaraan dient toe
gevoegd: halsstarrig in de boosheid - dan mogen we, à la 
Bonn(e heure), concessies geven om een goed doel met name 
de hereniging van Duitsland, gemakkelijker te bereiken. Is 
Rusland sterk maar "Thermidorien", dat wil zeggen: op 
weg om het ge'weldige machtsapparaat waar het nog onmoge
lijk geliquideerd kan worden, te evolutionneren naar een 
menswaardiger politiek, dan mogen we verder gaan in soepel
heid en, Londen volgend, een derde macht vormen. Ons 
als derde macht van Amerika te distancieren heeft dan zin, 
omdat wij wellicht door afzijdigheid het uitbreken van een oorlog 
kunnen verhinderen op een moment dat Rusland in wezen reeds 
heeft prijs gegeven wat het naar de schijn nog huldigt. Voorlopig 
echter zijn we zover nog niet. Moskou is niet Thermidorien, 
noch zwak. Het regiem aldaar staat noch op instorten, noch 
op bekeren. In deze omstandigheden is er nog geen taak voor 
een derde macht weggelegd. 

De derde macht op dit ogenblik, biedt niet alleen gevaren 
voor de westelijke samenwerking, zij is ook op zichzelf beschouwd 
minder hoopgevend in sommige van haar meest besproken 
middelen. Daarbij valt te denken aan de intieme conferentie 
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op het hoogste ni\'eau door sir Winston Churchill voorgesteld, 
wanneer deze zou gehouden worden zonder vooraf overeen
gekomen agenda, of zonder dat Churchill de Verenigde Staten 
op de belangrijkste punten heeft overtuigd, waarmede hij 
overigens ipso facto zijn positie als derde macht zou hebben 
beëindigd. Met de Sovjet-Unie is geen politieke intimiteit 
mogelijk, naar Kennan op goede gronden heeft betoogd. Men 
moet veeleer vrezen dat de rode machthebbers van de menings
yerschillen die tussen Engeland en Amerika bestaan, van hun 
gebrek aan "politieke intimiteit", een handig gebruik zouden 
maken. 

Wanneer Churchill (op 26 Aug. j.l.) er van spreekt het 
"mysterie" van de Sovjet-politiek te willen sonderen, zou men 
anderzijds kunnen bedenken, dat de politiek van Rusland sinds 
34 jaar een ontstellende en monotone klaarheid bezit. De 
ergernis om steeds weer dezelfde methoden gedekt door dezelfde 
leuzen en steeds weer dezelfde noodzaak van tegenweer te 
moeten vinden, doet velen in ongeduld een mysterie vermoeden, 
waar er geen is. 

Recapitulerend kan men zeggen, daL het optimisme van 
Londen gevaarlijk is, de eisen van Parijs - en ook in Nederland 
is niet alle vrees voor een Duits militarisme verdwenen -
redelijk zijn, en dat het tijdperk van de Amerikaanse glad
strijkerij voorbij is. 

De tUd schijnt rijp om binnen onze algemene afweer van de 
Russische dreiging, ook de onderlinge verhoudingen in het licht 
van een meervoudig evenwicht te bezien. 

* * * 
\\'elke zijn ten slotte de vooruitzichten ten aanzien van onze 

keus? Als Amerika zijn kijk op evenwicht niet verdiept en zijn 
dualistische visie ontwikkelt tot een meervoudige, is er kans 
dat tussen Londen en Parijs een verwantschap gaat spreken, 
die mogelijk maakt dat Parijs Londen tot Europa overhaalt, doch 
zelf (met Europese aanhang?) meer de derdemachtsidee be
nadert. 

Voor geestelijke verwantschap moge spreken Generaal de Gaulle 
op een moment waarop hij meer dan thans het geval is geheel 
Frankrijk tot zijn gehoor mocht rekenen: 

\Velke macht anders dan het oude Europa tussen heide 
nieuwe werelden kan het evenwicht herstellen'? Het oude 
Europa, gedurende zovele eeuwen de gids der beschaving, is 
in staat om in het hart van een wereld die in bveeën gesplitst 
dreigt te worden het noodzakelijk element van verzoening 
en begrip te zijn. 

(speech 28-7-1946 in Bar-Ie-Duc). 
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Voor belangengemeenschap spreken de volgende feiten: 

De E.D.G. kan niet aan de bedoeling van Quai d'Orsay 
beantwoorden wanneer niet Engeland zijn kracht er bij voegt. 

De Union Francaise en het British Commonwealth zijn op 
elkaar aangewezen tegenover de zich als nationalistisch en anti
imperiaal voordoende staten Rusland en Amerika. Tegenover 
Naguib hebben zij eenzelfde belang, want ook Frankrijk wil 
van altijd vrije doortocht voor zijn troepen naar Indo China 
verzekerd zijn. 

In Azië ligt hun samengaan binnen de waarschijnlijkheden 
omdat beide landen z~jn uitgesloten van de aldaar opgerichte 
verdedigingsorganisatie, voortvloeiende uit het Anzus-pact. 

Als Afrika, naar Zischka's woord, de smeltkroes van Europa 
moet worden, ligt belangenversmelting van Engeland en Frank
rijk, als de twee grootste Afrikaanse mogendheden, het meest 
voor de hand. Grote mogendheden hebben zoveel meer mogelijk
heden voor samenwerking en compensatie dan kleine. 

Het is bekend, dat Zischka juist voor een Eurafrikaans 
werelddeel de kansen om een "derde macht" te vormen, hoog 
aanslaat. 
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Enkele kanttekeningen bij hef onlangs 
verschenen advies van de S. E. R. 
coor M. Rohling van Spanje, ec. dra.j 

1][11 ::\laart 1952 heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken 
aan de S.E.R. advies gevraagd over de vraag of gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid 

. (equal pay) voor ons land aanvaardbaar en practisch uit
voerbaar is. Zoals bekend is heeft de Internationale Arbeids
conferentie reeds in 1951 te Genève een verdrag dienaangaande 
aangenomen, welk verdrag reeds door verschillende landen o.a. 
door Frankrijk en België werd geratificeerd. De vraag of Neder
land e\'eneens kan ratificeren zal binnenkort in de Kamer be
sproken worden. Deze quaestie heeft in ons land vrij lang getrai
neerd onder meer door wachten op het advies van de S.E.R. 
welke een uitgebreid onderzoek over de onderhavige materie 
heeft willen instellen; dit advies is in Mei van dit jaar ver
schenen. 

De helft van de S.E.R. heeft zich principieel ten gunste van 
equal pay uitgesproken, het advies LIeeft echter alleen betrek
king op de wenselijkheid van de invoering van e.p. in het be
drijfsleven, omdat bij de overheidsdiensten bij de ambtenaren en 
ook bij het onderwijzend personeel al e.p. bestaat; men heeft 
geen aanleiding gevonden hierin een verandering te adviseren. 
Overigens volgt uit deze beperking tot het bedrijfsleven dat de 
S.E.R. geen volledig antwoord geeft op de vraag die door de 
minister werd gesteld. 

De groep vrouwen, werkzaam in de bedrijven omvat tegen
woordig ongeveer 550.000 personen, de overige groep, de ambte
naressen, onderwijzend personeel en vrouwen werkzaam in huis
houdelijke diensten bestaat uit minstens 247.000 personen, het 
8.E.R.advies sluit dus ongeveer 1/3 van de vrouwelijke arbeids
krachten in Nederland uit. 

De principiële beschouwingen, die in het advies vóór en tegen 
equal pay worden gegeven, bieden betrekkelijk weinig nieuws, 
het meeste werd zowel in Genève als in Nederland reeds naar 
voren gebracht. Het gaat hierbij in hoofdzaak over de vraag 
of de loonvorming in beginsel op de behoefte of wel op de presta-
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tie van de werknemer moet worden gebaseerd. In ons land 
werden na 1945 de lonen van de mannelijke werknemers aan
vankelijk vastgesteld volgens de behoeften van een gehuwde 
arbeider met een gemiddeld gezin, waaruit de conclusie werd 
getrokken dat de vrouwelijke arbeidskracht, die als regel onge
huwd is, een lager loon behoort te ontvangen, wegens de gerin.
gere kosten van haar levensonderhoud (naar de werkelijke 
hoogte van deze kosten werd echter nooit een behoorlijk onder
zoek ingesteld). 

De lonen van de vrouwen werden door min of meer toevallige 
omstandigheden vastgesteld op een percentage van het mannen
loon. In het rapport van de Stichting van de Arbeid aangaande 
de "Beloning van vrouwen en meisjes" (1947) worden bepaalde 
percentages voor de vrouwenlonen geadviseerd, zonder dat enige 
nadere motivering voor deze percentages wordt gegeven. 

Een groot deel van de S.E.R. is nu van mening dat de arbeid 
zowel van mannen als van vrouwen dient te worden beloond 
volgens de belangrijkheid van de prestatie die wordt geleverd; 
bij gelijke prestatie dus gelijk loon. 

Bij loon naar prestatie kan equal pay toegepast worden. Bij 
loon naar behoefte daarentegen komt een ander element in het 
geding. 

In Nederland bestaat sinds enige jaren de duidelijke neiging 
bij de eigenlijke loonvorming minder rekening te houden met de 
behoeften van een gezin. Correctie van het inkomen geschiedt 
o.a. door middel van kinderb~islag. Er is integendeel een teIl
denz de loonvorming te baseren op de prestatie, met behoud 
van een basis voldoende voor een minimum behoeftebevrediging. 
De verwezenlijking van equal pay zou een logisch sluitstuk kun
nen worden van deze ontwikkeling en de helft van de S.E.R. is 
in beginsel voor loon naar prestatie (wat dus de mogelijkheid 
van equal pay inhoudt). 

Van groot belang zijn de beschouwingen in het advies over 
de eventuele hogere productiekosten aan de arbeid van vrouwen 
verbonden. Herhaaldelijk wordt immers beweerd dat de vrouw. 
zelfs bij een volkomen gelijkwaardige functie, minder voor het 
bedrijf presteert dan een man, omdat zij extra kosten zou ver
oorzaken door groter ziekteverzuim, door vroegere pensionne
ring (met als gevolg hogere pensioenlasten) en door het groter 
"verloop" onder vrouwelijk personeel. De vrouw, vooral de jon
gere vrouw, verlaat het bedrijf waar zij werkt betrekkelijk snel, 
dikwijls wegens huwelijk, dikwijls ook omdat zij een grote nei
ging vertoont tot verandering van werkkring (wat voor de 
betrokken bedrijven extra kosten meebrengt). Cijfers aangaande 
de juiste hoogte van deze kosten waren echter niet bekend. Door 
eigen onderzoek heeft de S.E.R. getracht zo goed mogelijk de 
betekenis van genoemde kostenfactoren te achterhalen; o,,-e1' 
kostenverlagende factoren, die dus de vrouwenarbeid voorde-
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liger zouden maken en die in verschillende gevallen wel aan te 
tonen zouden zijn, werden geen gegevens gevonden. 

Hoe is het nu in feite in Nederland gesteld met deze kosten; 
zijn zij inderdaad belangrijk genoeg om grote loonsverschillen te 
rechtvaardigen? De drie voornaamste kostenfactoren welke de 
Houwenarbeid duurder zouden maken, n.l. het ziekteverzuim, 
àe pensioenlasten en het z.g. verloop, worden in het advies elk 
afzonderlijk besproken en met verschillende statistieken toege
licht. 

(c. Ziekteverzuim. 
Als regel wordt aangenomen dat het ziekteverzuim bij vrou

welijke werknemers belangrijk groter zou zijn dan bij mannen. 
\T olgens verschillende statistieken blijkt, dat deze verschillen 
gering zijn met uitzondering van enkele industrieën waar veel 
gehuwde vrouwen werken. Gegevens hierover werden o.a. gele
verd door het instituut voor preventieve geneeskunde, omvat
tend opgaven van 150 bedrijven waarin ciraca 200.000 arbeiders 
werken. Deze gegevens zijn behoorlijk representatief. 

b. Kosten veroorzaakt door vroegere pensionnering 
van vrouwen. 

Uit het onderzoek dat de Raad heeft ingesteld naar een even
tueel verschil in lasten voor de pensioenen van mannen en vrou
wen blijkt het volgende: 

Uit de gegevens die een vrij groot aantal ondernemingen heeft 
verschaft kan men zien dat in de helft van de gevallen de pen
sioengerechtigde leeftijd voor mannen en vrouwen gelijk is n.l. 
65 jaar. Uit de berekeningen is komen vast te staan dat de 
kosten voor mannen en vrouwen elkaar weinig ontlopen, ook als 
rekening wordt gehouden met de langere levensduur van de 
vrouwen. De kosten verschillen weinig, zelfs als men de vrouw 
5 jaar vroeger pensionneert dan de man. In verschillende geval
len liggen de lasten voor de vrouwen zelfs lager dan voor man
nen. De factor pensioenlasten kan dan ook voor ons land niet als 
een kostenverhogende oorzaak worden aangemerkt, integendeel. 
Doordat bij de vrouwelijke werknemers een veel groter percen
tage jongeren is dan bij de mannen, kan men zeggen dat de 
vrouwen als groep juist voordeliger zijn. Deze conclusie wordt 
door de S.E.R. dan ook getrokken, zij het ietwat aarzelend. Voor 
de jongeren beneden de 25 jaar worden immers vrijwel nooit 
pensioenlasten betaald en ongeveer 55% der werkneemsters is 
beneden 25 jaar. 

c. Kosten veroorzaakt door groter verloop. 
Op dit punt bestonden geen algemene statistieken zodat de 

S.E.R. zelfstandig gegevens heeft moeten verzamelen om enig 

311 



inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre de vrouwen korter in 
een zelfde bedrijf werken dan mannen, welke kosten het wisse
len van personeel meebrengt en welke kosten het inleren en 
inwerken van nieuw personeel nodig maakt. 

Het verzamelde materiaal is niet volledig maar kan zeker 
wel representatief worden genoemd. Het omvat opgaven van 
een groot aantal ondernemingen met ruim 180.000 werkkrachten 
waaronder 45.000 vrouwen. Hieruit blijkt dat het gemiddelde 
verloopspercentage voor vrouwen ongeveer drie maal zo groot 
is als voor mannen, dat dus een man ongeveer drie maal zo lang 
in dienst van eenzelfde onderneming blijft als een vrouw, ten
minste als men de vrouwengroep als geheel neemt (ongeacht 
de leeftijdsstructuur) en vergelijkt met de groep mannen als 
geheel. Bijgevolg zijn de kosten voor aanwerven van nieuw per
soneel en de z.g. inleerkosten voor "de" vrouw drie maal hoger 
dan voor de man. 

Een onderneming die met vrouwelijk personeel werkt, moet 
gemiddeld drie maal meer moeite en kosten over hebben voor 
het werven en inleren van nieuwe werkkrachten. De kosten die 
de groep vrouwen op dit punt veroorzaakt is bijgevolg drie maal 
zo hoog als de kosten van de mannen. Is het bedrag van deze 
kosten echter groot, en is het redelijk om op alle vrouwen de 
genoemde kosten te verhalen in de vorm van een lager loon? 

Omtrent het bedrag van de kosten die het verloop meebrengt, 
heeft de S.E.R. terecht niets willen publiceren. De bedragen die 
voor aanwerven en inleren van personeel worden uitgegeven 
lopen n.l. sterk uiteen, er bestaat hierin dikwijls een zekere luxe. 
Sommige bedrijven verlangen bijv. telkenmale een medisch of 
psychologisch onderzoek voor het aan te werven personeel, an
deren doen het eenvoudiger en men kan niet zeggen dat al de 
uitgaven van sommige ondernemingen tot de noodzakelijke uit
gaven voor het aanwerven en inleren van personeel kunnen 
worden gerekend. De berekening van het bedrag der gemiddelde 
kosten door het verloop bleef dus achterwege. 

Uit dit grote verloop volgt echter wel, dat de vrouwen, hoewel 
zij technisch misschIen dezelfde arbeid verrichten als mannen. 
toch vaak minder voor het bedrijf presteren, doordat zij meer 
onkosten veroorzaken. Het is zoals gezegd de vraag of dit een 
lagere beloning van alle vrouwen rechtvaardigt of niet. Het zijn 
juist de jonge vrouwen en de jonge meisjes die over het alge
meen het bedrijfsleven weer snel verlaten; hier is het verloop 
dus groot, terwijl het bij anderen nauwelijks een rol speelt (al
thans zo is de toestand in zeer veel bedrijven). 

Om de zaak zuiver te stellen moet men een vergelijking maken 
tussen het verloop van jonge vrouwelijke en jonge mannelijke 
arbeidskrachten, want ook bij mannen is het verloop van jon-
geren het grootst. ' 

312 

1 
der 
is 1 
jUÎl 
oue , 
is è 
voc 
is 
me 
me, 
en 
tiv! 

1 
reg 
ner 
km 
oue 
het 
wil 
bef: 
ver 
aal 
jar 

Cl 

<. 
rell. 
fac: 
gr~ 

ma. 
do(' 

la~ 

zie, 
kal' 
vo~ 

(g1 
geg 
spe 
VOo 
hOl 
zijr] 
mQ 

red 
gel 



Bij vrouwen is zoals men weet de leeftijdsopbouw totaal an
ders dan bij de mannen; door het groter percentage jongeren 
is het verloop bij de vrouwengroep extra groot en het is niet 
juist de kosten voor het "verloop" van de jeugd ook op de 
ouderen te verhalen. 

Voorzover blijkt dat ook bij jonge vrouwen het verloop groter 
is dan bij mannen van gelijke leeftijd, zou dit een lager beloning 
voor deze groep kunnen rechtvaardigen. Maar niet rechtvaardig' 
is het, moeilijkheden veroorzaakt door een aantal jongeren 
mede te verhalen op de oudere vrouwen in de bedrijven. Een 
meerderheid van de S.E.R. is het met dit laatste trouwens eens 
en is van oordeel dat de genoemde kosten niet door de collec
tiviteit der vrouwen gedragen moeten worden. 

Bovendien is het verlaten van een bepaalde werkkring als 
regel een volkomen vrijwillige beslissing van een bepaalde werk
nemer; het staat hiermee principiëel geheel anders dan met 
kosten veroorzaakt door ziekte of pensioen. Zowel ziekte als 
ouderdom zijn verschijnselen die men niet zelf in de hand heeft; 
het verlaten van een werkkring daarentegen is gewoonlijk vrij
willig; indien dit schade tengevolge heeft zou er aanleiding 
bestaan dit door de individuen te laten dragen die de kosten 
veroorzaken. Dit zou eventueel mogelijk zijn door een lager 
aanvangsalaris of door een premie ingeval van meerdere dienst
jaren. 

Conclusie. 

Over de vraag, of men bij de lonen en salarissen der vrouwen 
rekening moet houden met de onder a, b en c genoemde kosten
factoren, is het S.E.R.-rapport niet eenstemmig. De vraag, hoe 
groot het loonverschil tussen mannen- en vrouwenlonen zou 
moeten zijn, indien men wél rekening houdt met de kosten wordt 
door niemand beantwoord, ook niet door de voorstanders van 
lage vrouwenlonen ! 

Men krijgt uit het gepubliceerde de indruk dat voorzover het 
ziekteverzuim en pensionnering betreft de voor- en nadelen el
kaar in evenwicht houden. In sommig opzicht is vrouwenarbeid 
voordelig (lagere pensioenlasten) , in ander opzicht onvoordelig 
(groter ziekteverzuim). Ten aanzien van het verloop zijn de 
gegevens niet helemaal voldoende, maar wel staat het vast dat 
speciaal de jongeren hier bijzondere moeilijkheden veroorzaken. 
Volgens velen, waaronder de S.E.R., zou het eventueel rekening 
houden met hogere "kosten" bU de loonvaststelling in strijd 
zijn met de conventie. Hierover is echter verschil van mening 
mogelijk. De genoemde opvatting zou ook trouwens niet geheel 
redelijk zijn. Men kan niet zeggen dat twee groepen werknemers 
gelijk presteren (en daarom gelijk beloond moeten worden) in-
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dien het tewerkstellen van groep a duidelijk grotere kosten mee
brengt dan tewerkstellen van groep b. 

De economische gevolgen van equal pay. 

Het zwakste deel van het advies bestaat uit de berekeningen 
van het centraal planbureau van de gevolgen die een eventuele 
invoering van equal pay zou hebben voor de loon- en prijs
niveaux in Nederland en voor de Nederlandse economie in het 
algemeen. Het planbureau heeft gepoogd een raming te maken 
zowel van de loonsom die uitgekeerd zou moeten worden indien 
de vrouwenlonen zouden worden opgetrokken tot het peil van de 
mannenlonen, als van de gevolgen die dit zou hebben voor de 
prijzen van goederen en diensten in ons land. 

Het is m.i. een fout geweest deze berekeningen welke van 
volkomen onvoldoende gegevens zijn uitgegaan in het advies 
op te nemen. Bovendien zijn de berekeningen van zeer gering 
practisch belang daar slechts wordt aangegeven welke gevolgen 
voor loon- en prijsniveau de volledige invoering van equal pay 
voor Nederland op dit moment zou hebben, dus zonder rekening 
te houden met de verwachte ontwikkeling van de nationale pro
ductie. Van geen enkele zijde echter wordt in ernst voorgesteld 
reeds thans in ons land gelijke beloning aan alle vrouwen toe 
te kennen, wel wordt ook door de S.E.R. geleidelijke invoering 
overwogen en het zou zeer nuttig zijn en verhelderend hebben 
gewerkt te onderzoeken welke uitwerking geleidelijke invoering 
van equal pay bij geleidelijke toenemende productiviteit zou 
hebben. 

Ratificeren van het verdrag houdt namelijk niet in dat een 
land zich verplicht equal pay terstond in te voeren. Artikel 4 
van de door de I.L.O. vastgestelde "Aanbeveling" ter aanvulling 
van het equal-pay-verdrag van 1951 maakt geleidelijke invoering 
mogelijk, zodat, ook na ratificatie van het verdrag, geen land 
verplicht is de gelijke beloning in te voeren in een tempo dat 
gevaar voor het economisch leven meebrengt. 

Het planbureau berekent nu welke loonsom zou worden uit
gekeerd indien de vrouwen in wat het bureau "vergelijkbare" 
beroepen noemt hetzelfde loon zouden ontvangen als de mannen, 
waarbij aangenomen wordt dat alle vrouwenlonen circa 25 à 
30% moeten worden opgetrokken. Nu is dit begrip "vergelijk
baar beroep" een tamelijk willekeurige vondst. Het planbureau 
neemt bij gebrek aan juiste gegevens aan, dat de beroepen van 
mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn indien in een bepaald 
beroep of wel 10% vrouwen (naast mannen) of wel 10% mannen 
(naast vrouwen) worden gevonden. Dit wil echter nog niets zeg
gen over het feit in hoeverre die mannen en vrouwen werkelijk 
gelijkwaardige werkzaamheden verrichten en het is immers 
alleen de gelijkwaardige arbeid die volgens de equal-pay-ge-
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dachte gelijk moet worden beloond; op dit punt is men nog 
onvoldoende ingelicht. 

Men weet op dit ogenblik nog niet hoeveel mannen en vrouwen 
in Nederland werkelijk dezelfde gelijkwaardige arbeid verrich
ten; het getal dat het planbureau aanneemt is onvoldoende ge
fundeerd. De werkclassificatie is het middel dat tegenwoordig 
wordt gebruikt om hierover nader inzicht te verkrijgen en deze 
werkclassificatie is juist met betrekking tot de vromvelijke 
werkzaamheden nog steeds zeer onvolledig toegepast. Het uit
gangspunt voor de berekeningen van het planbureau is daardoor 
eigenlijk een slag in de lucht. Het bureau merkt dan ook zeIl' 
op dat zijn uitgangspunt "min of meer arbitrair" is. Op grond 
van een zeer \vankele basis worden nu conclusies getrol(ken en 
wordt berekend hoeveel de gehele uitbetaalde loonsom door in
voering van equal pay in Nederland zal toenemen en hoe hoog 
het prijsniveau bijgevolg zal stijgen (met de bekende gevaren 
voor de werkgelegenheid en voor de export). 

Hoewel het planbureau zelf toegeeft dat de berel~eningel1 op 
een onvoldoende basis berusten, maken zij feitelijk een onjuiste 
indruk. 

Bovendien wordt bij de genoemde berekeningen eveneens ver
waarloosd dat de leeftijdsopbouw bij de vrouwen geheel anders 
is dan bij de mannen, waarmee samenhangt dat bij de vrouwen 
een veel groter percentage ongeschoolden te vinden is. Het is 
duidelijk dat deze ongeschoolden ook bij equal pay lage;'A loon 
zOl~d8n krijgen dan geschoolde mannen. Indien de gehele groep 
mannen in verhouding meer geschoolden omvat dan de gehele 
groep vrouwen, ligt het gemiddelde mannenloon ook bij equal 
pay hoger dan het gemiddelde vrouwenloon. Bijgevolg- v/ordt 
de gemiddelde, a::m de vrouwengroep uit te betalen loonsom, na 
invoering van equal pay in geen geval tot dezelfde hoogte opge
trol:ken als het gemiddelde l'.1annenloon van nu (zoals het plan
bureau ten onrechte aanneemt). Het is wel verwonderlijk dat 
I!lel1 een voor Nederland zo essentiëel verschijnsel als dit grote 
verschil in leeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werlme
E:.ers, met het dD..DXmee verbonden verschil in geschooldheid, ver
waarloosd heeft. Door deze tekortkomingen worden de gevolgen 
van equal pay onjuist voorgesteld. 

Over het algemeen is dit S.E.R.advies wat de practischc aan
w~zingen betreft niet veelzeggend. Wel van belang zijn de onder
zoekingen over de kostenfactoren die een nieuw gezichtspunt 
bieden en als zodanig is dit advies wel zeer waardevol. Men heeft 
kennelijk meer aandacht gehad voor de economische dan voor 
de sociale kant van het equal pay vraagstuk. Dit laatste valt 
gedeeltelijk te verklaren door het gebrek aan materiaal over 
een sociaal verantwoorde loonvorming voor de vrouwen, immers 
aangaande de redelijke behoeften van de werkende vrouw be
staan tot nu toe geen practisch bruikbare cijfers. 
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HERMAN SCHAEPMAN 
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partij te Utrecht. 

I. 

O
peen riddermatige hofstede geboren in een landelijke 
streek, waar de horigheid nog zowat in de volkszeden 
leefde, uit een geslacht van hereboeren met regenten
allures, zoon van een mislukte dorpsburgemeester, die 

in de handel ging, en een moeder van Frans-Vlaamse herkomst, 
is Herman Schaepman groot geworden in een sector, waar de 
ethnologische en maatschappelijke klassen elkaar overlapten. 
Hij was even beginselvast provinciaal als cosmopoliet, even ver
trouwd met het volk als thuis in salons. Hij was een tere zoon 
voor zijn romantisch-vrome moeder, koesterde heel zijn leven 
velerlei oprechte vriendschappen voor katholieken en niet
katholieken, zachte genegenheden voor de kinderen van enkele 
vrienden en vaderlijke gevoelens voor zijn meeste oud-leerlingen. 
Scherp verstand, vlotheid van reageren, meesterschap over het 
woord, gevoeligheid, vaak verhuld onder luidruchtige bonhomie, 
onuitputtelijkheid van veel-weten en een moed boven menselijk 
opzicht, vormen de naar buiten blijkende trekken van zijn gang
baar-geworden portret en dat het hem ook in hoofdzaak gaaf 
weergeeft, waarborgen exacte gegevens. 

Hij behoudt overigens ook zijn geheimen. Jan Romein heeft 
op Schaepmans portret, naar hij zegt, niets kunnen terugvinden 
van het bij alle rhetorica waarlijk dichterlijke gemoed, de bij 
alle bonkigheid lenige geest en het bij alle vluchtigheid van 
studeren veelzijdig intellect. Asselbergs peilde zijn blik en 
constateerde: "Hij zag vooruit en was dus eenzaam in zijn 



ziel." Aldus het slotwoord van een rede, waarin deze moderne 
letterkundige vijftig jaar na Schaepmans sterven te Rome ook 
de dichter in hem zocht te tekenen als de geroepen vertegen
woordiger van de roomsen in hun deel-uitmaken van het Ne
derlandse volk. Te gemakkelijk misschien zien wij in de dichter 
de ongecompliceerde hoornblazer van de strijdende kerk. Er was 
ook nooit stilte om hem heen. Een geslacht, dat van de dichter 
de ascese der ingetogenheid eiste en met hem wilde wenen om 
bloemen in de knop gebroken, stopte de oren dicht voor Schaep
mans maatvast gejubel over historie, glorie en victorie. Zo leek 
de man, die door Jacob van Lennep was ingehaald met de juich
kreet, dat Vondel heropgestaan was, niet meer dan een verzen
smid, door Kloos radicaal van de Parnas gebannen en door Fre
derik van Eeden onsterfelijk belachelijk gemaakt. De dichter 
Schaepman was lang gestorven vóór zijn toch al vrij vroege 
lichamelijke dood, weloverwogen verlaten, ook door de jongere 
geloofsgenoten, en bijna iedereen negeerde zijn proza, dat nog 
als een man op ons afkomt. Is er dieper eenzaamheid denkbaar 
dan na korte dichterroem in levenden lijve gebannen te worden 
naar het achterhuis, waar de ulevellen verpakt worden? 

11. 

Heeft de dichter in Schaepman maar kort gebloeid, de ge
leerde in hem is nooit tot volle wasdom gekomen. Hij wus een 
geleerde, een intellect van de eerste rang, al maakten zijn on
stuimig temperament en de rapheid, waarmee hij een vaardige 
intuïtie volgde, hem wel ongeschikt voor het beroep van de man 
van wetenschap. Maar hoe ook geneigd tot doorslaan bij lof en 
bij blaam, hij had in zijn geweten de intellectuele eerlijkheid, die 
de waarheid moet zeggen, al schijnt zij ons betoog te verzwak
ken of te ruïneren. In de beoefening van de wetenschap had hij 
niets van de lieden, die de waarheid te lief hebben om haar bloot 
aan de openbaarheid prijs te geven en die haar daarom soms be
hoedzaam door haar tegendeel vervangen, alles tot meerdere 
eer van kerk en vaderland. 

De moed tot het zeggen van harde waarheden heeft hem 
bovenal tot de grote emancipator gemaakt, de vrijbuiter-voor
trekker van een zich omhoogworstelend volksdeel, waarin de 
artistieke potenties uiteraard vroeger tot werkelijkheden werden 
dan de wetenschappelijke, die langer training in kille critiek 
vereisen, ook de moeizame verwerving van een bibliografische 
techniek en de geconcentreerde vlijt van de nooit ontmoedigde 
boekenverslinder. Het mirakel is, dat de rusteloze Schaepman, 
reizend en trekkend van Noord naar Zuid in ons land, door 
België, Frankrijk, Duitsland en Italië, als een omnibusdienst 
elke week Rijsenburg en Den Haag verbindend, telkens afgeleid 
door occasionele spreekbeurten, journalistieke plichten, polemie-
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ken, vergaderingen, conferenties, diners, tussen het bestuderen 
van de parlementaire paperassenwinkel, het lezen van talloze 
kranten en het voeren van een uitgebreide correspondentie door, 
de tijd en de rust hééft gevonden voor enkele opstellen van een 
peil als dat van die, welke toen in "De Gids" verschenen, voor 
pionierswerk ten bate van het neo-Thomisme, waarover hij 
o.a. aan de Leuvense universiteit verhandeld heeft, en met 
name voor zijn polemische studie "Bolland en Petrus", geladen 
van inhoud en pathetisch van toon, maar degelijk gedocumen
teerd en in zijn wel-gefundeerde slotsom beschamend voor de 
Leidse Hegeliaan, die - zelf voor de exegese en het historisch 
feiten-materiaal uit de tweede hand levend - schamper onder
stelde, dat Schaepman met uittreksels van anderen werkte. 
Dit was te veel eer voor de katholieke gemeenschap. Schaep
man stak er aanmerkelijk bovenuit. Ook was de Rijsenburger 
een te oorspronkelijke geest om op anderen te parasiteren 
en ten slotte behoorde hij tot de mensen, die moeilijk iets aan 
een ander kunnen overlaten, omdat zij zelf alles veel gauwer en 
beter kunnen, lieden dus, die niet deugen voor minister of staats
secretaris. 

Intussen heeft Schaepman opvallend uitgemunt door een 
zeldzame belezenheid in veel talen. Hij was ook een polyglot in 
de practische zin en sprak zonder veel haperens voor de vuist in 
ten minste drie talen. Zijn vader had hem vroeg met de Duitse 
klassieken bekend gemaakt, zijn moeder met de Franse. De 
meeste seminaristen danken maar weinig in intellectuele zin 
aan hun ouders, doordat zij in de ontvankelijkste tijd te ver van 
hen af leven, maar Herman Schaepman was een Zondagskind, 
bevoorrecht door het bezit van zulke ouders en van zulk een 
ongemene vroegrijpheid. Reeds heel vroeg werd hem het boeken
verslinden tot levensgewoonte. Hij las altijd, als hij niet praatte, 
schreef, at of sliep, zegt Kolkman. Zo werd hij een man, die op 
één niveau kon denken en praten met kenners der wereldlitera
tuur als Potgieter en Alberdingk Thijm. Het meest lijkt hij op 
Busken Huet in het stelselmatig critisch bijhouden van de let
teren van den dag in de grote wereldtalen, maar hij putte er 
niet als deze het motief uit om zijn eigen land en volk onder 
cynische smaad te bedelven. Wel had hij er behagen in gebor
neerde tegenstanders in de conversatie met zijn belezenheid te 
overbluffen of dood te slaan. 

Overigens was de geschiedenis zijn eigenlijk vak; hij doceerde 
dit ook te Rijsenburg. Hij beoefende de wereldhistorie in de 
trant van Isaac da Costa, overzag ze met de blik van Homerus 
en ordende ze met een gevaarlijke gemoedsrust naar het klas
siek voorbeeld van Augustinus: rechts de civitas Dei, links de 
civitas huius mundi.. Zijn aandacht richtte zich eenzijdig op 
al wat geweldig was, op de buiten-modelmensen in het goede en 
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in het kwade, maar hij vorste niet naar détails en trok het liefst 
de grote, forse lijnen. Wat wonder, dat die weleens bedenkelijk 
scheef kwamen te staan. Sommige van zijn portretten naderen 
bepaald de caricatuur, andere de onverantwoorde dithyrambe. 
Hoeveel raaks en weergaloos puntigs er ook te vinden is in zijn 
vele opstellen, in vijf bundels "Menschen en boeken" bijeenge
bracht, hoeveel passages er uit om allerlei redenen - niet zelden 
om stilistische - het citeren waard zullen blijven, van vrijwel 
geen enkel zou een herdruk wetenschappelijke zin hebben. Ook 
in de wetenschap was Schaepman de echte heraut van heilzame 
nieuwigheden, die de baan brak voor de aankomende specialis
ten: een Thomist als De Groot O.P., exegeten als Poels en Sloet, 
sociologen als Aalberse en N olens. 

IIL 

In de politiek ligt Schaepmans ware betekenis. Geen van zijn 
gaven verdient zulk relief als de zelfkennis, die hem de staat
kundige carrière deed kiezen. Kuyper uitgezonderd, is er na 
Thorbecke geen figuur van Schaepmans kaliber in ons parlement 
opgetreden. Een politiek genie was hij niet, maar voor het minst 
leek hij op een stompe toren, die, als de Rotterdamse Sint Lau
rens, oprijst in een vlak land. Het is denkbaar dat wij daardoor 
zijn grootte enigszins overschatten. Ons land leek in de periode 
1870-1914 een stilstaand backwater, dat geen verbinding had 
met de open zee van de wereldpolitiek. Het wenste slechts met 
rust te worden gelaten in zijn vrij hoge welstand, goeddeels te 
danken aan zijn immens koloniaal territorium, erfenis uit de 
gouden eeuw, waarin - naar een achttiende-eeuwse dichter 
naïef getuigd had- "door 's Heren sterke hand het Neêrlands 
volk op Java werd geplant". Sinds Thorbecke's dood was 
Abraham Kuyper waarschijnlijk weer de eerste minister van 
Europees formaat en mondiale visies. Ziedaar ook de bij 
Schaepman passende karakteristiek: hij zag ver over de 
grenzen heen, kende vooral Frankrijk en volgde Duitsland 
in zijn opkomst, niet als een nieuwsgierige uit de verte, maar 
als een direct-betrokkene. Hoe alleen stond hij daarin helaas 
en hoe geheel werd zijn kracht opgeëist door het opvoedingswerk 
ten bate van het wat achtergebleven volksdeel, waartoe hij 
behoorde. 

Te Rijsenburg gevormd en te Rome gepromoveerd, heeft de 
jonge dr Schaepman bij zijn terugkeer in het vaderland in 1870 
terstond het dubbel emplooi gevonden van seminariedocent en 
journalist, mede-redacteur van het dagblad "De T~id" en van 
het in 1871 opgerichte maandblad "de Wachter". Vooral door 
middel van dit tijdschrift heeft hij zijn volk opgevoed. In 1880 
deed hij zijn intrede in de Tweede Kamer, waar hij uitgroeide 
tot de meest bindende nationale figuur van die dagen. Hij won 
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de persoonlijke vriendschap van vooraanstaande liberalen, vond 
toenadering tot de anti-revolutionairen en smeedde aldus het 
merkwaardig verbond, dat de wereld verbaasde: de coalitie der 
rechterzijde. Aan drie vaderlandse leken dankt hij veel voor zijn 
politiek-sociale vorming: Lipman, Des Amorie van der Hoeven 
en Nuyens, twee bekeerlingen en één katholiek bij geboorte. De 
katholieke Israëliet Lipman, die een groot jurist en een kenner 
van de parlementaire geschiedenis was, heeft nog even tot 
Schaepmans mentores behoord en de 27 -jarige priester mee de 
moed gegeven tot de stichting van het tijdschift "De Wachter", 
dat de school zou worden, waarin het katholieke volksdeel zijn 
politieke opvoeding ontving. 

In "De Wachter" van 1883 verscheen de beroemde "Proeve 
van een program", voorlopig met geen ander resultaat dan dat 
alle roomse ververs en brouwers samenschoolden om de arro
gante nieuwlichter te bestrijden. In zijn kolommen voltrok zich 
de langzame verheldering ten aanzien van de houding, die de 
katholieken jegens het liberalisme hadden aan te nemen en werd 
de politieke wilsvorming voorbereid, die zou leiden tot de partij
eenheid, welke een zo typische trek van het Nederlandse katho
licisme zou blijven, nadat Schaepmans vage verkenningen naar 
de denkbaarheid van een interconfessioneel-christelijk verbond 
tot een negatieve slotsom geleid hadden. Misschien heeft Lip
man de hoog-dravende dichter uit de wolken naar de aarde ge
trokken, hem de zin voor het exacte, de aandacht voor het détail 
bijgebracht, hem straks in staat stellende als deskundige mee 
te praten over legislatieve en administratieve zaken. De medi
cus-geschiedschrijver Nuyens werd Schaepmans mede-redacteur 
van het tijdschrift. Hij was een enigszins boerse figuur, wat log 
misschien en zeker op den duur wat vermoeiend, maar vol criti
sche scherpte, ook jegens de feilen van het uitverkoren volk. 
Als Alberdingk Thijm voortgekomen uit de gedachtensfeer van 
het z.g. Papo-Thorbeckianisme, stond hij heel zijn leven in de 
politieke practijk vrij ver aan de linkerkant, en het is verre van 
ongerijmd aan te nemen, dat hij het geweest is, die Schaepman, 
pas terug uit het door Garibaldi en Victor Emmanuel bedreigde 
Rome en uit pure trouw aan de paus geneigd om de ultramon
taanse eenzijdigheden op de spits te drijven, de ogen geopend 
heeft voor de gevaren van alle reactie. Herman àes Amorie van 
der Hoeven, de bekeerde domineeszoon, moet het vooral geweest 
zijn, die de vage sociale belangstelling, te Rome gewekt in het 
vluchtig contact met de omgeving van Von Ketteler en Manning, 
in Schaepman concretiseerde tot aandacht voor het sociale 
vraagstuk. Hoe veelzeggend is het voor de onder ons bestaande 
achterstand, dat twee van Scha ep mans politieke opvoeders be
keerlingen moesten zijn. 

Schaepmans intrede in de Tweede Kamer in 1880 is een 
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caesuur in de geschiedenis van de katholieke herleving. Hij 
kwam er met het vaste voornemen eindelijk een voorbarig woord 
van de wijsgeer Broere waar te maken: de Nederlandse katho
lieken vormen een politieke persoonlijkheid. Zij waren dat, uit
gezonderd misschien in de periode van het Papo-Thorbeckianis
me van 1848 tot 1853, nooit geweest: er waren individuele 
katholieken in de Kamer, maar zij vormden geen gemeenschap, 
laat staan een eenheid. Zij versnipperden de kracht van hun 
reeds niet onbeduidend aantal en bereikten niets ter verwezen
lijking van hun billijkste verlangens. Gefixeerd aan het voor
beeld der Franse ultramontanen, door Louis Veuillot in de im
passe der politieke impotentie geleid, bleven de Nederlandse 
katholieken hardnekkig de rug naar het Oosten wenden. Schaep
man had het Duitse Centrum leren kennen en waarderen als de 
politieke belichaming van katholiek collectivisme en ten minste 
sinds hij in 1879 had gesproken op de Akense katholiekendag, 
wist hij zich geroepen om uit de vaderlandse verbrokkeling een 
katholieke partij te bouwen. 

Tot zijn dood op 21 Januari 1903 heeft hij onafgebroken in 
de Tweede Kamer een sleutelpositie bekleed, meermalen de 
debatten beheerst en beslissende invloed geoefend op de politieke 
evolutie. Zo deze niet groots is, ligt het niet aan hem. Bij de 
grondwetsherziening van 1887 toonde hij zich in zijn construc
tieve en bindende kracht en al schenen zijn berekeningen door 
de houding van de Eerste Kamer te falen, hier begon toch die 
opgang naar de gelijkstelling der scholen, welke ons volk tot zo 
rijke zegen geworden is. Hoe treft ons bij deze bedrijvigheid van 
de heetbloedige romanticus het wijs beleid, identiek met de 
deugd, die hij in de aartsbisschop Zwijsen geprezen had: "de 
verheven matigheid, waardoor zijn plannen tot levende daden 
werden, tegen de stormen der werkelijkheid bestand". Behoed
zaam baande hij door een woestijn van eerbiedwaardig conser
vatisme de opgang naar het algemeen kiesrecht en hielp hij mee 
tot het leggen van de grondslagen voor een sociale wetgeving. 
Wat het laatste aangaat, wordt hij, naar ik vrees, niet steeds 
op zijn waarde geschat: eenzijdig worden soms de beeldende 
hyperbolen gereleveerd, waarin hij vooral in de kolommen van 
"De Tijd", maar ook een enkele maal in de Kamer het lot van de 
arbeidersklasse tekent: in lapidaire formules als "van slaven
arbeid naar hondenkost"; of in theatrale opmaak- als "geen 
voetbreed gronds is de zijne; hij bezit niets dan zijn lichaams
kracht, waarvan de waarde stijgt en daalt met de marktprijs". 
Aldus wordt licht de indruk gewekt, dat het bij rhetorisch vuur
werk bleef. Maar al waren er niet die aandrang tot het opruimen 
der krotten en die onafhankelijke medewerking aan het invoe
ren van de leerplicht, dan valt nooit te vergeten, dat zonder 
Schaepman een Ariëns nauwelijks denkbaar is. Niet alleen dat 
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deze zelf zijn sociale roeping uit Schaepmans lessen heeft afge
leid, maar hij had nauwelijks de kansen gekregen tot de practijk 
ervan, als hij Schaepman niet in de rug had gehad. De Rijsen
burgse meester heeft de meeste van Ariëns' initiatieven mee 
geïnspireerd of gevroedmeesterd en ze tegen achterdocht gedekt 
met zijn machtig lijf. Hebben de katholieke arbeiders duurzame 
verplichtingen aan Ariëns, hoeveel danken zij dan bovendien 
aan diens geestelijke vader, die ook hun eerste bisschoppelijke 
adviseur was. Als dit land op de wereld een der weinige is, dat 
zijn sociaal wetsapparaat voor een belangrijk deel aan christe
lijke politici dankt, heeft Schaepmans stuwende kracht, voort
levend vooral in Aalberse, daaraan een ruim aandeel. 

Twee drijfveren zijn het, die bij alle besef van gescheidenheid, 
Schaepman grif deden toen aderen tot anderen: de christelijke 
en de democratische, Deze vader van de katholieke partij-een
heid was altijd bereid daarachter een wijder land van gemeen
schap te zien: hij was tegen alle heiningen en voor de gemene 
weiden; hij erkende en aanvaardde het goede, van wie het ook 
kwam, en vond warme vrienden ter linkerzijde. Maar hij heeft 
hun, als later Poe Is - die van alle leerlingen het meest op 
hem lijkt, naar ziel en lichaam - onvermoeid voorgehouden, 
dat een democratie, die niet christelijk is, op lemen voeten 
rust, zoals hij aan de andere kant tegenover de coalitiebroeders 
met nadruk de humanistische instelling van het katholieke 
denken naar voren bracht. Hij heeft dit onderscheid met de 
mannen-broeders van het zalig Dordt nooit willen verdoezelen, 
sinds hij ingezien had, dat het stoelen op den enen wortel 
des christendoms, zoals het in de tale Kanaäns heette, evenmin 
een basis voor samensmelting schiep als het naar buiten treden 
uit één en dezelfde deur het voor samengaan doet, indien de 
wegen terstond divergeren. Een katholiek is per se een humanist 
in de christelijke zin, want hij gelooft in de vrije wil en in een 
beslissend aandeel van de mens in de bewerking van zijn eigen 
zaligheid. Een protestant, geneigd alles te zetten op de ene 
kaart van de genade of van het geloof alleen, is per se géén 
humanist. Het is even goed zelfbedrog zich dit verschil te 
ontveinzen als het te doen ten aanzien van dat tussen gelovige 
en agnosticistische democraten. Schaepman zag het een even 
scherp als het ander en aan dit inzicht is het ontstaan te danken 
van een partij-eenheid, die naar zijn recept katholiek èn demo
cratisch moet zijn. 

Toch stonden de anti-revolutionairen de katholieken het 
naast, zolang voor beiden gold, dat zij vol toewijding ijverden 
voor een christelijke school en een christelijke democratie. 
Kuyper, de man van de kleine luiden, was een heel andere 
figuur dan Schaepman. Vond niemand zo vlot als deze het 
juiste woord om de harten te winnen en de vijanden te verzoe-
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nen, Kuypers profetentaal, doorzult met bijbelteksten, die niet 
zelden de vervloeking nabijkwamen, vergrootte de kloven. Het 
is niet vreemd - hoe onbillijk in vele opzichten - dat de socia
listen hem haatten en hem verguisden als de godzalige man
dataris van "vetgevreten plutocraten". Aan niemand zijn in 
ons land venijniger caricaturen gewijd dan de lugubere tekening 
in "de Notenkraker", waarop Kuyper onder aanroeping van 
"den Here, zijn God", een arbeider met wellust worgt. En toch 
was diezelfde man voor velen uit de eigen gelederen een demo
cratisch drijver, vooral voor degenen, die hij eens schamper 
betitelde als "de mannen met de dubbele namen". "Hebt gij, 
christenen ook nog een hart voor de arbeiders 7" vroeg hij in 
de tachtiger jaren in zijn orgaan "de Heraut". "Niet om, zijn 
ze in nood, ze met Uw geld te hulp te komen, maar om de eisen 
te stellen, die hun toestand als maatschappelijke klasse zullen 
brengen op den voet van billijkheid en recht 7" 1) Het is de 
coalitie, geboren uit de weloverwogen tactiek van de leermeester 
van Ariëns en Poels en van de paladijn der kleine luiden, be
schoren geweest in het eerste kwart van de twintigste eeuw 
een democratisch program te kunnen uitvoeren, dat de occa
sionele pleidooien van Schaepman en Kuyper tot ingeloste be
loften maakte. Alwat er tussen 1900 en 1925 aan sociale wet
geving tot stand kwam, is het werk van de rechtse coalitie, 
van Talma en Aalberse, van wie de eerste in alle opzichten een 
Kuyperiaan en de tweede een dankbaar zoon van Schaepman 
was. In die gelukkige kwarteeuw der ontluiking was de rechtse 
coalitie naar waarheid een christelijk-democratische federatie, 
totdat de dictatuur van Colijn, spoedig even warm vereerd door 
de vaderlandse liberalen als Kuyper door dezen verguisd was, 
van deze federatie de fundamenten ondergroef. 

IV. 

Heeft Schaepman de sociale gedachte tot de ruggegraat van 
de katholieke politiek gemaakt, dan vloeide dat voort uit wat 
zijn historische betekenis is: dat hij het vaderlandse katholi
cisme uitleidde uit de dienstbaarheid van het Franse en daar
mee behoedde voor de sterilisatie, waaraan het Franse ultra
montanisme ten onder is gegaan. Aldus heeft deze priester
staatsman de vestingwallen van ons isolement gesloopt en de 
boze geest van het ghetto uitgedreven. De geschiedenis van het 
gedrag der katholieken jegens een samenleving, die niet meer 
in haar geheel tot de roomse schaapstal behoort, en in het 
bijzonder jegens een staatsrecht, dat met dit feit rekening 
houdt, is nog een schilderij met allerlei vage partijen. Bij de 
Westfaalse vrede van 1648 heeft de Heilige Stoel geprotesteerd 

324 

te 
ct 
R, 
dE 
la 

dl 
L: 

"I 
ac 
gE 
de 
D, 
kv 
H: 
ge 
ve 
be 
du 
di: 
TE 
vo 
m. 
do 
lie 
lijl 
zij 
he 
in: 
NE 
on 
ov 
in 
de 
in 
La 
vrl 

Îll< 
va: 
de 
COl 

de 
eer 
kal 
del 
lau 



tegen een internationaal accoord, dat de feitelijkheid van twee 
christen-confessies duurzaam zou wettigen, maar in feite had 
Rome zich zelf daarin reeds geschikt en met de stichting van 
de Propaganda-Congregatie ook Europa verdeeld in katholieke 
landen en "partes infidelium". 

In de katholieke landen speelde zich bijna doorlopend het 
driehoeksdrama af tussen paus, monarch en nationale kerk. 
Lange tijd kon die nationale kerk hier en daar verzuchten: 
"Entre ces deux mon coeur balance", maar aan het eind van de 
achttiende eeuw was het in vrijwel alle katholieke landen zo 
gesteld, dat de monarch en de landskerk "en bloc" tegenover 
de paus stonden: de kerk was goeddeels in de staat opgegaan. 
De Franse Revolutie, die zich tegen het koningschap richtte, 
kwam daardoor automatisch in botsing met de nationale kerk. 
Had deze zich op tijd kunnen losmaken van de ten ondergang 
gedoemde monarchie, dan was kerkvervolging vrijwel uitgeble
ven. Wat zich in diezelfde tijd in de partes infidelium voltrok, 
bewijst het. Daar bracht de Revolutie de tot dusver slechts ge
dulde katholieken de onverkorte vrijheid. Welk een merkwaar
dige ontwikkeling hebben die partes infidelium doorgemaakt. 
Terw~il de katholieke staten b~ina permanent op gespannen 
voet met de curie leefden, in een strijd, waarvan concordaten 
met soms vèrgaande concessies de littekens zijn, groeide in de 
door de staat eerst verdrukte, straks alleen genegeerde katho
lieke minderheden van de partes infidelium een onvoorwaarde
lijke trouw aan Rome. Gallicanisme, Jozefisme, Febronianisme 
zijn allemaal planten van roomse bodem; geen paus-getrouw
heid zo groot in ongecompliceerde eenvoud als die in de partes 
infidelium. Het zogenaamde Oud-Bisschoppelijke Schisma in 
Nederland vormt alleen in schijn een uitzondering erop, want het 
omvatte nooit meer dan een bouderende minderheid en had de 
overgrote meerderheid lijnrecht tegen zich. Toen de Revolutie 
in die landen de gelijkstelling van alle confessies bracht, voel
den de katholieke bewoners dit als een bevrijding en zij hebben 
in het algemeen dan ook ingestemd met de Franse journalist 
Lamennais, toen deze van de kerk de sanctie van godsdienst
vrijheid en tolerantie eiste. 

Ten aanzien van Nederland valt nu echter een merkwaardige 
inconsequentie op. Slaafse afhankelijkheid van het voorgaan 
van Franse onverzoenlijken, die elke vrede met de staat, uit 
de Revolutie voortgekomen, en de wettelijke gelijkstelling der 
confessies verwierpen, heeft via de pers van Le Sage ten Broek 
de Nederlandse katholieken naar een impasse gestuwd. Het 
eenzijdig ultramontanisme van Louis Veuillot, die het een 
katholieke plicht noemde te blijven palstaan voor de monarchie 
der Bourbons en de Derde Republiek te bestrijden, werd hier 
lang bewonderd. 
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Zelfs kunnen wij zeggen, dat de Nederlandse katholieken 
alwat in en om de kerk in Europa voorviel, speciaal ook de 
Romeinse kwestie, door de bril van Veuillot zagen. Nog heden 
ten dage zijn de gevolgen van een opvoeding in deze geest 
merkbaar in tal van min of meer populaire boeken. Ook Schaep
man is in deze traditie grootgeworden en restanten ervan, soms 
zonderling in strijd met zijn algemeen streven, bleven tot in zijn 
"Chronica" zichtbaar. Doch sinds liij van Pius IX naar Leo XIII 
geëvolueerd was, had hij gestadig scherper de onheilen gesig
naleerd van een politiek der verschroeide aarde, die de Franse 
katholieken machteloos had gemaakt in het eigen land. 

"Een man van de paus" heeft Schaepman zich zelf genoemd 
en met recht. In het Rome van Pius IX, de paus van "Quanta 
cura", ving hij de vonk, die in hem zowel het vuur van de liefde 
als dat van de strijd deed ontbranden, maar straks zou h~i zich 
zijn dieper verwantschap met Leo XIII, de paus van "Rerum 
novarum" , bewust worden. De evolutie van "Quanta cura" naar 
"Rerum novarum" was op gang, toen Schaepman in 1880 in de 
Tweede Kamer verscheen: tien jaar later was zij in hem vol
tooid. Hij en zijn aartsbisschop, de stille mgr Snickers, die zich 
zelfstandig verdiepte in de sociale en sociologische literatuur, 
ontdekten hun geestelijke gemeenschap met prelaten als Von 
Ketteler, Mannipg en Mermillod, wier adviezen Paus Leo XIII 
tot ingrijpen in de sociale kwestie gebracht hebben en wel tot 
partij-kiezen voor de economisch zwaksten. 

De encycliek "Rerum novarum" , waarbij dit geschiedde, was 
een sanctie op Schaepmans gedrag, maar het was er zeer ver 
van, dat de "Krähwinkler Landsturm" dat inzag. De reactie 
verplooide 's pausen woorden naar eigen opvatting. Zij bleef 
Schaepman, die sprak over kiesrechtverruiming, opruiming van 
krotwoningen en verhoogd welvaartspeil in de werkmansgezin
nen, met de uiterste felheid bestrijden, niet zelden onder mis
bruik van bijbelteksten. Jarenlang is b.V. zijn streven naar kies
rechtverruiming bestreden met het meest doeltreffende argu
ment: zijn strijdigheid met Gods wetten, zijn inbreuk op de 
gevestigde standen-indeling der maatschappij. Deze heette 
immers door God zelf geschapen en niet door de mensen. Het 
merkwaardige van deze - nog geenszins volstrekt prijsgegeven 
- argumentatie was, dat zij, die zo spraken, de betekenisver
legging negeerden, die het woord "stand" in de negentiende 
eeuw ondergaan had. Berustte in het ancien régime de standen
indeling op het criterium der geboorte, naar liberaal dogma 
werd in de negentiende eeuw het begrip "stand" met "wel
standsklasse" geïdentificeerd. Dit deden ook Schaepmans 
katholieke bestrijders: als zij opereerden met een standen-inde
ling van Godswege, dichten zij de goede God de normen van 
de Mammon toe. Tenminste sinds zijn optreden bij de grond-
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wetsherziening van 1887 - toen hij met nadruk zijn reeds vroe
ger afgelegde verklaring herhaalde, dat "het algemeen kiesrecht 
met geen enkel katholiek beginsel in strijd" was - hielden 
toonaangevende journalisten niet op Schaepmans rechtzinnig
heid in verdenking te brengen en de krant van Bahlmann en 
Thompson heeft het zelfs bestaan de kiezers te bezweren, dat 
het hun plicht was een liberaal hun stem te geven, als ze daar
mee Schaepman konden weren. Het was ook in deze tijd, dat 
pastoor C. L. Rijp tegen Schaepman de strijd aanbond in "de 
Katholiek" en daarin, onder andere enormiteiten, de stelling ver
kondigde, "dat de constitutionele monarchie met de christelijke 
beginselen in strijd is". Dat drie achtereenvolgende pausen: 
Gregorius XVI, Pius IX en Leo XIII, precies het tegengestelde 
gezegd hadden, was deze priester blijkbaar ontgaan. 

Een thans naar verdienste vergeten fraseur, mr Joan Bohl, 
in hoge gunst bij mgr Bottemanne van Haarlem, verkondigde in 
1888 in een liberale krant met het aplomb van de zelfverzekerde: 
"Sinds de eerwaarde heer Schaepman lid der Kamer is, 
heeft het katholicisme in Nederland onberekenbare schade ge
leden" en karakteriseerde de knappe tacticus smaakvol als "een 
man in de dichtkunst en een schaap in de politiek". Zo spre
kende, was hij de tolk van velen, ook van de bisschop van 
Haarlem. Het was waarlijk niet zonder grond, dat de eens 
populaire Johan Braakensiek in Augustus 1894 een spotprent 
lanceerde, waarop mgr Bottemanne Schaepman een lier presen
teert met de woorden: "Mijn zoon, laat die "Handelingen" rus
ten en bedenk, dat gij dichter zijt". 

In alle optreden van Schaepman treft ons een relativisme, 
dat hem het tegendeel van een partij-politicus maakte. Angst
vallige zorg voor het behoud van de door hem zelf geschapen 
eenheid was hem vreemd en het denkbeeld, dat iemand uit 
partij-overwegingen anders zou stemmen dan zijn brein of zijn 
geweten hem voorschreef, achtte hij weinig minder dan mon
sterachtig. Hij maakte zich los van de communis opinio van zijn 
fractie, toen hij als eenling voor de opheffing van het rempla
çantenstelsel stemde, en van de hele rechterzijde, dus ook van 
de door hem met onverdroten volharding bepleite en gesmede 
coalitie, toen hij zijn stem vóór de leerplicht uitbracht. Het ge
schiedde uit overtuiging en zo er tactiek in school, was deze 
weer een blijk van dat scherpe vooruitzien, dat Asselbergs in 
hem aanwijst als oorzaak van zijn vereenzaming. In zijn 
stemmen voor persoonlijke dienstplicht en voor leerplicht zie 
men een symptoom van bewust aansturen op wat in 1917 
verwezenlijkt werd: een pacificatie van links en rechts, die de 
gelijksteling der scholen een plaats gaf onder andere tot dusver 
miskende democratische rechten. Daarin is een bekering van 
rechts èn van links verdisconteerd en beide heeft hij beoogd. 
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Wij hebben gezien, hoe zijn gedrag voorlopig slechts wanbe
grip scheen te vinden onder de zijnen, een wanbegrip, dat zich 
uitte in bijna eensgezinde verkettering. Een koor van veront
waardiging, gedirigeerd door gezalfden des Heren, galmde de 
kreet "Weg met het Schaepmanisme!" naar alle windstreken 
uit. Wie had toen, in het felst van die winter, kunnen denken, dat 
de lente al zo nabij was? Maar al wat jong "v~s en vooruit wild8, 
had Schaepman verstaan. Zijn leerling Ariëns had de grondslag 
gelegd voor de moderne arbeidersbeweging en alom in het land 
ontwaakte eindelijk nieuw leven, ook in de wetenschap en de 
kunst. Te Nijmegen kwam in 1899 voor het eerst een kring van 
zulke jongeren bijeen: beoefenaars van de wetenschap als 
M. A. P. C. Poelhekke, Jos. Schrijnen, D. A. W. H. Sloet en 
Gisbert Brom, kunstenaars als Theo Molkenboer en Jan Brom, 
sociologen als Ariëns, Poels, Schräder en J. G. van Schaik, poli
tici als Aalberse, Bolsius, eh. Ruijs de Beerenbrouck en Van 
Wijnbergen. Die allen hebben zich Schaepmanianen genoemd en 
later jaarlijks "en club" een krans neergelegd bij het monument 
te Rijsenburg. Het heeft voor wie aat bedenkt nauwelijks zin te 
wijzen op een incompatibilité d'humeur, die tussen voortrekker 
en volgelingen evenmin kan uitblijven als wrijvingen tussen 
leraar en leerlingen ongewoon zijn of misverstanden tussen een 
een vader en de volwassen zoons. Schaepman had weinig van de 
heilige man Job en was vooral in zijn laatste levensjaren, toen 
suikerziekte hem afmatte en zijn hart vroeg uitgeput raakte, het 
prikkelbaarst en het achterdochtigst, het naijverigst ook op zijn 
eer jegens wie hem het naast stonden. Ook waren de meeste van 
die jongeren geen engelen met vleugels van ootmoed en geduld, 
maar waren dat de enige transportmiddelen naar de hemel, ook 
Schaepman zou er nooit komen .... Zo waren de conflicten en 
misverstanden niet van de lucht. Maar als zij elkaar als christe
nen wisten te vergeven - en daarvan zijn ontroerende blijken te 
over - hebben wij recht de continuïteit alle nadruk te geven. 

Ook op hetgeen in de katholieke gemeenschap omstreeks 1900 
geschiedde, is het woord toepasselijk, dat het rooms koraalrif in 
de stilte groeit om plotseling aan de oppervlakte te treden. De 
verkiezingen van 1901 sneden enige verkalkte politieke levens 
meedogenloos af. Binnenkort deden Bergansius, de vader van de 
wet op de persoonlijke dienstplicht, en Schaepmandiscipelen als 
Bolsius en Aalberse hun intrede in de Tweede Kamer. Naast hen 
gezeten, konden de jongsten der ouderen - zoals N olens, die 
heel zijn leven niet graag over de leerplicht hoorde spreken -
het eigen recent verleden niet goed meer verklaren, laat staan 
verantwoorden. Het werd opeens ernst met Rerum Novarum. 

En juist toen het zover was, zocht de ten dode toe afgematte 
Schaepman tot herstel van zijn verbruikte kracht de rust van 
het heilige Rome. Hij vond er Leo XIII, zijn paus en zijn bezieler, 
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de dood nabij en zelf niet de gezochte genezing, maar de dood in 
de vrede van Christus. 

V. 
In het licht van de anti-Schaepman-Hetze is er dus reden om 

staande te houden, dat Asselbergs' karakteristiek van de man, 
die eenzaam was in zijn ziel, ook geldt voor de staatsman. Wel is 
deze door andersdenkenden veel minder verguisd dan Abraham 
Kuyper, ten eerste krachtens de ervaringswet, dat ontkersten
den hier te lande, van twee kwaden het minste kiezend, meestal 
de pastoor boven de dominee prefereren, ten tweede wijl ieder
een Schaepman graag mocht om zijn opgewektheid, zijn hartelijke 
eenvoud, zijn open karakter en zijn eerlijke onafhankelijkheid, 
maar van zijn geloofsgenoten heeft hij - gelijk wij zagen _ 
veel miskenning te dragen gehad. Hoe alleen stond hij in de 
katholieke kamerfractie, met name in de laatste jaren. Ja, hij 
was naar verdienste een afgod van arbeiders en onderwijzers, 
maar hoe onze gezeten burgerij, alleenheersend dank zij het 
censuskiesrecht, over Schaepmans prestaties dacht, leren ook 
talloze passages van particuliere brieven. Drie maanden vóór 
Schaepmans dood schreef de rentenier Patrice Cramer in een 
brief aan de medicus Nuyens, oomzegger van de beroemde 
Willem, de volgende christelijke ontboezeming neer: "Ik ver
neem, dat dr Schaepman naar Rome vertrekt. Ik wens hem in 
het belang van de goede zaak daar een zalige dood toe of anders 
een hoge onderscheiding, die hem belet zich nog ooit met zijn 
vaderland te bemoeien." 

Toch kon hier een veelzeggend verschil Schaepman tot troost 
zijn. De dichter moest het van gisteren hebben, de staatsman 
had de toekomst. Afgod van de oude pruiken en risée van de 
jeugd om zijn poëzie, was Schaepman daarentegen voor tiime
gieters als Pietje Vermeulen, Bahlmann en Thompson een ge
vaarlijk nieuwlichter, maar voor Ariëns, Aalberse en Poels een 
gids naar de toekomst. Dit ontneemt aan Schaepmans vereen
zaming het karakter van tragiek, Ook had hij steeds aartsbis
schoppen achter zich, die hem begrepen, die naar hem luister
den en hem steunden, en wat was daarbij de tegenwerking van 
een Haarlemse bisschop, die hem met een spreekverbod trachtte 
te fnuiken en zijn priesters op het hart drukte alle Schaepma
niaanse candidaten te weren? De grootste paus van twee volle 
eeuwen legde hem beide handen op de schouders en noemde 
hem zijn trouwste zoon. De meeste mensen moeten aan het eind 
van een werkzaam leven met minder tevreden zijn. Hij had een 
kwarteeuw lang zijn stempel mogen zetten op elke jaargang 
van aanstaande priesters en wist zich, oud wordend, omringd 
door de beste jongeren onder priesters en leken. Hij zag nog de 
dageraad komen, waarvoor het donker, waarin hij lang had 
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moeten leven, zou wijken. En al had hij die niet gezien, hij 
had het sterke geloof, dat geen aardse successen nodig heeft, 
en geen ergernissen om hem heen benevelden ooit het beeld van 
Christus' Kerk, zoals het blank in hem leefde. Hij wist ook het 
hart gewonnen te hebben van heel een natie, die hem dikwijls 
als tolk op haar vierdagen koos. Ook was hij nooit hulpeloos 
in te tere kwetsbaarheid en wie hem te na kwam, bood hij een 
vuist, die zo stevig kon aankomen, dat hij zich in zijn laatste 
levens maanden verplicht achtte aan verscheiden vrienden en 
vijanden vergiffenis voor zijn hardhandigheid te vragen. Hoe 
eert dit de christen. Op Schaepman lijkt mij toepasselijk de 
tekenende aanhef van Constantijn Huygens' zedeprint van de 
wijze hoveling: "Een vriendelijke leeuw, een schaap dat bijten 
kan". Het is waar, dat menigeen de priester uit Tubbergen eer 
een goedige beer dan een vriendelijke leeuw zou noemen, maar 
voor het minst geeft iedereen toe, dat dit schaap niet met zich 
liet sollen en gevaarlijk van zich afbijten kon. Hij was allerminst 
een lam met lijdzame martelaarsmoed en reageerde zijn wrevel 
het liefst af in scherp sarcasme. Maar hij mokte niet en droeg 
geen haat en zegevierde over alle miskenning met de humor, die 
hem kenmerken bleef tot in zijn laatste uren. 

Ook hij heeft moeten sterven om erkend te worden in zijn 
grootheid en nog wil de volmondige erkenning sommigen wat 
moeilijk vallen. Ik praat nu maar niet over het vreemde mis
verstand, dat de erfgenamen van Schaepmans conservatieve 
tegenstanders er in Januari 1953 toe bracht in de meester hun 
speciale voortrekker te huldigen, want misverstanden kunnen 
ook hun bedoeling hebben, maar een tijdvak van vijftig jaar 
valt soms moeilijker te overbruggen dan een van twee- of drie
honderd. Schaepmans tijd vinden wij nu eenmaal zo melodra
matisch. Het waren de pathetische nadagen van een Romantiek, 
die in haar botsen tegen een veldwinnend positivisme iets 
krampachtigs, iets Kotzebue-achtigs kreeg. De Weltschmerz
epidemie en de tederheid, die de linkerborst placht te omwoelen 
_ waarom niet de rechter-, is mij nooit precies duidelijk gewor
den - zijn uit de circulatie genomen; de smeltende tonen zijn 
verklonken en de Turkse trom is in aantocht. Schaepmans dave
rende verzen passen bij de farouche snorrebaard van Victor 
Emmanuel en de heldenmoed uit het draken-theater van Rosier 
Faassen. In de verte was Schaepman aan Louis Bouwmeester 
verwant. Hoe lijkt de redenaar Schaepman ook op de ouderwetse 
kapelmeester, wiens optreden zèlf het schouwspel van de avond 
was en die, als de stuip tot bedaren kwam, amechtig met een 
zijden foulard zich het duur-betaald zweet van het voorhoofd 
wiste. De spreker Schaepman bespeelde het klavier van 's volks 
aandacht als een groot virtuoos: hij had zich een speciaal rede
naars-stemgeluid eigen gemaalü, volgens Kolkman geheel ver-
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schillend van zijn gewone spreken, volgens Gerard Brom ook 
een speciaal katheder-dialect, half Twents en half Haags. 

Zo Schaepman met al zijn rhetorica toch in niemands oog een 
fraseur was, zo het nageslacht hem mèt de tijdgenoten eer mas
sief dan hol heeft bevonden, ligt het allereerst aan z~in rond
borstige eerlijkheid, die geen valsheid kende, maar zeker ook 
aan zijn kostelijke hebbelijkheid om zich soms van de Olympus 
of de Parnassus plompverloren allerplatst ter aarde te werpen. 
Hij had een heerlijke snaaksheid over zich, een prachtige zin 
voor de uitbundigste humor. In zijn optreden was dikwijls iets, 
dat aan Breughel deed denken, aan de boerenkermis, iets bur
lesks, zelfs clownesks, tot op zijn sterfbed toe. Hij dichtte een 
goedig caricatuur-portret van de priester, die hem zo juist 
bediend had, en onderbrak de gebeden der stervenden dáár, waar 
zij hem de geijkte palmtak in de hand toedachten, met de sneer, 
dat hem een knuppel beter zou staan. 

In zijn campagnejaren was hij een gezien Haags type. Hij 
lachte bulderend aan zijn tafel in de Witte en als hij met enkele 
intimi-gastronomen bij Van der Pijl de tafel geneugten smaakte. 
Als Des Amorie van der Hoeven eens aan zo'n tafel zijn voor een 
katholiek nogal noncomformistische ideeën over zielsverhuizing 
en reïncarnatie uiteenzet, roept Schaepman de mede-aanzittende, 
dandy-ach tig-ijdele hoogleraar Jan ten Brink luidkeels toe: "Als 
jij nog eens terug komt, Ten Brink, is het gedecideerd als een 
pauw!" en als een Joodse meneer hem aan het station in een 
provinciestadje spottend vraagt: "Komt U de kiezers hier eens 
bekeren, dl' Schaepman?" antwoordt hij bot: "Nee, ik kom ze 
besnijden". Altijd was er in zijn grappen een oubollige overdaad, 
die hem vooral bij de eenvoudigen populair maakte. Valt het 
een preutser nageslacht moeilijk hem er van los te maken, dan 
behoeft het slechts om te zien in de eigen tijd om de gerijpte 
vrucht te aanschouwen van veel, dat Schaepman geplant heeft 
en waaraan God wasdom gegeven heeft. Het mag dan de schaal 
van de vrucht achteloos wegwerpen, mits het erkent, dat het 
nog van die vrucht leeft. Wat wij vandaag in Nederland waard 
zijn, is niet zijn werk alleen, maar zonder zijn strijden en lijden 
wc::ren 'i";ij het niet waard geworden. 

Schaepman is een van de waarlijk groten, die het lijden kun
nen, dat men de maat van hen neemt. Ook wie geen fout in 
hem over het hoofd wenst te zien, houdt nog een man uit één 
stuk over, een man, die wij bewonderen, maar die wij ook har
telijk genegen zijn. Hij behoort tot de gestalten uit het verleden, 
met wie wij ons op ons gemak voelen en wier gebreken ons eer 
goed doen dan ergeren, omdat zij bij hen schijnen te passen. Hij 
was een gezellig man met een hart van goud, al kon hij ook lastig 
en ongemakkelijk zijn. Van een asceet had hij letterlijk niets, 
zeker niet in eten en drinken, maar hij poseerde ook nooit als 
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een heilige en gaf zich zoals hij was. Zo is hij ons meer ver
trouwd dan wie ook van onze voortrekkers, alleen Poels mis
schien uitgezonderd. Is Alberdingk Thijm voornamer en meer 
verfijnd, Nuyens daarentegen eenvoudiger, Ariëns dieper en 
vromer, Schaepman is ons in zijn rondborstige natuurlijkheid 
meer nabij. Hem aanvaarden wij om zijn warme menselijkheid 
en geen exposé van zijn gebreken kan onze sympathie voor hem 
verkleinen of ons zijn waarachtige grootheid doen miskennen. 
"Ik vergeef allen, die mij leed hebben gedaan, en vraag verge
ving aan allen, die van mij leed hebben ondervonden", zo luidde 
zijn testament. En ootmoedig in het schuldbesef om wat was 
misdaan of verzuimd, zag hij in vast geloof de doodsengel komen 
als de bode 'van zijn verlossing. 

VI. 

De karakteristiek van een groot voortrekker pleegt te eindi
gen met de gewetensvraag, welke lessen zijn leven voor ons 
inhoudt. De katholiek, opgevoed en levend en denkend in de 
traditie der heiligenverering, is de trek om het eigen leven te 
modelleren naar een patroon, bepaald aangeboren. Ten aanzien 
van Schaepman is geen twijfel redelijk, of in menig opzicht kan 
hij ons tot een lichtend voorbeeld strekken: in geestdrift en 
toewijding aan de gemene zaak, in sterk geloof, in trouw aan 
kerk en paus, in zin voor sociale gerechtigheid, in onbevangen 
waarderen van het goede van wie het ook komt, in onverschrok
kenheid, ook bij nonconformisme. Houdt het - ziedaar de 
vraag, die ik van sommiger lippen lees - ook een les in :met 
betrekking tot de actuele problemen van de partijvorming onder 
katholieken? Voor het minst deze éne, te staven met Schaep
mans woorden en daden: dat de partij-eenheid geen kasplant 
is en geenszins van nature iets hebben mag van de gehoorzaam
heid "perinde ac cadaver"; zelfs staat bij de meester letterlijk 
te lezen, dat een gezonde partij altijd een rechter- en een linker
vleugel zal hebben; hij zei het alleen in het Frans. Wie het 
partijverband prijsgeeft, omdat hij - hetzij in vooruitstrevende, 
hetzij in behoudende zin - min of meer nonconformist is, kan 
zich nooit op de franctireur Schaepman beroepen. 

Peilen wij echter dieper naar de kern van actuele twijfels, di. 
naar bestaansrecht en nut van een katholieke partij als zodanig, 
dan blijkt het geval veel minder eenvoudig. Mij ware het liever, 
als ik heel deze vraag kon voorbijgaan en ik heb daartoe ook 
een onbetwistbaar recht, want ik sta hier zonder enig mandaat 
en vertegenwoordig alleen mezelf. Als ik ze toch aanroer, doe 
ik het alleen, wijl mij straks de gedachte zou hinderen, dat ik 
een vraag, die ik in verband met Schaepmans leven en wel'1;:en 
mijzelf in 1945-1946 in alle ernst heb gesteld, thans laf zou 
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hebben ontweken. Ga ik er tot slot even op in, hoor dit dan aan 
als niet meer dan een persoonlijk getuigenis, afgelegd niet 
alleen uit geheel eigen beweging, maar ook in de nadrukkelijk 
beleden overtuiging, dat het probleem van de katholieke partij
vorming een vrije kwestie is, dat geen mens het recht heeft dat, 
wat een raad van kerkelijke overheden is, tot een bevel te ver
plooien en dat het een dure plicht is ons partijkiezen persoonlijk 
te verantwoorden. Ook dit kan Schaepmans leven ons leren. 

Ik kom dan ter zake. Naar oud beginsel ligt in het verleden 
de sleutel tot het heden. Voorzover dit betekent, dat wij de ge
schiedenis moeten bestuderen om het heden te verklaren, kan 
niemand er zich tegen verzetten, maar wie zich verbeeldt, dat 
het geschiedverhaal een receptenboek is, waaruit wij kunnen 
leren, hoe wij vandaag moeten handelen, komt bedrogen uit. De 
geschiedenis mag de leermeesteresse des levens heten, ik heb 
er niets tegen, maar als ge meent vandaag iets te kunnen recht
vaardigen, omdat uitzonderlijk grote mannen er voor gepleit heb
ben, stem ik niet met U in. Het geldt ook voor Schaepman. Hij 
heeft ons veel te zeggen, maar niets over ons te vertellen en ont
heft ons van geen enkele plicht. Wat wijsheid was tussen 1880 en 
1903, kan een dwaze vertoning zijn in 1953. Elke tijd, zo staat 
bij Alberdingk Thijm te lezen, heeft van zijn eigen adem te 
leven. Veranderen de tijden en wij met hen, wat zullen wij dan 
bereiken met het copiëren van de wijsheid der vaderen? Niets 
anders dan kortsluiting. Hun wijsheid was slechts wijs in hun 
omstandigheden en nergens spreekt dit zo duidelijk als in de 
politiek. Het is een goedkope gemeenplaats, dat l'histoire se 
répète. Neen, het verleden herhaalt zich niet. Het is dood, zo 
dood als onze overgrootouders en al vloeit in ons en onze kin
deren - ondanks de hedendaagse bloedtransfusie - bloed van 
hun bloed, wij zijn eenmalige mensen. Deze eenmaligheid ver
biedt ons hen argeloos te volgen, zelfs in hun wijste en grootste 
daden. Veel in en om ons kan eender lijken, maar alles is anders 
dan in hun dagen, zodra - om de stamelende dichteres na te 
spreken - ook maar "iets een ietsje anders is". 

Om ronduit te spreken: al heeft Schaepman een politieke 
eenheid der Nederlandse katholieken geschapen en die eenheid 
volstrekte noodzaak genoemd, dan mag zelfs de diepste eerbied 
voor zijn wijsheid ons niet doen zeggen: "Wij hebben die eenheid 
te handhaven, omdat hij ze geschapen en verdedigd heeft". 
Hij zou de eerste zijn om deze redenering te verwerpen; vooral 
in zijn Chronica - zijn politiek testament - wemelt het van 
bewijzen daarvoor, Vandaag zou schadelijk kunnen zijn, wat in 
1880 nuttig was. Logisch is alleen na te gaan, of in het heden 
en niet in een gevenereerd verleden redenen aanwezig zijn om 
de door Schaepman gesmede eenheid te behouden. In wezen 
komt dit neer op de vraag, of er redenen zijn ze te verbreken. 
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Dit is meer dan gegoochel met woorden, want ook wie de nieuw
vorming van zulk een eenheid vandaag ongewenst zou noemen, 
kan zich niet ontveinzen, dat zij bestáát. 

Er is aangevoerd, dat politieke partijvorming in confessioneel 
verband een restant zou zijn van het krampachtige Kultur
kampf-katholicisme, dat eens tot die partijvorming uit noodweer 
gedreven had. Het is een geluid, dat wij kennen uit de bezet
tingsjaren, toen het anti-papisme doodverklaard werd en de 
zogenaamde katholieke emancipatie voltooid. God zij gedankt, 
dat in de nood van 1940-1945 het vaderland bleek te binden 
boven alle partijen. Het enige verontrustende daarin is, dat men 
dit van katholieken nog altijd merkwaardig vindt. Is het anti
papisme dood en onze emancipatie voltooid? Het een noch het 
ander. Ook uit dezen hoofde heeft een katholieke partij nog 
steeds een taak in dit land. Was zij er niet, dan houd ik de 
rechtmatige penetratie van katholieken in tot dusver nog aEijd 
moeilijk voor hen toegankelijke openbare ambten geenszins ver
zekerd en evenmin de vlotte medewerking van anderen aan de 
voltooiing der emancipatie. Noem het KuJturkampf-katholicis
me, zo ge wilt; ik noem het katholieke Realpolitik. 

Dit is de ene kant. Ik geef toe, dat het niet de belangrijkste 
of de nobelste is. De andere kant biedt uitzicht op de wereld. 
Zij is anders geworden dan in Schaepmans dagen. In ons oog 
waren die zeer gemoedelijk, Bijkomstigheden leken hoofdzaken, 
voorrechten noemde men rechten en bij gebrek aan serieuze 
ellende beklaagde men zich over wederwaardigheden zonder ge
wicht. Wij hebben twee wereldoorlogen achter de rug, hebben 
gruwelen beleefd en beleven ze nog uit de verte, waarvan 
Schaepman niet heeft kunnen dromen. Zelfs zien wij enigszins 
meewarig op de tijdgenoten van Schaepman neer en zijn geneigd 
iets tot hen te zeggen in de geest van de woorden, die in een 
onlangs verschenen roman een min of meer door de wol geverfde 
jongedame haar grootmoeder toevoegt: "Goele ziel, ik wil je 
onschuld nict kwetsen; je hebt zo weinig van de wereld ge
zien .... " Er is waarheid in zulke charges. Wie de oorlog 1940-
1945 heeft r.leegemaakt en staat midden in wat er op volgde, is 
een veranderd mens, ook een veranderd katholiek, omdat naakt 
voor hem de verschrikking is opgerezen van een hel zonder 
troost, van een God, die gestorven schijnt. Het "Paradies der 
Seelenlosen", zoals Duitsland het ons te zien gaf en nu Rusland, 
lijkt erger dan onze voorstelling van de eschstologische hel. 
De bevrijding van 1945 heeft aan deze verschrikking geen eind 
gemaakt. Wie om zich heenziet, kan zich niet ontveinzen, dat 
alles anders gelopen is dan de bedrieglijke Godsvrede van de 
bezettingsjaren scheen te voorspellen. Meer nog dan toen acht 
ik het plicht van de christen klare taal te spreken in een wereld, 
die wanhopig vraagt naar de zin van het aardse leven, te ge-
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tuigen van levenswaarden, die boven de stof uitgaan en waarin 
alle streven naar stoffelijke vooruitgang zijn enige rechtvaar
diging vindt. Zo ik voor mij in de hoogconjunctuur van de 
Colijn-discipline weleens heb betwijfeld, of kerk en wereld veel 
baat vonden bij het bestaan van christelijke partijen, met het 
gezicht op de wereld van onze dagen acht ik een christelijke 
basis voor alle politiek te dringend nodig om niet te pleiten voor 
het handhaven van Schaepmans erflating, zelfs al was ze vol
strekt niet meer nodig tot zelfverweer. 

De vraag is overigens gesteld, of het niet juist met het oog 
op dit modern apostolaat gewenst is te verzaken aan alwat ook 
maar lijkt op eenzijdige bekommering om de huisgenoten des 
geloofs. Ik houd deze bekommering om haar eenzijdigheid voor 
onchristelijk, hoeveel sofismen een verachterd isolationisme ook 
tot zijn rechtvaardiging zou aanvoeren. Van Christus zelf is de 
vraag: "Wie van U, die honderd schapen heeft en er een ver
liest, laat niet de negen en negentig andere in de woestijn en 
gaat het verlorene zoeken?" "Om één lam," zo past Frederik 
van Eeden dit woord op de Meester zelf toe, "om één lam, dat 
nog omdoolt in de nacht, zal 'k van de welbehouden schapen 
keren". Wie overtuigd is, dat het omwille van het binnenlands 
apostolaat beter is, dat er geen katholieke politieke partij be
staat, moet streven naar haar opheffing. Maar is het zo? Men 
onderscheide wel, alvorens te antwoorden. Een katholieke partij, 
die zich aandient als vertegenwoordiging van de Kerk, is overal 
en te allen tijde ongewenst. Ik zal niet ontkennen, dat er af en toe 
war- of heethoofden opgestaan zijn en nog weleens opstaan, die 
zoiets verkondigen of suggereren. Het was op grond daarvan, 
dat een in 1942 tot het katholicisme bekeerde vrouw in het 
relaas van haar groei tot de overgang kon schrijven, dat voor 
haar de Heilige Kerk lang verborgen gelegen had achter de min
der aantrekkelijke façade van een politieke partij. Wie de Kerk 
met een partij vereenzelvigt, drukt haar neer tot het peil van een 
secte. Een kerk kan zich dat misschien laten welgevallen, de 
Kerk niet: zij staat boven alle partijen. Dit is de zwakke kant 
van het in stilte brandend geworden geloof van de partes infide
lium, dat het deze vereenzelviging van de Kerk met de politieke 
representatie van het katholieke volksdeel zo natuurlijk is gaan 
vinden. Het is niet natuurlijk, dat de Kerk er één onder andere 
is; natuurlijk is slechts de oecumene. Wordt de vereenzelviging 
strikt vermeden en aan iedereen te allen tijde ingeprent, dat hij 
als kind van de Kerk wel haar geloofs- en zedenleer heeft te 
onderschrijven, maar niet het program van enig politieke partij, 
dan acht ik vandaag misschien in hoofdzaak andere, maar zeker 
niet lagere motieven voor een katholiek partijverband a~nviezig 
dan die, welke eens Schaepman tot het scheppen er van bezield 
hebben, niet in de eerste plaats motieven van katllOliek eigen
belang, maar die yan apostolische bekommering. 
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In Schaepmans tijd was er niet dat binnenlands apostolaat, 
waarvan in onze dagen hoofden en harten vervuld zijn, al moet 
erkend worden, dat de kracht ertoe is gestaald in gemeenschap
pen, die zijn ontsprongen aan de Klarenbeekse Club van jonge 
Schaepmanianen. Hoe leek deze op "die rederijkskamer, waar
van zoveel genieën lid waren": Aalberse, Ariëns, Schrijnen, 
Poeis, Ruijs en een hele dynastie Brom: Eduard, Jan, Gisbert en 
op de valreep nog Gerard. Maar is het dan werkelijk ten behoeve 
van het oecumeens apostolaat dienstig minder nadrukkelijk zich 
zelf te zijn? Laat Poeis, die tot in enige gebreken toe op de 
meester leek, het antwoord geven: "het doel van de katholieke 
organisaties is niet de bevordering van het eigen heil - daar
voor heeft de kerk andere middelen - maar de herkerstening 
van het arbeidsmilieu en heel het openbare leven". Komen wij 
vandaag tot de erkenning, dat ook onze politieke organisatie nog 
te zeer naar binnen gericht is en soms lijkt op een exponent van 
materieel groepsegoïsme, dan meen ik te moeten zeggen: "Ver
ruim haar horizon, gooi haar deuren wijd open, maar blijf zelf in 
haar midden en bovenal: beken kleur". Ik onderschrijf als a 
fortiori geldig, wat Schaepman in zijn Chronica van 8 Juni 1901 
neerschreef: "Wij moeten de eenheid onder elkander bewaren 
door elkaars vrijheid te eerbiedigen en te volharden in het: in 
alles de liefde". Mogelijk had die liefde voor Schaepman een 
enger horizon: ondanks alles moest zijn blik meer naar binnen 
gericht zijn dan wij oorbaar achten. Maar is de cirkel vergroot, 
het middelpunt bleef op zijn plaats: het is het kloppend hart 
van ons geloofsleven. Wie het uitgangspunt van zijn politiek en 
sociaal streven buiten de gemeenschap der katholieken zoekt, 
maakt op mij de indruk te vertrouwen, dat het menselijk hart 
buiten het lichaam gebracht kan worden met gaaf behoud van 
het leven. Ik deel dat vertrouwen niet. Uit het è.iepst van zijn 
ellende herrijzend, ziet Duitsland, welks "Centrum" Schaepman 
eens een gids geweest is op de weg der partijvorming, de enige 
redding in een christelijke democratie. Zo schijnt de natuurlijke 
ontwikkeling ook in andere landen van West-Europa en dat kan 
ons hoop op de toekomst geven. Laat ons dan niet tegen de 
draad ingaan. Als de katholieke partij Of haar christelijk Of 
haar democratisch karakter prijsgeeft, spring ik overboord, eer 
niet. Dit is conform de geest van Schaepman. 
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Keerpunt in de fiscale en 
sociaal-economische politiek 

\ 
I 

I 
door i 
Prof. Mr C. P. M. ROMME ) 

----.--------------------------------------~ 

Wij publiceren hier een deel van de Congresrede 
van Prof. Romme op 8 November 1953, betrekking 
hebbend op wat de fractieleider noemde "ons streven 
naar meer menselijkheid op het binnenlandse, eco
nomische en finantiële en sociale terrein". z 0 langzamerhand zijn wij in ons land door een fase heen, 

waarin de levenskracht, die ons volk na de bevrijding 
~ getoond heeft, de straffe politiek, welke gevoerd is, en 

de stoffelijke hulp die ons in zeer moeilijke jaren van 
Amerikaanse zijde is geworden, tot gunstiger economische om
standigheden hebben geleid, tot andere omstandigheden waarop 
ook in het politieke vlak andere maatregelen passen. Men be
hoeft ten deze niets te overdrijven; men kan en moet ook oog 
hebben voor nog allerlei onzekerheden in de wereldontwikke
ling die op ons haar terugslag kunnen hebben - maar dat de 
omstandigheden zich in meer dan één opzicht in gunstige zin 
zijn gaan wijzigen, is even onmiskenbaar als verheugend. Dit 
leidt onzerzijds niet tot een principieel andere politiek - het 
leidt wel op grond van dezelfde beginselen tot andere concrete 
maatregelen. Want deze beginselen kennen niet de tendenz naar 
de eenzijdigheid van het socialisme - waarin steeds een drang 
van alleen maar de Overheid overheerst - noch de tendenz 
naar de eenzijdigheid van het neo-liberalisme - waarin steeds 
een drang van alleen maar het particuliere initatief overheerst. 
Deze beginselen houden steeds in de noodzaak van een alge
mene Overheidsleiding en zij houden steeds in de noodzaak van 
zelfstandige maatschappelijke zelfwerkzaamheid. In welke men
ging deze beide tendenzen tot uiting moeten komen, hangt af 
van de wisseling der concrete economische omstandigheden, 
maar nooit is het een "or-of" (of alleen de Overheid of alleen 
de maatschappelijke zelfwerkzaamheid), steeds is het een "én-
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én" (zowel de zelfstandige maatschappelijke zelfwerkzaamheid 
als algemeen leidend optreden der Overheid). 

De gewijzigde economische omstandigheden hebben reeds in 
het wat verdere verleden tot aanpassende economische maat
regelen geleid - ik denk aan de opruiming, onder Minister van 
den Brink, van allerhande prijszettingen en prijsvoorschriften. 
Thans zijn centraal aan de orde een aanpassing op het gebied 
van de loonvorming en de loonbepaling, en een eerste forse 
schrede op het terrein van verlichting in de druk der belas
tingen. 

De beide zaken zijn in de afgelopen weken in de Kamer aan 
de orde geweest, en, zonder in herkauwen te vervallen, zou ik 
toch nog wel enkele opmerkingen erover willen maken. 

De fractie heeft gemeend, de zaak van vrijheidsverruiming 
in de loonvorming met enige kracht aan de orde te moeten 
stellen. Zij heeft zelfs daarbij het ongebruikelijke middel gebe
zigd, om reeds vóór het Regeringsantwoord te komen met een 
motie, waarin zij haar grondgedachten had vermeld met be
trekking tot de inhoud, de strekking en de begrenzing van de 
vrijheidsverruiming, welke zij onder de gewijzigde, verruimde 
economische omstandigheden van vandaag voorstaat. In die 
motie waren de verschillende elementen, die naar onze mening 
ter zake dienende zijn, samengevat: het element van primaire 
inschakeling, bedrijfstaksgewijze, van het georganiseerde be
dr~ifsleven, het element van een loonvloer, het element van een 
loondifferentiatie, zij het begrensd, naar gelang van de bijzon
dere economische situatie van elke bedrijfstak, het element va:1 
voorkoming van collisie van loonvorming met de doeleinden van 
de te voeren Regeringspolitiek, m.a.w. met het algemeen welzijn. 
Dat ons over de ongebruikelijke hantering van het motie-middel 
verwijten zouden worden gemaakt, stond op voorhand vast. \Vij 
zijn niet zulke kinderen in de politiek, dat de gemaakte verwijten 
als even zovele verrassingen over ons gekomen zijn. Maar men 
moet voor een goede zaak op zijn tijd ook verwijten over heb
ben, zelfs als men ze voorziet. Van alle kritische kwalificaties, 
welke ons optreden ten deel zijn gevallen, zou ik de beste wil
len noemen die van de liberale N .R.et., die dit optreden heeft 
genoemd "een ruwe stoot". 

Daar zit iets in, M.d.V. Maar de ter zake doende, naar mijn 
mening beslissende, vraag is, of die ruwe stoot al of niet nood
zakelijk was. Natuurlijk wisten wij, dat de Regering besloten 
had tot overweging van de vraag, of wijzigingen in het sy8tee~11 
of in de organisatie van de geldende loonpolitiek gewenst z;jn. 
Dat stond in de Troonrede. Dat besluit was dus gevallen vóór 
Prinsjesdag, misschien al een hele tijd vóór Prinsjesdag -
men kan in ieder geval ook zeggen, dat dat besluit genomen 
was vóórdat het overleg in de Stichting van de Arbeid over c18 
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loonronde ter compensatie van de huurverhoging en ter ophef
fing van het restant der consumptiebeperking definitief was 
vastgelopen. Dit latere feit nu van het definitieve vastlopen 
van het overleg in de Stichting van de Arbeid is in de socialis
tische partij-pers het sein geworden, om met kracht te gaan 
ageren tegen de gedachte van een wijziging in het systeem van 
de loonvorming: de mislukking van het overleg zou het door
slaande bewijs zijn, dat het geldende systeem van centrale Over
heidsbeheersing van de lonen niet gewijzigd zou kunnen en 
mogen worden. Het was niet voor de eerste maal, dat wij van 
die zijde een dergelijke buiten-parlementaire partij-actie tegen 
bepaalde Regeringsvoornemens, misschien nog vage voorne
mens, moesten ervaren - en het zal naar alle waarschijnlijk
heid ook wel niet voor de laatste maal geweest zijn. In deze 
situatie was naar onze mening een "ruwe stoot" nodig, om de 
wagen niet te doen ontsporen. Dat op zichzelf het punt in het 
parlementaire debat aan de orde moest komen en zou komen, 
stond uiteraard vast: de Troonrede had erover gesproken, en 
aan de hand van het verloop van zaken met de jongste loonronde 
was, gelijk gezegd, bij herhaling het pleit voor ongewijzigde 
voortzetting van het geldende systeem gevoerd. Het middel van 
de motie moest hierbij op ongebruikelijke wijze worden gehan
teerd, om in deze gevoelige zaak niet te komen rondspartelen in 
een zee van misverstanden en toedichtingen, die veel gemakkelij
ker te creëren en te formuleren zijn ten overstaan van een alge
mene redevoering dan ten overstaan van een nauwkeurige sa
menvatting in een concept-uitspraak der Kamer. Daarenboven 
betwijfel ik, of zonder motie Minister Suurhoff in de Kamer had 
kunnen zeggen, wat h~i nu, ik geloof feitelijk terecht, wel gezegd 
heeft, nl.: "De gemoederen zijn wel zodanig in beweging geraakt, 
dat er niet de minste kans bestaat, dat een beslissing tot 
St. Juttemis zal kunnen worden verschoven of dat men de zaak 
zal kunnen laten liggen, gesteld al dat een der hierbij betrokken 
partijen daartoe de neiging zou hebben." 

Na deze uitspraak, en nadat de Minister-President uitdrukke
lijk verklaard had, dat "er zeker redenen zijn om een wijziging 
van het systeem te overwegen, omdat de toestanden zich inder
daad hebben gewijzigd", hadden wij geen behoefte meer aan een 
onmiddellijke uitspraak van de Kamer. Evenmin leek ons intrek
king van de motie gewenst: daaruit zouden alleen maar conclu
sies getrokken zijn, welke aan de zaak, waar het om ging - be
vordering dat er vrijheidsverruiming in de loonvorming tot 
stand zal komen - weer ten kwade zouden zijn gekomen. Wij 
hebben dus gekozen de weg van aanhouding der motie. Ook 
hierover is weer een regen van kwalificaties neergedaald: 
de ijskast is er bijgehaald (een instrument, waarvan ik 
misschien mag opmerken dat er wel eens ooit een onder-
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werp met meer frisheid is uitgekomen dan het erin was 
gegaan), het zwaard van Damocles is ten tonele gevoerd en 
zelfs een zwaard van Rommocles, er is gesproken over een stok 
achter de deur en over een schim. Ook hier zou ik mij, zij het 
thans in alle bescheidenheid, willen aansluiten bij de N.R.Ct., 
die, als ik het wel heb, de aanhouding alleen maar "elegant" 
heeft genoemd. Ook dit moet men, dunkt mij, op zijn tijd weten 
te zijn - en ik geloof, dat het verloop van zaken en de zakelijke 
doeleinden, die wij ons gesteld hadden, deze elegantie aan 
iemand, die niet uit is op scherpslijpen, veroorloofden. De zaak 
van de vrijheidsverruiming in de loonvorming is grondig op de 
baan; onze gedachten over haar uitwerking liggen ter tafel; 
in de Kamer is van een grote meerderheid vóór vrijheidsverrui
ming gebleken; en het overleg met het bedrijfsleven, waarom 
de motie óók vroeg, zal worden gevoerd door een Overheid, 
waarvan men weet dat zij zeker redenen ziet tot wijziging van 
het geldende systeem. Of men dit dan verder nederlaag dan wel 
overwinning wil noemen, laat mij persoonlijk zo koud als een 
botje. 

Het andere onderwerp, dat in de afgelopen weken een grote 
plaats in de Kamerdebatten heeft ingenomen en waarover ik u 
nog iets wilde zeggen, betreft, zoals gezegd, de eerste forse 
schrede, welke is gezet op het pad naar verlichting van de 
belastingdruk, de verlichting thans met ruim een half milliard. 

Ik moge, bij wijze van hors d'oeuvre, aan drie dingen herin
neren, waarvan het misschien goed is, dat ze voor zoveel nodig 
aan de vergetelheid blijven onttrokken. Dat is ten eerste, dat 
vanuit de Kamer van geen enkele zijde, noch goevernementeel, 
noch oppositioneel, pogingen zijn ondernomen om de stap van 
ruim een half milliard, waartoe de Regering heeft uitgenodigd, 
thans nog te vergroten. In de tweede plaats zij eraan herinnerd, 
dat uit de mond van de Staatssecretaris van de belastingen het 
woord heeft geklonken, dat onze belastingen zich bewegen op 
een "noodpeil". En ten derde heeft de Minister van Financiën iets 
uitdrukkelijk uitgesproken, wat het praten van "een eerste forse 
schrede" op het pad der belastingverlichting tot méér maakt 
dan alleen een al dan niet beminnelijke frase. Hij heeft met 
name gezegd, dat verlaging van de omvang der Staatsuitgaven 
binnen afzienbare tijd te verwachten is, niet omdat hij op het 
terrein der staatshuishouding links en rechts allerlei bezuini
gingsmogelijkheden ziet, maar omdat het volgende jaar de kos
ten van de watersnoodramp gedelgd zullen zijn en omdat wij 
door de geldel\ike gevolgen van de oorlogsschadevergoedingen 
beginnen heen te komen. Het centrale probleem van het peil 
der Staatsuitgaven - ik mag dit hier wel bijvoegen - l\ikt mij 
overigens te z~in: om de st\iging der Staatsuitgaven achter te 
doen blijven bij de stijging van het nationale inkomen. Ik geloof, 
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dat men alleen zó de zaak reëel stelt. Het is een van de reali
teiten, waarvan het vorige jaar ook het middengroepen-rapport 
van de K.V.P. is uitgegaan, dat m.i. mede dááraan de kracht 
van zijn werkelijkheidszin heeft ontleend. 

Van onze kant hebben wij ons ten aanzien van het belasting
plan uitdrukkelijk op het standpunt gesteld, ons met deze eerste 
forse schrede in het algemeen te kunnen verenigen. Om het in 
cijfers te zeggen: met ruim 500 m. gingen wij helemaal accoord 
- aan 23 m. hadden wij liever een andere bestemming gegeven; 
een aparte wens, om verlies te mogen verrekenen met de winst 
van het voorafgaande jaar, is door een amendement van collega 
Lucas tenslotte nog aan het gehele complex toegevoegd. 

Wanneer ik het aldus samenvattend zeg, dan spreken twee 
dingen vanzelf: a. dat wij met de Regering veel meer van ge
dachten hebben gewisseld over de 23 m., waaraan wij liever 
een andere bestemming hadden gegeven, dan over de ruim 
500 m. waarmee wij het eens waren; en b. dat het tot stand 
gebrachte complex als geheel (aangenomen dat ook de Eerste 
Kamer haar goedkeuring eraan zal hechten) bij ons een ruim 
overschot heeft gelaten van tevredenheid boven onvoldaanheid. 
Misschien mag ik eens een schrikkelijke vergelijking maken, 
natuurlijke een manke, maar toch een vergelijking. 

Samen met een van m~in compagnons ga ik er op uit, om 
over een groot contract met een wederpartij te gaan praten; 
we spreken af, dat ik de onderhandelingen zal voeren; over 19 
belangrijke artikelen blijken we het met de wederpartij heel 
gauw eens te kunnen worden, maar het 20e artikel zou ik graag 
iets meer naar mijn zin hebben; wel, dan ga ik langs allerlei 
kanten en, als het moet, met het verdoen van heel veel tijd 
proberen, ook dat 20e artikel nog naar mijn zin te krijgen; 
maar als ik na hardnekkige pogingen daarin niet slaag, dan 
kijk ik mijn compagnon eens aan, en dan zeg ik met zijn instem
ming ten slotte: we nemen het contract zoals het daar nu ligt, 
de 19 artikelen, waarover we het helemaal eens zijn geworden, 
en het 20e art. zoals gij het wilt. En als we dan thuis komen, 
en ik tegen mijn compagnon zeg: vertel gij nu maar aan de 
anderen wat het geworden is, wel, dan zal hij beginnen met 
te vertellen, dat we een goed contract in ons zak hebben zitten, 
en hij zal min of meer omstandig uiteenzetten, wat er voor be
langrijks allemaal verkregen is; en dan vertelt hij tenslotte 
natuurlijk ook nog, dat ik na dat alles ook nog een poging heb 
gedaan, om nóg iets gewijzigd te krijgen, maar dat dat niet 
is gelukt. Ik vertrouw, dat de moraal van het verhaal duidelijk 
is. In de politiek moeten er zaken gedaan worden, en tot de 
politiek behoort, dat omtrent de gedane zaken een juiste voor
stelling aan het volk en in het bijzonder telkens aan het eigen 
volksdeel wo:::dt gegeven. Hierbij zijn dus een taakverdeling en 
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in zekere zin ook een samenwerking noodzakelijk. Al dit werk 
kan niet allemaal door één en dezelfde persoon of door één en 
dezelfde categorie van personen geschieden, want er zijn hier 
verschillende werkzaamheden te verrichten, en die verschil
lende werkzaamheden stellen ieder haar eigen en onderling af
wijkende, tot op zekere hoogte zelfs tegenstrijdige, eisen. Daar
enboven - en nu kom ik aan een van de mankigheden van mijn 
vergelijking: in de politiek liggen bij die taakverdeling en die 
samenwerking de posities niet gelijk. Bij de voorlichting, bij het 
geven van een juiste voorstelling omtrent de gedane zaken, 
gaat het immers in het bijzonder om de voorlichting aan het 
eigen volksdeel - daartegenover hebben wij, volksvertegen
woordigers, een taak, welke het volk in zijn geheel betreft. Dit 
verschil in positie verscherpt nog de tegenstelilng in de taak 
van de volksvertegenwoordiger en die van de voorlichter, en 
daarmee in de wijze waarop zij ieder hun taak hebben te ver
vullen. Ik kan hierover op het ogenblik verder niet allemaal 
uitweiden. Ik geloof intussen, dat het niet alleen interessant 
maar ook nuttig zou zijn, wanneer bij alle onderzoekingen om
trent de politieke eenheid onder de katholieken ook eens nader 
zou worden ingegaan op de taak en de werkwijze van de fractie 
enerzijds en van de pers aan de andere kant, en tevens in dit
zelfde verband een nadere bezinning zou plaats hebben op de 
taakverdeling tussen de partij met haar organen en de fractie, 
die, hoe nauw ook aan de partij verwant, toch geen orgaan is 
van de partij maar enkel en alleen orgaan van het Nederlandse 
volk in zijn geheel. 

Ik keer terug tot het belastingplan om u met een sobere 
maar onvolledige opsomming toch even nader rekenschap te 
geven van het saldo onzer tevredenheid boven onze onvoldaan
heid. 

Tot het oorspronkelijke Regeringsplan behoorden een verla
ging van de vennootschapsbelasting, afschaffing van de nogal 
gehate extra-inkomstenbelasting op de winst, een investerings
aftrek voorzover geïnvesteerd zou worden boven de f 10.000.-, 
een verlenging van de verliescompensatie en een compensatie 
voor aanloopverliezen. Dan waren er nog een aantal compen
saties tegenover de huurverhoging. Dat wij de huurverhoging 
op zichzelf noodzakelijk achtten, en eerder aan de te gematigde 
dan aan de te ruime kant, was bepaald geen verrasing voor 
iedereen, die zich herinnerde dat wij reeds in 1950 de toen voor
gestelde 15% huurverhoging op 20% hebben willen brengen. 
De gedachte van compensatie der huurverhoging voor allen, 
die dit maatschappelijk nodig hebben, was voor ons ook een 
noodzakelijk element van het hele plan. Tot die compensaties 
behoorden enkele afschaffingen van de O.B., een verlaging van 
de personele belasting, een verlaging van de suiker-accijns. Ver-
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der stelde de Regering voor een verrUImmg van aftrek van 
buitengewone lasten en een verdubbeling van de kinderaftrek 
voor studerende kinderen, terwijl afschaffing resp. verlaging 
in schoolgelden en collegegelden in uitzicht werd gesteld. 

Na enige maanden, na de kennisneming van het V.V., is het 
oorspronkelijke Regeringsplan belangrijk aangevuld. De voor
gestelde belastingverlichting steeg van rond f 340.- millioen 
tot rond f 515 m. Het verschil van f 175 m. betekende een 
verlichting van loon- en inkomstenbelasting, waarvan de Rege
ring in de Troonrede terecht zei, dat zij in het bijzonder voor 
de lagere inkomstenklassen en voor de middengroepen een voel
bare vermindering van de druk betekent. Verder werd het 
plan in dat stadium nog verbeterd op twee punten: de inves
teringsaftrek werd een jaar vervroegd en haar grens van 
f 10.000.- verlaagd tot f 3.000.-. 

In het mondelinge overleg, dat de betrokken Kamercommissie 
daarna had met de Minister, werd veel overhoop gehaald, maar 
werd alleen bereikt een verdrievoudiging van de kinderaftrek 
voor buitenshuis wonende studerende kinderen. In dat M.O. werd 
tevens een rijkelijk negatief gesprek gevoerd over de kleine on
dernemertjes met personeel, die zelf niet of nauwelijks in de in
komstenbelasting vallen. Iedereen erkende, dat hier een zwakke 
plek zat - niemand wist er echter raad op. De Minister zei: 
als U wat weet, zegt U het dan maar. 

Onder de inspiratie van deze uitnodiging is in on:,:c kring 
de gedachte gerezen, deze mensen te helpen door het leggen 
van een zgn. franchise in de vereveningsheffing, nl. vrijstelling 
van deze heffing voor de eerste f 10.000 loon. De gedachte is 
- merkwaardigerwijze niet om geldelijke redenen - door de 
Regering heftig bestreden, tenslotte tot een verklaring van 
"onaanvaardbaar" toe. 

Op enkele andere punten wijzigde de Minister intussen wel 
zijn mening. Een viertal maatregelen, waarvoor, ook door ons, 
in het M.O. was gepleit en zelfs het initiatief genomen maar 
die hij toen had afgewezen, gaf hij bij de aanvang van de open
bare behandeling toe. Het waren twee wijzigingen bij de belas
tingheffing over commissarisbeloningen ; het wegvallen van de 
investeringsgrens van f 3000.- (in deze zin dat men wel 
f 3000.- of meer moet investeren, maar dan ook de reductie 
krijgt over het volle bedrag); en de vrijstelling van f 5000.
ingeval van overdracht van een zaak, bij overlijden of bij leven
den. 

Het was niet te miskennen, dat ook deze beide laatste maat
regelen vervullingen waren van wensen, die terecht leefden in 
middenstandskring en die, gelijk gezegd, ook wij van onze kant 
hadden geuit. 

Het is evenmin te miskennen, dat in de onrechtvaardige com-
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missarisbelasting enige verzachting alleszins op haar plaats is. 
Maar nu de Regering nog eens 23 m. méér meende te mogen 

offeren (haar vier maatregelen, die zij laatstelijk toegaf, beliepen 
23 m.), meenden wij onzerzijds dat dit geld nog nuttiger besteed 
zou zijn wanneer het, i.p.v. aan die vier maatregelen, zou worden 
aangewend voor de franchise in de vereveningsheffing, die won
derbaarlijkerwijze volgens de schatting der Regering ongeveer 
hetzelfde bedrag zou kosten, nl. 23 tot 26 m. Zoals gezegd, de Re
gering oordeelde anders, zozeer anders dat zij tenslotte met haar 
onaanvaardbaar kwam, iets waarvan in het nader M.O., dat 
met de bewindsman nog gevoerd was, met geen woord was ge
rept of gebleken. 

Voor het "onaanvaardbaar" zijn wij geweken. Het trotseren 
ervan zou, hoe dan ook, het belastingplan in zijn geheel in het 
grootste gevaar hebben gebracht, want dat plan moet op 1 Ja
nuari 1954 ook nog door de Eerste Kamer behandeld en in het 
Staatsblad gebracht zijn, wil het inderdaad kunnen werken. Men 
moet naar mijn gevoelen wel over het randje der uitzinnigheid 
hebben heengekeken, om een dergelijk beleid in zijn hoofd te 
halen. Bij geen onzer is een dergelijke gedachte ook maar één 
ogenblik opgekomen. 

Natuurlijk zou onze hele rekening-courant, met ons ruime 
saldo van tevredenheid boven onvoldaanheid, er beduidend an
ders hebben uitgezien, indien het ons in dit geval, zoals trouwens 
helemaal bij de debatten van de voorbije weken, niet of niet 
primair te doen was geweest, om bepaalde zaken tot positieve 
oplossing te brengen of de positieve oplossing daarvan te bevor
deren, maar indien het ons te doen was geweest, om een breek
~izer te planten of, geniepiger, met een pennemesje te peuteren 
in het Kabinet. 

Ik kan niet aan de indruk ontkomen, dat er een aantal lieden 
in den lande zijn, die - geheel anders dan wij - de vraag van de 
positie van het Kabinet bij al deze debatten maar niet uit het 
middelpunt van hun belangstelling hebben kunnen verdringen, 
lieden voor wie de zakelijke kanten van het debat misschien wel 
geheel ten onder gingen in het speuren rond de politieke vraag 
van de ontwikkeling van de positie van dit Kabinet i.v.m. onze 
politieke houding er tegenover. Het schijnt zelfs, dat 
sommige mensen zich hierbij tot een zekere spanning hebben 
kunnen opvijzelen, wat ik voor mij overigens alleen vermag te 
verklaren met de overweging, dat de wens dikwijls de vader 
van een gedachte is ofwel dat de moeder van een gedachte nogal 
eens naar de naam van domheid luistert. 

Ik mag misschien eraan herinneren, dat het nog maar ruim 
een jaar geleden is, dat ik als voorzitter van de fractie zes van 
onze beste geestverwanten niet ontried om in het derde Kabi
net-Drees zitting te nemen. Ik mag voorts eraan herinneren, 

d 
g 
v 
a 
r 
g 
i: 
v 
b 
ti 

c 
II 
z 
n 
d 
s 
u 
è 
1: 
g 
v 
d 
g 
1'\ 
à 
1: 

i 
g 
r 
1: 
t 
d 

c 
v 
z 

:r: 
G 

cl 
g 
r 
v 
z 
z 



dat ik in de eerste vergadering van de Partijraad, die daarna 
gehouden is, en wel op de gedenkwaardige datum van 31 Januari 
van dit jaar, een zeer uitvoerig deel van mijn rede heb gewijd 
aan een uitdrukkelijk betoog, dat en waarom de brede basis
politiek in de fractie warme belangstelling en hartelijke steun 
genoot. In de derde plaats herinner ik dan nog eraan, dat ik 
in mijn begrotingsrede van dit jaar, dus op 20 October 11., mijn 
verheugenis erover heb uitgesproken, dat de richtlijnen, waarop 
het Kabinet-Drees het vorig jaar begonnen is, inmiddels zijn 
uitgegroeid tot een program, en ik heb eraan toegevoegd, ik 
citeer letterlijk, "dat mijn politieke vrienden en ik van onze 
kant aan de realisering van dit voorgelegde program gaarne 
zullen meewerken". Dat men in het licht van dit alles zou kun
nen komen tot een ernstige en enigszins verantwoorde mening, 
dat door de houding van de katholieken het Kabinet nu mis
schien wel aan het wankelen zou gaan, lijkt mij in redelijkheid 
uitgesloten. Zouden wij werkelijk geacht kunnen worden, min
der waarde te hechten aan de brede basis-politiek op een ogen
blik vvaarop wij uitspreken, dat het derde Kabinet-Drees een 
gelukkige groei heeft doorgemaakt en ons een concreet program 
voorlegt, waarmee wij ons gaarne verenigen? Ik wil wel zeggen, 
dat ik zelfs niet in mijn gevoelens t.O.V. de brede basis-politiek 
geschokt ben door de vrijage-poging, waartoe bij monde van 
Mr Burger de P.v.d.A. thans ook in het parlement tegenover 
de partij der Anti-Revolutionnairen is overgegaan; het klonk 
misschien een beetje onbeholpen, maar het was in ieder geval 
in alle netheid, toen hij tegenover de nieuwe geliefde uiting 
gaf aan zijn gevoelens (die ik overigens helemaal voor zijn 
rekening laat) zo ongeveer in deze geest: je loenst wel een 
beetje, met name naar een sociaal verleden, maar ik vind je 
toch zo heerlijk democratisch gezond, dat ik dat andere er 
desnoods voor over heb. 

\Vat ik overigens wel een beetje bezwaarlijk vind, dat is, dat 
onder niet-politici hier en daar een zekere verpolitiektheid zich 
verbreidt, een zekere verpolitiektheid in deze zin dat men elk 
zakelijk betoog vanuit de politieke arena verkleurt met een 
politieke bril, en zich overgeeft aan een onzakelijk politiek com
plex waarin men liefst nog ook anderen meesleurt. Vóór de 
oorlog heerste deze ziekte nogal in de kringen van de S.D.A.P.; 
dat die kringen nu nog een late school maken bij hen, die overi
gens overal socialisme vrezen omdat ze overal socialisme speu
ren, is lichtelijk verwonderlijk en m.i. ook lichtelijk betreurens
waardig. Om wille van de menselijkheid in de politiek, zou een 
zakelijker beoordeling van wat er gebeurt heus wel wenselijk 
zijn. 
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Kanttekeningen 

Het Partijcongres 

Traditie zonder 
herhaling 

Een reeks van vijf Partijcon
gressen maakte al een traditie. 
En wel in dubbele zin: het Con
gres zelve is traditie geworden, 
maar ook zijn inhoud werd tra
ditioneel. In 1947 werd door de 
Partijraad tot instelling van dit 
partij-evenement besloten, ge
volg van vernieuwingsdrang in 
de eerste jaren der KVP, gevolg 
ook van e.en verlangen naar de
monstratie van kracht en kun
nen. En al in het zelfde jaar 
werd het eerste Partijcongres 
gehouden. De belangstelling 
was groot, het congres werd in
derdaad een succes. Waarop 
besloten werd het tot een jaar
lijkse gebeurtenis te maken. 
Vandaar de congressen 19118 en 
1949. 

Financiële motieven waren, 
naar ik meen, mee oorzaak, dat 
nadien om de twee jaar een con
gres gehouden werd. Maar ook 
los daarvan acht ik een twee
jaarlijks congres gewenst. Het 
behoudt dan veel gemakkelijker 
zijn karakter van hoogtepunt 
in het partijleven, het ontaardt 
minder gauw in een routine-bij
eenkomst, het garandeert eer
der (',en belangrij7w inhoud, het 
trekt als zeldzaam evenement 
gemakkelijker de vele honder-
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den deelnemers en deelneem
sters. En deze zijn noodzakelijk 
voor het slagen van een con
gres, even noodzakelij7c als zijn 
inhoud, omdat een part1jcon
gres slechts als massale acti
viteit een van zijn opvallendste 
karaktereigenschappen, die der 
demonstratie, kan openbaren. 
M ogen meningsvorming en 
meningsuiting, gepaard gaan
de. met politieke invloed, al doel 
zijn van het partijcongres, de 
gebeurtenis zelve is dmi'on
stratie, demonstratie bovenal. 
Door zijn demonstratief kamk
ter weet het congres te prikke
len tot politieke. belangstelling 
en activiteit, weet het goodwill 
te verschaffen aan de Partij; 
door zijn besprekingen en zijn 
resoluties weet het invloed uit 
te oefenen op het partijbeleid. 

Uiteraard op indire.cte wijze; 
wamt aan het congres is slechts 
adviserende bevoegdheid gege
ven. Desondanks hebben be
paalde congres-resoluties, door 
het Partijbestuur nadien over
genomen, belangrijke invloed 
uitgeoefend op het practische 
politieke beleid: ik denk aan de. 
bekende resoluties met betrek
king tot de oorlogsschade-ver
goeding. En om een voorspel
ling te wagen voor wat het con
gres 1953 betreft: ik ben er 'ran 
overtuigd, dat de discussies en 
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met name de resolutie van de 
sectie Onderwijs en Cultuur on
getwiifeld van zich zullen doen 
spreken in het komende jaar,' 
het is mogelijk, dat een onder
wijs-congres der KVP ervan het 
gevolg wordt. 
"Traditie zonder herhaling" 
schreef ik in de aanhef. En in
derdaad, hierdoor wordt het 
KVP-congres gekenmerkt:. De 
De herhaling wordt voorkomen 
door de wisseling der congres
onderwerpen, de traditie is ge
vestigd door de. congres-organi
satie. 

Steeds hebben de organisa
toren van de congressen een
zelfde indeling gekozen: de ope
ningsrede van de voorzitter der 
partij op Zaterdagochtend, de 
sectievergaderingen met dis
cussies en resoluties in de na
middag, de plenaire Zaterdag
avondzitting en des Zondags: 
de voorlezing der resoluties en 
als klap op de vuurpijl de rede 
van Romme. Deze indeling 
bleek een gelu7ûûge te zijn en 
daarom blijve zij gehandhaafd. 
Zij is "berekend" op een drietal 
hoogtepunten, de drie plenaire 
zittingen. Waarvan de Zater
dagavond-zitting wel het moei
lijkst te organiseren valt. De 
congressisten hebben dan al 
"een hele dag" achter de rug " 
men verlangt een eigen sfeer 
van deze avond: de omlijsting 
van de bijeenkomst vraagt na
drukkelijk aandacht. Het is dan 
ook niet te verwonderen,dat me.t 
deze avond geëxperimenteerd 
werd. En dat deze inspanning 
niet steeds succes opleverde. 
Zo zal he.t wel blijven; van deze 
plenaire zitting een traditionele 
maken betekent inderdaad 
"herhaling" en dat kan het con
gres slechts schaden. Dit jaar 
lag de opzet voor de Zaterdag-

avond vrijwel voor de hand: 
Schaepman, op de achtergrond 
van het gehele e.enheidscongres, 
diende deze avond voor het 
voetlicht te komen. 1Y1 et betrek
king tot de man, die daarvoor 
moest zorgen, had men be
zwaarlijk een betere keuze kun
nen maken: Schaepman stond 
waarlijk voor ons die avond. 
En de. omlijsting? Och, smaken 
verschillen " maar over het al
gemeen vonden de zangnum
mers wel waardering. Zoals 
zeer zeker ook het woord der 
buitenlandse gasten: een tra
ditionele en ook geapprecieerde 
completering van het congres. 
De Zaterdagavond wás een der 
hoogtepunten dank zij Prof. 
Rogier, de doordringende spre
ker met zijn originele conclu
sies en zijn ietwat intellectualis
tische humor, die van de weer
omstuit soms in het volksaar
dige overslaat. 

En op gans andere wiize was 
ook - en wederom - de Zondag
ochtend een hoogtepunt. Prof. 
Romme is geen orator van na
ture " des te groter waardering 
verdient zijn voordracht, die al 
in het begin van het be.toog een 
climax vedragen kan, die on
danks grote analytische frag
menten nimmer ve.rmoeit, die 
de toehoorders boeit in niet af
latende spanning en die in 
een peroratie een bevrijdende 
en verheffende ont-spanning 
schenkt. Werd Romme reeds 
op o1:ationele wijze verwelkomd 
- waardering ook voor zijn be
heersing van physiek ongemak 
- na zijn rede volgde een ware 
ovatie. Voor de vijfde maal 
zorgde de fractie-voorzitter 
voor een boeiend en uitstekend 
slot van het congres: de 
rede van Romme, hét hoogte
punt. 
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En de secties? Zij vormen een 
substantieel onderdeel van het 
congres en daarom een nood
zakelijk deel. Zij bieden de re,
soluties, die eigen-geaard zijn 
overeenkomstig het karakter 
der verschillende congressen. 
Dit was het eenheids-congrcs: 
de resoluties moesten dus bin
dende kracht hebben. Zij moes
ten mee demonstreren de nood
zaak van eenheid der katho
lieke Nederlanders op politiek 
gebied. De. politieke terreinen, 
waarop zij betrekking hadden, 
waren daartoe geëindigd. De 
algemene en objectieve sfeer, 
waarin zij gesteld waren - of 
na de discussies gewijzigd -
schonk bevrediging aan het 
congres. Zij vormden inderdaad 
de pijle.rs van het eenheidscon
gres door haar positie-kiezen 
op een drietal belangrijke ge
bieden der politiek, ten behoe
ve waarvan de samenwerking 
der katholieke Nederlanders zo 
bijzonder gewenst is. 

En toch verwekte de proce
dure. der sectie-bijeenkomsten 
geen algemene instemming. 
Stellingen, inleiding en ont
werp-resolutie vormden niet 
steeds een eenheid; op toezen
ding vooraf der resoluties werd 
prijs gesteld. Ik geloof, dat deze 
twee kwesties onderling ver
band houden; vormen stellin
gen, inleiding en resoluties een 
geheel, dan lijkt mij tegen de 
gevolgde procedure geen be
zwaar te bestaan. B~j de organi
satie van een volgend congres 
ware echter b~jzondere aandacht 
te schenken aan dit belangrijke 
detail. 

Niet traditioneel maar wel 
bijzonder door de congressisten 
gewaardeerd, was de Il. Mis, 
door Pater Stokman opgedra
gen in een der zalen van de 
Jaarbeurs. Een plechtigheid vol 
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stemming en devotie; een uit
stelcend koortje van Haagse 
congressisten. De gezamenlijke 
Il. Mis op Zondagochtend wór
de. traditie. 

Van verschij1ûngsvoJ'm 
naar inhoud 
Hoe belangrijk organisatie, 

indeling en werkwijze van het 
Congres ook zijn mogen, welke 
invloed zijn stijl, die het formele 
aan het familiale weet te bin
den, ook moge hebben, hoe,zeer 
een overgrote belangstelling 
haar waarde heeft en in welke 
biizondere mate voordracht, 
tdct en goodwill der sprekers 
het welslagen van het congres 
ook mee bepalen, hoezeer het 
congres als demonstratie ook 
waarde moge hebben, op de in
houd ervan komt het toch we
zenlijk aan. 

Op deze inhoud nu zouden 
'l:ele - en waarderende - kant
tekeningen te maken z~jn. Ik 
wil mij echter tot een enkele be
palen, waarvoor ik op de eer
ste plaats een fragment van de 
rede van de congresvoorzitter 
Matser en in verband daarmee 
een nog korter fragment van 
Prof. Rogier onder de. loupe zal 
nemen. 

Het paat om de partij-keuze 
der Nederlandse katholieken. 
De heer Matser heeft in zijn 
rede uiteengezet, waarom de 
KVP met recht het vertrouwen 
vraagt der katholieken: én 
om haar beginselen én om haar 
program. De eerste, wtjl zij door 
elke katholiek worden aan
vaard en elke andere grondslag 
'lJan een politieke partij in de 
schaduw stellen; het tweede, 
wijl het ontworpen wordt door 
een commissie van vertrouwens
mannen en -vrouwen uit alle 
groeperingen van ons volksdeel. 
door politici en door practici 
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uit het maatschappelijke leven, 
waarna he.t op democratische 
wijze wordt 'üastgesteld. Er 
kunen echter ook andere 
- dringender - redenen be
staan waarom het noodzakelijk 
lean zijn, dat de katholieken de 
eenheidspartij steunen. Ik citem' 
hier: 

"Op het ge.vaar af toch mis
t'erstaan te worden in PvdA
lering wil ik hier stellen, dat 
het - in dit, wat wereldbe
schouwing betreft, verdeelde 
land - alleen reeds omwille van 
grote geestelijke. belangen nood
zakelijk kan zijn, dat, afgezien 
van bepaalde practische punten 
van het program, waarover me
ningsverschil kan bestaan of 
bestaat, zoals dit in elke poli
tieke partij voorkomt, elke. ka
tholiek de katholieke partij 
steunt. In dit vlak ligt dan ook 
het woord, dat het Episcopaat 
- als geestelijk leider der ka
t7wlieken - enige malen heeft 
gesproken." 

Uit deze compacte verklaring 
van de congresvoorzitter blijkt, 
dat hij van oordeel is (in het 
geval, dat de bedoelde noodzaak 
niet aanwezig is): voor de ka
tholiek bestaat vrijheid van 
partijkeuze. Een oordeel, dat -
in sterke.re 'üorm - eveneens 
door Prof. Rogier werd uitge
sproken. Hij ook kwam op voor 
de eenheidspartij der katholie
ken; zijn argumenten wetren de 
nog niet voltooide emancipatie 
en vooral het apostolaat, dat in 
eenheid de beste kansen biedt: 
de herkerstening van heel het 
maatschappelijke leven. i1I aar 
de vrijheid de.r politieke keuze 
bracht hij na.drukkelijk in het 
geding. Na de oorlog hebben de 
Bisschoppen geen 'üerboden 
uitgevaardigd, wél zeer duide
lijk - als geestelijke herders en 
omwille van geeste.ltjke belan-

gen - hun wensen kenbaar ge
maakt. Maar daardoor, zo gaf 
Prof. Rogier ongeveer te ken
nen, is de vrijheid niet aange
tast. 

Inderdaad bestaat er voor de 
katholiek vrijheid van petrtij
keuze. Maar hij weet, dat deze 
'ürijheid niet als absoluut be.
schouwd mag worden. Ter illu
stratie een eenvoudig en spre
kend voorbeeld: het staat de 
katholieke burger uiteraard 
niet vrij om zijn keuze te doen 
vallen op de communistische 
partij. Verschil van mening zal 
hierover in onze kring niet be
staan. Ook zonder dat de Bis
schoppen na de oorlog een ver
bod uitvaardigden ten opzichte 
van lidmaatschap en steun) we
ten de katholieken, dat een der
gelijk verbod voor hen van 
kracht is. Zij weten, dat de vrij
heid van politieke ke.uze niet 
onbeperkt is, omdat zij weten, 
dat er slechts vr~jheid in ge
bondenheid bestaat. 

M et een dergelijk simpel 
voorbeeld is het probleem der 
partij keuze. natuurlijk niet op
gelost. Zo zal menig katholiek 
zich ooit afgevraagd hebben of 
hij "vrij" is voor de PvdA te 
kiezen. En ik kan m# zeer goed 
het standpunt van de katholiek 
indenken, die zegt: "AIs de 
PvdA "De W e.g naar Vrijheid" 
officieel aanvaard he.eft, dan 
ben ik niet meer vrij deze part# 
te stemmen. Dan overschrtjd ik 
de grens van de vrijheid, die mij 
gegeven is". En om deze voor
beelden nog met een laatste aan 
te 'ülûlen, ik stern volledig in 
met de katholiek, die van oor
de.el is: "Ik kan geen lid zijn 
van de Anti-Revolutionaire 
Partij of de Christel~jk Histori
sche Unie, want zij beide stre
ven naar een christelijk N eder
land in protestantse zin". 
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Het bovenstaande diene om 

te betogen, niet alleen, dat er 
aan de. vrijheid van politieke 
keuze voor de katholiek gren
zen zijn gesteld, maar ook dat 
deze grenzen onder bepaalde 
omstandigheden zelfs .zeer nauw 
kunnen zijn. Dit laatste is met 
name het geval, indien het 
Episcopaat, de geestelijke lei
ding van ons volksdeel, als zo
danig de gelovigen met nadruk 
vanaf de kanse.l aanspoort om
wille van hoge geestelijke be
langen meningsverschillen op 
het terrein der practische poli
tiek terz~jde te stellen en in een
dracht te stemmen op de katho
lieke eenheidspartij. 

Uiteraard is dan geen for
meel gebod aan de katholiek op
gelegd; hij is dan niet in gewe
ten verplicht aan de wens der 
Bisschoppen te voldoen: zijn 
vr~jheid van keuze. is niet aan
getast Maar hij zal ongetwij
feld aan het woord der Bis
schoppen voldoen, tenzij hij ten 
aanzien van de practische poli
tiek op een of meer zeer belang
rijke gebieden principiële bezwa
ren heeft. En dan nog slechts, 
indien hij, wat deze gebieden be
treft, werkelijk deskundig mag 
heten. De katholiek zal zich 
daarom, voor wat de vrijheid 
van partijkeuze. betreft, in zo'n 
geval een bijzonder grote be
perking moeten opleggen. 

Wellicht ten overvloede, in 
elk geval ter completering, zou 
ik met betrekking tot de boven
genoemde. vermaningen der 
Bisschoppen nog het volgende 
willen opmerken: van een be
moeienis met de politiek is in 
de verklaringen van het Epis
copaat geen sprake; over het 
practische beleid de.r eenheids
organisatie wordt geen oordeel 
uitgesproken: de Bischoppen 
treden dus niet op het gebied 
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van het politieke werk. Z1i 
richten zich tot hun gelovigen 
als geestelijke le.iders, niet als 
vooraanstaande staatsburgers. 
De belangen, waarvoor zij op
komen, zijn van geestelijke 
aard. 

De tweede en laatste kantte
kening op de rede van de heer 
Matser wilde ik plaatsen bij de. 
passage gewijd aan de sectie 
"Onderwijs en Cultuur". Spre
kende over de internationale 
sectie heeft de congresvoorzit
ter opgemerkt, dat een onvol
doende inzicht in de be.tekenis 
der internationale politiek 
uiteraard tot gevolg heeft een 
te weinig in verband brengen 
van deze politiek met de nood
zaak der politieke eenheid. 
Met de waardering van de. 
onderwijspolitiek als argument 
voor eenheid is het vanmtds 
gans anders gesteld geweest, 
het onderwijs der kinderen ligt 
dan ook dichter bti huis. De 
heer Matser wijst daar ook op) 
maar constateert tevens: "Nu 
deze strijd (voor hel b~jzonder 
onderwijs) voor een belangrijk 
deel volstreden is, gaan velen in 
hun eenzijdigheid en gebrek aan 
inzicht in de andere grote prin
cipiële problemen der politiek 
soms zo ver, dat zij veel minder 
redenen dan vroeger aanwezig 
achten voor het bestaan der ka
tholieke eenheidspartij." En hij 
betoogt verder, dat met name ook 
de onderwijs-politiek nog steeds 
nadrukkelijk vraagt om bemoei
ing der katholieke partij, om 
het practische beleid der katho
lieke fractie in de Staten-Gene
raal. Waaraan hij had kunnen 
toevoegen: en om het beleid 
der katholieke raadsfracties. 

Duidelfjk noemde de heer 
Matser de onderwijspolitiek dus 
als één der motieven voor onze 
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eenhe,idspartij. En Prof. Gie
len's woordkeuze uit diens stel
lingen volgend, sprak hij over 
de drie phasen, die de katholie
ke ondewijspolitiek kenmerken. 
De eerste: de str~jd om de vrij
heid van onderwijs, de tweede: 
de strijd voor de gelijkstelling 
en de derde: welke w# thans 
naderen en die tot resultaat 
verlangt, dat de bijzondere 
school als primair gezien wordt 
en de openbare als secundair. 
En hij concludeerde: Het pri
maat van de bijzondere school 
1:oor de meerderheid van het 
Nede.rlandse volk dient erkend 
te worden. 

Deze woorden van de con
gresvoorzitter laten aan duide
lijkheid niet te wensen over. Zij 
onderschrijven de stellingen 
van Prof. Gielen en zijn in over
eenstemming met de resolutie 
der onderw~jssectie. En toch 
werd in de socialistische pers 
de rede van de heer Matser "ge
matigd" genoemd, terwijl tegen 
Prof. Gielen allerlei lelijks werd 
gezegd. Eén der socialistische 
bladen ging zelfs zeer ver in 
zijn poging om sterk afwijken
de vleugels in de. KVP te signa
leren, door te schrijven, dat 
Prof. Gielen na Matser's rede 
niet applaudisseerde. Ging zo 
ver, dat het de inderdaad zeer 
le1:endige discussie in de onder
wijs-sectie - str~jdlust en be
dachtzaamheid botsten hier -
misbruikte om de inleider als 
een bekrompen bedrijver van 
schotjes-geest-politiek aan de 
kaak te stellen. Een voorbeeld, 

dat in een socialistisch week
blad gretig navolging vond. 

Journalisten, die zo schrijven, 
hebben blijkbaar geen nota ge
nomen van een korte maar be
langrijke passage in Matser's 
rede, die door ieder KVP-lid, 
dus zeker door Prof. Gielen, 
wordt onde,rschreven. De heer 
Matser stelde, dat het inzicht 
van Schaepman: de eigen per
soonlijkheid van het katholieke 
volksdeel eist in dit land met 
zijn gemengde bevolking met 
zijn merkwaardige historische 
ontwikkeling op het vlak der 
levensbeschouwing een eigen 
politieke partij der katholieken, 
in deze tijd geen wijziging be
hoeft. Waaraan hfj toevoegde, 
dat de waarschuwing eens door 
Schaepman tot de katholieken 
gericht "Bedenkt dat gij in een 
gemengd land leeft, waar alle 
anderen, hetzij liberaal of so
cialist, zich tegenover kat ho
lie,ken tenslotte protestant voe
len", waarde heeft behouden 
voor onze tijd. En hij besloot 
daaromtrent: "Men duide deze 
waarschuwing niet aan als een 
prikkel ten behoeve van een 
schotjesgeest, men beoordele 
haar als een andere prikkel nl. 
tot samenwerking met ande,ren, 
vanuit de katholieke eenheids
partij, teneinde daardoor de 
beste kansen te benutten ter be
reiking ener christelijke maat
schappij. Want de pract~jk 
heeft uitge.wezen, dat ons zo 
eendrachtig mogelijk samen
gaan een der krachtigste bevor
deraars is van een christelijke 
politiek". 
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E)rllni~baar 
voor ieder bestuurslid en voor iedere afgevaardigde 
in de Partij is: 

':Documentatie 
een bundeling van een aantal referaten en documen
tatiemateriaal ter beschikking van de werkgroepen 
der Partij. 

In de 186 pagina's tekst worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Godsdienst en Politiek; 
Het Nederlandse Bevolkings
vraagstuk; 
Verslag van de werkzaamheden 
van de werkgroepen der Katho
lieke Volkspartij; 
Emigratie; 
Studie schets over het Europees 
Federalisme; 
Benelux; 
Enig feitenmateriaal over het 
beleid van de K.V.P. in de laat
ste jaren; 
Sociale Rechtvaardigheid; 
Het Plan-Schuman; 
Een korte uiteenzetting over het 
Verkiezingsprogram K.V.P.; 
Studie schets over de Europese 
Betalingsunie ; 
Landbouw-Integratie; 
Nota over "De weg naar vrij
heid"; 

De Gemeente; 

Bezitsvorming metterdaad; 

De taak van het Kader in de 
Afdelingen der K.V.P.; 

Doel en Werkwijze der Werk
groepen; 

Enkele "sprekende" punten over 
de K.V.P. en andere partijen; 

De invloed van de kiezer, lid der 
partij; 

Gemeente-politiek in katholieke 
geest; 

Jongeren-Organisatie in de 
Katholieke Volkspartij; 

Financieringsmoeilij kheden wo
ningbouw; 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorga
nisatie; 

"De centen, daar gaat het ten
slotte om". 

DEP R IJ S V A N DIT BOE KIS S LEe 11 T S 95 c t 

Levering geschiedt onmiddellijk na ontvangst van het ver
schuldigde bedrag op postrekening no 379333 ten name van 
secretariaat K.V.P., 

KON I N GIN NEG R ACH T 40, DEN H A A G. 
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I ~atholieke 
~ ------

JANUARI NUMMER11 

politiek 

__________ J 

Onder bovenstaande titel schreef Prof. Mr C. P. M. 
Romme tijdens zijn zomervacantie van 1953 een 
brochure van 87 bladzijden, die werd uitgegeven door 
Het Spectrum in Utrecht en die de aandacht van alle 

katholieken, en ook van niet-katholieken, ten volle verdient. 
De fractievoorzitter van de K.V.P. in de Tweede Kamer heeft 
er behoefte aan gevoeld een verklaring en een verantwoording 
te geven van het politieke beleid, dat in een aantal belangrijke 
vraagstukken onder zijn leiding in de na-oorlogse jaren door de 
K.V.P.-fractie is gevoerd, maar hij opent tegelijk een perspectief 
op wat in de naaste toekomst als voornaamste doelstellingen 
dient te worden nagestreefd en verwezenlijkt. De schrijver ver
dedigt het door de fractie gezamenlijk ingenomen standpunt, 
maar geeft tevens blijk van ruimhartigheid in het begrijpen van 
andermans standpunten en motieven. Zijn brochure is geschre
ven voor de "doodgewone kiezer", maar ook de denkers en de 
schrijvers over politiek en staatkunde vinden daarin stof tot 
overpeinzing en bezinning. 

Het kan niet op mijn weg liggen een oordeel te geven over de 
juistheid of onjuistheid van het gevoerde beleid. Maar ik mag 
wel erkennen, dat dit beleid in zijn achtergronden en zijn motie
ven meesterlijk is getekend. Dit geldt het eerste hoofdstuk, 
waarin een opsomming wordt gegeven van de strijd tegen het 
communisme, van de doelstellingen op het terrein van de bui
tenlandse politiek, van de diverse maatregelen, door de fractie 
bevorderd, op het gebied van de ge zins politiek , het christelijk 
werkleven, de arbeidspolitiek, de eigendomspolitiek, de verhou
ding tussen Staat en Maatschappij. Dit geldt ook het derde 
hoofdstuk, waarin Prof. Romme een vijftal argumenten geeft 
voor de zo vaak gesmade brede-basis politiek en waarbij hij er 
met name op wijst, hoe juist deze politiek het middel bij uitstek 
is, om de politiek van het communisme te isoleren. 

Allen die menen, dat katholieke politiek vooral bestaat in het 
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"getuigen" van eigen katholieke beginselen zonder oog te heb
ben voor het "doen"; allen die de christelijke coalitie oude stijl 
vereren zonder begrip te hebben voor de ontwikkelingen, die 
zich in het socialistische kamp hebben voltrokken; en ook allen 
die het elders bestaande twee partijen stelsel als het prototype 
van de democratie beschouwen zonder de genuanceerdheid van 
onze evenredige vertegenwoordiging met haar meer-partij en
regeringen te verdisconteren in hun democratische begrippen; 
zij allen kunnen in de genoemde hoofdstukken stof te over 
vinden voor studie en overpeinzing. En dat zij daarbij dan niet 
heenlezen over de fijne typering op bI. 64: de katholiek ziet in 
een compromis een concessie aan de socialisten en de socialist 
etaleert het compromis als een deel van zijn eigen socialistische 
politiek. De zwenkingen op het gebied van de P.B.O. (aanvan
kelijk ontwerp-Vos), de bezitsvorming, de middengroepen en de 
belastingverlaging zijn daar om het te bewijzen! 

Maar hoe fervent Prof. Romme ook is in de verdediging van 
wat hij als zijn politieke ideaal weet te bezitten hij blijft critisch 
ten opzichte van zich zelf en ruim van begrip ten opzichte van 
anderen. Hij verwerpt iedere gelijkstelling van katholieke poli
tiek met politiek van Romme of politiek van de fractie; hij 
erkent dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en dat er oppositie 
moet zijn in de partij. Ook de brede-basis politiek is niet als iets 
absoluuts te begrijpen: zij geldt, zolang de omstandigheden 
voortduren, die haar wenselijk en nuttig maakten, en zolang zij 
niet onmogelijk wordt gemaakt. 

Hier zal de lezer wellicht de vraag stellen: is dit alles dan 
nog wel "katholieke politiek?" Is deze niet beperkt tot of 
begrensd door wat de beginselen zelf inhouden of wat althans 
daaruit onmiddellijk en met zekerheid kan worden afgeleid? 

Tegen zulk een verenging van het begrip "katholieke politiek" 
heeft Prof. Romme gewaarschuwd in de eerste bladzijden van 
zijn brochure, waar hij de katholieke politiek heeft gekarakte
riseerd als "de dóórtrilling van de katholieke gesteltenis in het 
openbare leven" (bI. 8) of - iets verder - als de politiek "die 
aansluit aan de ware natuur van de mens, aan de zedelijke 
normen die in die natuur liggen verankerd" (bI. 10). 

Ik ben het hierme geheel en al eens. Vaak treft men een wat 
simplistische opvatting aan, alsof de katholieke beginselen op 
staatkundig gebied als een afgerond en gedetailleerd geheel in 
een soort codex van natuurrechtelijke principen of een politiek 
vademecum pasklaar staan opgetekend, waaruit zij eenvoudig 
kunnen worden afgelezen en toegepast. Niets is minder waar. 
De beginselen zijn slechts zeer algemene regelen van menselijk 
handelen, die door logische redenering enerzijds en door een 
ontleding van alle feitelijke omstandigheden anderzijds, moeten 
worden toegepast op en stuk voor stuk verwezenlijkt in de 
concrete werkelijkheid van het maatschappelijk en staatkundig 
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leven met zijn eindeloze variaties en verhoudingen. Daar is ont
wikkeling mogelijk, evenals meningsverschil onder de katho
lieken zelf. Aan de waarde der beginselen doet dit echter niets 
af: want zij behoeden voor dwaling en geven leiding en richting 
aan ons denken en ons onderzoek. En die waarde is des te groter, 
wanneer die beginselen het gehele leven van de mens in tijd en 
eeuwigheid omspannen en in hun algemeenheid als absolute en 
onomstotelijke normen worden aanvaard. 

Uit dit gezichtspunt is dan ook te begrijpen Romme's pleidooi 
voor de politieke eenheid van de katholieken naar aanleiding 
van de verklaring van de Kardinaal (bI. 41-55). Het is de roe
ping van de katholieken om hun ideologie, hun visie op het leven 
van de mens in tijd en eeuwigheid, uit te dragen in het open
bare leven. Dát is het belangrijkste. De organisatorische een
heid op politiek gebied is niet meer, en ook niet minder, dan de 
"onmisbare verschijningsvorm van de ideologie, die wij hebben 
uit te dragen" (bI. 50). Getalsterkte - uitvloeisel van de orga
nisatorische eendracht - is daarbij wel een gewichtige factor, 
maar toch niet de enige. Van niet minder belang is de eendracht, 
de eensgezindheid, die over de critiek of de particuliere wènsen 
héén reikt naar het gemeenschappelijke en vast staande doel: 
de verwerkelijking van de christelijke gedachte in het leven van 
mens en gemeenschap. Tegenover liberalen en socialisten hebben 
alle katholieken in het openbare leven de Godsgedachte te ver
dedigen. Reëel kan het aardse leven van de mens slechts geregeld 
worden vanuit de enige beslissende visie van 's mensen laatste 
bestemming. De katholieke politiek krijgt daardoor geen kerke
lijk stempel: zij blijft op eigen terrein. En nog minder komt het 
kerkelijk gezag door zijn "woord te spreken met betrekking tot 
het staatkundig en maatschappelijk leven" (gelijk het luidt in 
het beginselprogram van de P.v.d.A.) op het terrein van de Staat 
en de burgelijke Overheid. 

In die zin is dan ook de vermaning van de Kardinaal tot een
heid op te vatten: zij is betrekkelijk - geldt slechts voor ons 
vaderland en de min of meer nabije toekomst - maar zij is ook 
onvoorwaardelijk, en dus niet afhankelijk van de inwilliging van 
deze of gene voorwaarde. Wie moeite heeft dit te aanvaarden, 
overwege ook Romme's uitspraak, dat het behoud van het partij
verband niet tot een soort voorwaarde heeft de volgzaamheid 
aan de partijpolitiek en dat - indien dit wel zo ware - in alle 
partijen splitsingen zouden moeten komen (bI. 44). 

Nog brede perspectieven liggen open voor een eensgezinde 
politieke werkdadigheid der katholieke Nederlanders. In het 
hoofdstuk "Van zelfverdediging naar zelfbewustzijn" (bI. 69-76) 
roept Prof. Romme de katholieken op om - na de succesvolle 
.emancipatiestrijd en gedeeltelijk ook nog tegelijk met de voort
zetting daarvan - de eigen waarden meer en meer in te brengen 
in het volksgeheel en deze daaraan ten goede te doen komen. 
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Eenwording van Europa, werkgelegenheid, levensruimte voor 
het gezin, doorvoering van de P.B.O. en bezitsvorming in de 
massa van het volk, worden daarbij genoemd als de hoofd
momenten voor de practische politiek in de naaste toekomst. Op 
al deze terreinen hebben de katholieken iets te geven, iets van 
hun inzichten en hun visie in te brengen bij de staatkundige op
bouw. "Het gaat niet meer, en zeker niet in de eerste en voor
naamste plaats, om christelijke verzachting van een on-christe
lijk bestel, het gaat om de bouw van een christelijk bestel, op
bouw daarvan van de grond af aan" (bI. 76). 

Deze korte aanduidingen mogen voldoende zijn om althans iets 
te zeggen van de rijke inhoud van deze brochure. Het is van 
harte te hopen, dat zij door velen gelezen en overwogen zal wor
den - niet in het minst ook door de critici ter rechter of ter 
linker zijde. Indien zij er al niet door overtuigd worden, dan zul
len zij daarin toch vinden een beter begrip voor de gevoerde 
politiek en wellicht zullen zij ook getroffen worden door de 
critische zin en tegelijk de openheid en ruimhartigheid van de 
katholieke fractie-leider. 

Dr J. G. Stokman O.F.M. 
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EEN BESCHOUWING OVER HET ONTWERP 
GEZONDHEIDSWET 

door Mr J. Th. M. de Vreeze 

][

n een artikel van Prof. Mr C. W. de Vries in Themis (1928, 
3e aflevering) kan men lezen, welk een lange rij van rap
porten van staatscommissies en wetsontwerpen er vooraf

ging aan de Gezondheidswet van 1865. Wie deze opsomming 
vergelijkt met de opgave van belangrijke publicaties, welke 
werd opgenomen in de memorie van toelichting op het 
ontwerp Gezondheidswet van 17 April 1953, zal tot de bevin
ding komen, dat men het desHids in dit opzicht zeker niet met 
minder deed dan thans, met dit verschil overigens, dat men 
toen klaarblijkelijk gemakkelijker een wetsontwerp samenstelde 
en nu eerder een rapport. Er is nog een ander punt van over
eenstemming. In de vorige eeuw werd er, zoals Prof. de Vries 
het uitdrukt, vijf en twintig jaar over gedokterd, hetgeen ook 
zo ongeveer de periode is, waarin men er zich in onze tijd mee 
bezighoudt. 

Intussen lagen de problemen, voor welker oplossing Thor
becke zich met zijn Gezondheidswet gesteld zag, wel heel anders 
dan ze thans liggen. Desttids ging het om centralisatie of 
decentralisatie, om verhouding en taakverdeling tussen centrale 
overheid en gemeentebesturen, om de vraag hoever de staat 
terwille van het algemeen belang plaatselijke wetgeving en 
plaatselijke bestuursmacht mocht inperken. Voor de ontwerper 
van de Gezondheidswet van 1865 was het een vanzelfsprekende 
zaak, dat bij de zorg voor de volksgezondheid, - "een onderwerp 
van grote omvang en dat diep zal ingrijpen in verschillende 
belangen", - staat, gemeenten en particulieren moeten samen
werken. Maar de bestaande controverse over de begrenzing van 
staats- en gemeentebemoeiingen leidde hem er toe beide een 
weloverwogen, welomlijnde plaats toe te delen. De gemeentelijke 
taak, zoals die was neergelegd in de Gemeentewet van 1851 
bleef gehandhaafd, maar de gemeenten moesten zich kunnen 
wenden om raad en hulp tot een deskundig staatstoezicht. De 
macht daarvan zou "geen andere zijn, dan die van overtuiging. 
Maar die macht is groot genoeg." Dit staatstoezicht was echter 
niet alleen nodig tot voorlichting van regering, provinciale- en 
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gemeentebesturen, maar ook tot handhaving van wetten en 
verordeningen. Nieuwe wettelijke regelingen voor zieken- of 
gezondheidszorg, die de staatstaak uitbreiden, zouden nodig 
kunnen bHiken en dan was een eigen apparaat tot uitvoering 
van die taak nodig. Zo kwam het ontwerp gezondheidswet, dat 
in 1862 werd ingediend, tot een omschrijving van de functie van 
het staatstoezicht op de volksgezondheid, die zo deugdelijk 
bleek, dat zij tot op de dag van vandaag kon worden gehand
haafd. 

Trachten we thans aan te geven, waar op dit moment o.i. het 
kernprobleem ligt, dan willen we er nog eens op wijzen, dat de 
memorie van toelichting op de wet van 1865 sprak van nood
zakelijke samenwerking tussen staat, gemeenten en particu
lieren. Kreeg het samenspel tussen centrale overheid en 
gemeenten in 1865 wettelijke grondslag en vorm, thans staan 
we er voor datzelfde te verwezenlijken voor het samenspel tussen 
overheid en "particulieren", anders gezegd tussen staat (zo 
ruim opgevat, dat de term ook de lagere overheden omvat) en 
maatschappij. Dat de stukken, welke Prof. de Vries als weg
bereiders van de wet van 1865 noemt, allen afkomstig zijn van 
ministers en staatscommissies, behoudens een initiatiefvoorstel 
van een kamerlid, terwijl alle geschriften, vermeld in de memorie 
van toelichting van 1953, op enkele uitzonderingen na, komen 
uit de maatschappelijke sector, mag men als een symptoom van 
de veranderde situatie zien. Het gaat er niet meer om, dat een 
ministerie bepaalde bevoegdheden meent te moeten bezitten 
ten opzichte van gemeentebesturen of dat laatstgenoemde aan
spraken op bepaalde gezondheidstaken tegenover het rijk doen 
gelden. Zoals op zoveel andere terreinen gaat de drang tot ver
nieuwing ook voor wat betreft het gezondheidszorgbestel uit 
van de maatschappij. Daar heeft zich het beeld in honderd jaar 
grondig gewijzigd. In breedte en diepte maakte de gezondheids
zorg een verbazingwekkende ontwikkeling door en vrije, maat
schappelijke krachten namen daarin een groot aandeel. Ons volk 
toonde het "zelf-doen" op dit gebied, welk "zelf-doen" dikwijls 
nauw verbonden is met geloof en kerk, heel ernstig te nemen. 
Het ging niet om een tijdelijk, maar om een continu streven, 
voortkomend uit een diepe overtuiging, dat zich telkens, al 
naar gelang de eisen van de sociale en wetenschappelijke voor
uitgang, wist te vernieuwen. Om enkele voorbeelden te noemen: 
onze particuliere ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen 
evolueerden van gasthuizen en gestichten tot medische klinie
ken, de kruisverenigingen van instellingen voor wijkverpleging 
tot veelomvattende gezondheidsorganisaties en onze zieken
fondsen van armenbussen tot instellingen, die moderne genees
kundige hulp aan een groot deel van de bevolking garanderen. 
Ieder van die instituten vormde op zijn manier de belichaming 
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van eenzelfde grondgedachte, nI. dat in zaken van ziekte en 
gezondheid het geestelijk fundament, de verantwoordelijkheid 
van ieder mens en van ieder gezin, de vr~ie instemming en mede
werking van onderaf de organisatievorm behoren te bepalen. 
En steeds was het de politiek van de overheid dit streven te 
bevorderen. Zo geraakten overheidsverantwoordelijkheid, over
heidstoezicht en overheidssteun en particuliere verantwoorde
lijkheid, particulier initiatief en particuliere uitvoering over en 
weer met vele draden verweven tot een ingewikkeld patroon, 
dat de Nederlandse gezondheidszorg maakt tot wat ze is. 

Maar als dit samenspel er dan is, waarin bestaat dan de 
noodzakelijke vernieuwing? Naar onze overtuiging hierin, dat 
dit samenspel een fundament moet krijgen, dat even solied is, als 
de belangen die het vertegenwoordigt groot zijn. Zo intensief 
als het samenspel thans mag zijn, in onze wetgeving vindt men 
daarvan vrijwel niets. In wezen ligt het hier, geloven wij, niet 
veel anders dan op sociaal-economisch terrein. Wie de officiële 
toelichting op de wet op de bedrijfsorganisatie nagaat, zal tot 
het inzicht komen, dat vele van de daargenoemde overwegingen 
op ons terrein kunnen worden overgebracht. Ook voor de volks
gezondheid geldt, dat een doelmatige maatschappelijke structuur 
moet worden gezocht in een synthese van vrijheid en gebonden
heid, van zelfverantwoordelijkheid en gemeenschapsverantwoor
delijkheid, van particulier initiatief en leiding door de overheid. 
Evenzeer gemeenschappelijk is de behoefte aan het toedelen 
van een zelfstandige plaats aan de eigen verantwoordelijkheid 
en de eigen taak van de maatschappelijke krachten; zo ook de 
wenselijkheid van het overlaten aan een lager orgaan van die 
zaken, die dit evengoed of beter kan doen dan een hoger orgaan. 
Wordt geleidelijk een deel van de taak der centrale overheid 
gelegd in handen van de betrokkenen, dan wordt hier zo goed 
als daar de doelmatigheid van ons maatschappelijk stelsel ver
groot. Nieuwe publiekrechtelijke organen, voortbouwend op 
hetgeen aan vrijwillig overleg en samenwerking in de maat
scliappij gegroeid is, worden ook op ons terrein bepleit. Wij 
hebben evenmin als het bedrijfsleven behoefte aan een star 
schema, maar wèl aan een raamwet, die de maatschappelijke 
ontwikkeling bekrachtigt en steunt. Voor de gezondheidszorg 
geldt niet minder, dat slechts door het "zelf-doen" en "zelf
verantwoordelijkheid-dragen" dergelijke nieuwe lichamen tot 
levende organen zullen worden. En evenals de "schappen" 
denken wij ons bedoelde organen samengesteld uit vertrouwens
lieden van erkende maatschappelijke organisaties. 

De vernieuwing, welke wij als taak van de huidige wetgever 
zien, bestaat in het toekennen van een geëigende plaats aan het 
particulier initiatief in een goed geordende verhouding tot de 
overheid. Als een van de aspecten daarvan zien wU de instelling 
van de hierboven bedoelde publiekrechtelijke lichamen, maar dat 
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is niet het enige. De wet zal o.i. ook voor de uitvoering van de 
gezondheidszorg zelf enkele fundamentele lijnen moeten trekken, 
omdat een punt bereikt is, waarop onzekerheid en afhankelijk
heid van toevallige inzichten ten aanzien van de vraag of uit
voering van een bepaald stuk gezondheidszorg bij de overheid 
of bij een particuliere organisatie thuis hoort, dienen te worden 
opgeheven. Derhalve achten wij een wezenlijk bestanddeel van 
de noodzakelijke vernieuwing de doorvoering van de derde 
richtlijn van het rapport van de commissie van het Centrum 
voor Staatkundige Vorming over "Grondslagen voor een wet
telijke regeling van de gezondheidszorg" (1950), inhoudende, 
dat in de wet worde vastgelegd, dat bij de uitvoering van de 
zorg voor zieken en voor de gezondheid particulier initiatief de 
voorrang geniet. Uitvoering laten wij cursief drukken, omdat 
uiteraard deze richtlijn geen afbreuk bedoelt te doen, aan de 
overheidstaak, ook ten aanzien van bemoeiingen, die door 
particuliere instellingen ten uitvoer worden gelegd. Wij achten 
deze richtlijn van essentieel belang, omdat we overtuigd zijn, 
dat ons Nederlandse systeem slechts zijn volle rendement zal 
kunnen opleveren en blijven opleveren op een wettelijke basis 
voor een functie-verdeling, óók ten aanzien van de uitvoering 
van het werk, tussen overheid en maatschappij, afgestemd op 
beider plaats en opdracht in het gemeenschapsleven. Een soort 
vrije concurrentie, die bij voorbeeld zou moeten uitmaken of de 
gemeente dan wel een particulier lichaam de schoolgezondheids
zorg moet uitvoeren, kunnen wij niet aanvaardbaar vinden. 

Tenslotte zou hetgeen wij voor de phase, waarin wij verkeren, 
bepleiten, geen zin hebben, als het zijn sluitstuk niet vond in 
een wettelijke regeling, betreffende de aanspraken, welke het 
particulier initiatief volgens objectieve normen ten opzichte 
van de publieke geldmiddelen kan doen gelden (richtlijn 4 van 
het rapport van 1950). Iedereen is het er over eens, dat een uit 
een oogpunt van algemeen welzijn onmisbare mate van gezond
heidszorg al lang niet meer uitsluitend met particuliere mid
delen kan worden bekostigd. Maar dan zal men ook moeten 
beseffen, dat deze zorg een volksbelang van te groot gewicht 
is, om haar in de lucht te laten hangen aan de dunne draden 
van begrotingsposten en daarop gebaseerde subsidie-regelingen. 

Dat we het ons niet gemakkelijk maken, door onze desiderata 
ten aanzien van een nieuwe Gezondheidswet te stellen, zoals 
hierboven geschiedde, zijn we ons maar al te goed bewust. Wil 
men echter niet blijven beneden de maat van de werkelijke 
problemen, dan komt men, naar onze vaste overtuiging, niet 
met minder uit. 

Voor het doel van deze beschouwing kunnen we ons, wat de inhoud 
van het ontwerp Gezondheidswet betreft, beperken tot twee punten, 
die blijkens de memorie van toelichting de belangrijkste voorstellen 
van het ontwerp uitmaken, t.w. de instelling van een centrale raad 
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voor de volksgezondheid en die van provinciale raden voor de volks
gezondheid. Volgens de toelichting zal in de centrale raad het overleg 
tot stand komen tussen de centrale overheid en de openbare lichamen 
en andere rechtspersonen, diensten en instellingen, welke zelf of wier 
leden werkzaam zijn op het gebied der volksgezondheid (verder in dit 
artikel te noemen: openbare en andere instellingen). De adviserende 
functie van de raad wordt in de toelichting uitgewerkt. Daarop sluit 
niet helemaal duidelijk aan de formulering van art. 3, waar het de 
taak van de centrale raad wordt genoemd de samenwerking te verwe
zenlijken tussen de minister en de zo juist genoemde openbare en 
andere instellingen. Het wordt er niet duidelijker op, wanneer men in 
art. 36 leest, dat het de taak is van de directeur-generaal van de 
volksgezondheid de samenwerking tussen meergenoemde instellingen 
te bevorderen. 

Wat de samenstelling van de centrale raad betreft, wordt in para
graaf 2 bepaald, dat het college zal bestaan uit ten hoogste 35 leden. 
Voorzitter en secretaris worden benoemd door de Kroon, die daarom
trent het advies van de raad inwint; een aantal overheidsfunctiona
rissen wordt ambtshalve lid en door de Kroon, de centrale raad gehoord, 
aangewezen openbare en andere instellingen benoemen de ove
rige leden. De enige houvast welke de wet verder geeft, is de bepaling, 
dat de leden benoemd door instellingen, die geen openbare lichamen 
zijn, tesamen met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten, de 
meerderheid zullen hebben. Provincies, gemeenten en particuliere 
instellingen benoemen derhalve in ieder geval tesamen 18 leden in 
een raad van 35. Daardoor beoogt men te voorkomen, aldus de toe
lichting, dat de invloed van de centrale overheid "te zeer" zou gaan 
overwegen. 

De provinciale raden ziet de memorie van toelichting als voortbou
wend op het in de maatschappij reeds tot uiting gekomen particulier 
initiatief, dat omwille van zijn grote betekenis voor de volksgezond
heid door de wetgever in juiste banen moet worden geleid, waarbij dan 
tevens te grote verscheidenheid kan worden voorkomen. Deze raden 
zullen evenmin als de eventueel door hen in te stellen districtscom
missies, het gebied van de uitvoering van de gezondheidszorg betreden. 
Hun taak omvat uitsluitend het stimuleren en het bevorderen van 
coördinatie, het uitbrengen van adviezen, onder meer omtrent de ver
deling van rijkssubsidies, en het bevorderen van het ter beschikking 
stellen van gelden en andere middelen ten behoeve van de gezond
heidszorg en indien dit dienstig is, de samenwerking met andere 
provinciale raden. 

Voor het overige krijgen provinciale staten, onder goedkeuring van 
de Kroon, de taak bij verordening samenstelling, bevoegdheid en 
werkwijze van de provinciale raden te regelen. Ten aanzien van de 
samenstelling moeten zij zich echter houden aan het wettelijk voor
schrift, dat in ieder geval voor de gemeenten representatieve organi
saties en provinciale kruisverenigingen vertegenwoordigd moeten zijn 
en wel ieder met een gelijk aantal personen. Inspecteurs en hoofd
inspecteurs krijgen hier een adviserende stem en de raden worden 
bijgestaan door een bureau, aan het hoofd waarvan een medisch
directeur moet staan. 

Het zal na het inleidende deel van deze beschouwing wel geen 
verwondering wekken wanneer wij zeggen, dat het ontwerp ten 
aanzien van de wezenlijke problemen weinig te bieden heeft. Het 
helpt er niet aan mee een toestand te scheppen, waarbij de ver
schillende overheidsorganen en het particulier initiatief in grote 
ltinen weten, welke btidrage van hen voor de gezondheidszorg 
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verwacht wordt, om dan vanuit een duidelijke en zekere positie 
tot een vruchtbare samenwerking te komen. Typerend is de 
opmerking, die in de toelichting gemaakt wordt in verband met 
het feit, dat de uitvoering van de gezondheidszorg niet door het 
ontwerp wordt bestreken: "Het ontwerp laat ruimte voor elke 
gewenste ontwikkeling". De ondertekenaars van de toelichting 
menen, dat tot nu toe voorgelegde plannen, hoe waardevol ook, 
"niet de practisch meest gewenste oplossing hebben bevat". Het 
is duidelijk, men heeft practisch willen zijn en in een langdurig 
vooroverleg ieder het zijne trachten te geven, maar het resultaat 
maakt de indruk van zó practisch te zijn, dat de theorie er moei
lijk van te ontdekken valt, hetgeen voor een zo gewichtige zaak 
een ernstiger tekort lijkt, dan dat de oplossing minder practisch 
zou wezen. 

Wie het voorgestelde ten aanzien van de raden bekUkt, zal 
moeten toegeven dat hier geen poging gedaan wordt de maat
schappelijke krachten op eigen wettelijke benen te plaatsen, om 
haar aldus beter in staat te stellen zich te ontplooien. Zowel de 
regeling van de samenstelling van de centrale raad als van de 
provinciale raden, biedt de mogelijkheid) dat het particulier 
initiatief daarin een kleine minderheid vormt. Maar het voor
naamste bezwaar is, dat men, ongetwijfeld uit "practische" over
wegingen, heeft willen mengen, wat in wezen verscheiden is en 
moet blijven. 

De omschrijving van de bevoegdheid van de centrale raad is 
ons niet duidelijk. Men zou zo zeggen, als men de artikelen 3 en 
36 naast elkaar legt, dat de centrale raad zich beperken zal tot 
het overleg - het verwezenlijken van samenwerking kan 
immers moeilijk in strikte zin worden verstaan - tussen de 
minister aan de ene en de gezondheidszorg bedrijvende instel
lingen aan de andere kant, terwijl het bevorderen van samen
werking binnen laatstgenoemde groep het domein is van de 
directeur-generaal. WU behoeven er wel niet op in te gaan, dat 
o.i. de primaire taak van de raad gericht is op de instellingen, 
wier vertegenwoordigers te samen dit orgaan vormen. 

Van verdere taken dan die in art. 3 genoemd, is geen sprake. 
Nu kunnen wij er ons best mee verenigen, dat men de toeken
ning van bevoegdheden aanvankelijk voorzichtig doseert, maar 
het voorstel wordt toch wel heel bloedarm, wanneer iedere aan
duiding omtrent een mogelijke ontwikkeling in de richting van 
inschakeling bij de uitvoering van wettelijke regelingen, om van 
verordenende bevoegheid maar niet te spreken, ontbreekt. 

Beperken we ons echter tot de adviserende taak ten behoeve 
van de overheid, dan vinden we dat om te beginnen beslist al 
een heel belangrijke zaak. Dat is vooral dan het geval wanneer 
de adviezen publiek zijn en de raad beschikt over een voldoende 
apparaat om zijn adviezen en de daarachter liggende ideeën ook 
in positieve zin vorm te geven, waartoe het bij een enkel maar 
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vergaderende raad, bestaande uit vele zwaar belaste leden, die 
niet op een eigen apparaat kunnen steunen, veelal niet zal 
kunnen komen. Is het nu zelfs voor deze adviserende functie al 
niet duidelijk, dat het niet juist kan zijn overheidsfunctionaris
sen en vertegenwoordigers van de maatschappij in gelijke positie 
om de tafel te zetten? De adviezen van zijn ambtenaren hebben 
voor de minister een eigen waarde en zij bereiken hem ook 
zonder een centrale raad. En een directeur-generaal kan zichzelf 
toch niet adviseren? Tenslotte is ook bij vaststelling van een 
advies een besluit een besluit en is iedereen, die daarover gewoon 
heeft meegestemd, er in het normale geval aan gebonden, wat 
de ambtenaren in dit geval in een onjuiste positie moet brengen. 
Dat ditzelfde zou gelden niet alleen bij toekenning van verorde
nende bevoegdheid, maar ook bij inschakeling voor de uitvoering 
van wettelijke regelingen, is zonder meer duidelijk. In welke 
situatie zouden de ambtenaren komen, als zij eerst moesten 
meestemmen over een besluit, dat zij later voor schorsing of 
vernietiging zouden moeten voordragen en hoe zouden de hoofd
inspecteurs, die toezicht moeten houden op de naleving van 
wettelijke regelingen, aan de uitvoering via de raad kunnen 
deelnemen? Natuurl\ik moet er contact zijn, intensief contact 
zelfs, tussen beide sferen, maar adviserende overheidsvertegen
woordigers kunnen dat contact in alle opzichten waarborgen. 
Door de thans voorgestelde samenstelling - die bij de provin
ciale raden doorbroken is uitsluitend voor de inspecteurs en de 
hoofdinspecteurs - sluit men o.i. een mogelijke verruiming van 
bevoegdheden bij voorbaat uit, terwijl men voor de adviserende 
werkzaamheden zelfs al een onaanvaardbare situatie schept. 

Wij hebben tegen het ontwerp het ernstige bezwaar, dat men 
zonder onderscheid van wezen en daaruit voortvloeiende functie 
overheidsorganen en maatschappelijke krachten in organen 
samenvoegt, hetgeen mogelijk geen moeilijkheden zal opleveren 
voor hen, die vanuit de staat redeneren en particuliere bemoei
ingen zien als een concessie van staatswege, maar wel voor ons, 
die aan de maatschappij eigen aanspraken toekennen. Als de 
toelichting zegt, dat de ondertekenaars de rechtmatigheid van 
de wens van de particuliere instellingen tot deelneming aan de 
leiding van de gezondheidszorg erkennen, dan is dat, hoe goed 
het ook bedoeld mag zijn, toch een stelling, die om aanvulling 
vraagt. Particuliere instellingen vragen n1. niet en zij zouden 
naar onze w~ize van zien, haar boekje te buiten gaan als zij 
vroegen om een plaats in de leiding van zaken, die naar haar 
aard bij minister, hoofdinspecteur of gemeente behoren. Dat 
advies gevraagd wordt, gaarne accoord, maar dat is iets anders 
dan deelneming aan de leiding. En als de bevoegdheid tot het 
instellen van onderzoekingen, die ons onverbrekelijk lijkt te 
behoren tot de inspecterende taak van het staatstoezicht, door 
het ontwerp in eerste instantie naar de provinciale raden wordt 
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overgebracht, dan betwijfelen wij of dit uit een oogpunt van de 
staatsverantwoordelijkheid wel juist kan zijn. 

Omgekeerd liggen de zaken evenzo. In de raden dient het par
ticulier initiatief die zaken te behandelen, die het als eigen 
zaken mag beschouwen, voeling houdend met en onder toezicht 
van de overheid, maar ook niet meer dan dat. 

Tenslotte willen wij nog opmerken, dat wat de taak betreft 
o.i. de situatie krachtens dit ontwerp voor de provinciale raden 
beduidend gunstiger ligt dan voor de centrale raad. Provinciale 
staten hebben hier zeker mogelijkheden om de werkzaamheden 
van de raden tot ontplooiing te brengen. Het feit, dat de pro
vinciale overheid echter zoveel ambtenaren als zij wenst tot 
gewone leden van de raad kan benoemen, blijft ook hier een 
ernstig bezwaar. De vertegenwoordiging van de gemeentebestu
ren door gewone leden zien we als een moeilijk aanvaardbaar 
punt, zeker met verplichte pariteit ten opzichte van de provin
ciale kruisverenigingen. Het feit, dat men daarvoor zijn toe
vlucht moet nemen tot de provinciale afdeling van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten bevestigt nog eens, hoe verschil
lend de positie van de gemeenten ten opzichte van die van de 
kruisverenigingen en soortgelijke organisaties is. Immers, een 
provinciale kruisvereniging heeft een eigen belangrijke uitvoe
rende taak, hetgeen bij genoemde afdeling niet het geval is. 

Wanneer wij een zo critisch geluid over het ontwerp doen 
horen, dan doen wij dat ongaarne, omdat we weten dat aan dit 
ontwerp betreffende een moeilijke materie, veel moeite en tijd 
besteed zijn. Ook zijn we ons er van bewust, dat ons mogelijk 
uit de kring van de gezondheidszorg verweten zal worden, dat 
deze beschouwing te dogmatisch of te politiek is en dat wij er 
allerlei zaken bijhalen, die het probleem dan wel helemaal onop
losbaar maken. Was de mens alleen maar burger en ging het 
slechts om een zaak van practisch nut, dan zou het heel wat 
eenvoudiger zijn! 

Beschouwt men de ontwikkeling op een gebied, dat wel niet 
door dit ontwerp wordt bestreken, maar dat er toch dicht bij 
ligt, nI. dat van het ziekenfondswezen, dreigt men dan ook daar 
niet hoe langer hoe meer vast te lopen, omdat de kring van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de krachten en 
machten die er bij betrokken zijn, - verzekerden, ziekenfondsen, 
medewerkers, bedrijfsleven en centrale overheid, - niet scherp 
getrokken is? Een werkelijk bevredigende wettelijke regeling 
voor de gezondheidszorg is, naar onze vaste overtuiging, even
goed als een voor onderwijs of maatschappelijk werk, alleen 
mogelijk, wanneer men zijn uitgangspunt kiest in het wezen van 
die zorg en in de natuurlijke taak, die de mens, zijn gezin, zijn 
vrije organisaties en de verschillende publieke lichamen ten 
opzichte van die zorg hebben. 
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n dit artikel zullen wij betogen, dat de successiebelasting 
opgevoerd tot een peil, gelijk dit momenteel het geval is in 
de meeste landen van West-Europa, een onrecht betekent, 
zowel tegenover den eigenaar-erflater als tegenover den 

eigenaar-verkrijger; dat deze belasting, vanuit het oogpunt van 
het algemeen welzijn, d.w.z. economisch en sociaal, in zeer veel 
gevallen niet alleen ongewenst is, doch eigenlijk een absurditeit. 
Wij leggen de nadruk er op, dat we het over de successiebelas
ting hebben als blijvend verschijnsel. Het gaat dus niet om de 
al of niet juistheid van fiscale maatregelen, door bijzondere 
noodtoestand geboden, als de vermogensheffing, die niemand 
serieus heeft bestreden. En we hebben dan ook volkomen begrip 
voor hetgeen Mgr Nolens op 7 April 1921 in de Tweede Kamer 
heeft gezegd. Minister de Vries had een wetswijziging voor
gesteld, welke een belangrijke verhoging meebracht van de 
successierechten. Mgr Nolens verklaarde zich voor het wets
ontwerp. Hij motiveerde zijn stem, waarschijnlijk bevreesd dat 
hem zijn vroegere uitlatingen of misschien het program van de 
R.K. Staatspartij van 1898 zou worden voorgehouden, waarin 
afschaffing van het successierecht in rechte lijn werd bepleit. 
Dr Nolens merkte op dat men hem zou kunnen tegenwerpen, 
dat hij in 1911 of 1912 zich over de belasting in de rechte lijn 
anders had uitgelaten dan nu uit zijn vóórstemmen zou kunnen 
worden afgeleid. "Ik erken", zo zegt hij, "dat degenen, die mij 
dit zouden verwijten, naar het uiterlijk gelijk zouden hebben. 
Maar niet naar het innerlijk." Hij wijst dan op het feit, dat er 
tien bewogen jaren verstreken zijn, en gaat dan voort: "En 
dan wens ik te zeggen, dat door de buitengewone omstandig
heden, in die jaren geboren, volkomen kan worden vergoelijkt, 
dat men een opinie, die men vroeger heeft uitgesproken, thans 
loslaat en nu zegt: "Aux grands maux les grands remèdes". 

Indien wij hiervoor het woord absurd gebruikten, dan deden 
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wij dit mede hierom, dat de heffing van successiebelasting 
eigenlijk uit de tijd is, althans die der zo hoog opgevoerde 
successielasten. De desbetreffende wet dateert uit een tijd, dat 
de middelen welke de overheid behoefde voor de uitvoering van 
haar taak, in hoofdzaak verkregen werden uit de z.g. indirecte 
belastingen. Men was n.l. totdien noch in fiscaal-psychologische 
zin, noch in fiscaal-politieke zin, noch in fiscaal-technische zin 
zo ver, dat het individuele inkomen als grondslag van heffing 
in aanmerking kwam. Bepaalde feiten, gebeurtenissen en 
rechtshandelingen, die een geschikte gelegenheid tot heffing 
boden, greep men aan. Daartoe behoorde ook het overlijden en 
de daarmede gepaard gaande overgang van vermogen. Onze 
conclusie zal dan ook zijn, dat de handhaving van een dergelijke 
wet, waartegen zo veel ernstige bezwaren zijn aan te voeren 
en die zich eigenlijk heeft overleefd, een dwaasheid is, dit te 
meer, waar de middelen die uit deze belasting aan de staatskas 
toevloeien, slechts een zeer onbelangrijke rol op het totaal van 
het rijksbudget vervullen.1 ) De bestaansreden der successiebe
lasting kan tenslotte nog maar gegrond zijn op de, bij sommigen 
aanwezige onmiskenbare zucht, om langs dien weg ieder onder
scheid in vermogensbezit te nivelleren. Wij behoren niet tot 
dezulken, achten maatschappelijk bezien dit standpunt verderf
lijk, en ieder debat daarover vruchteloos. Nogmaals gezegd, wij 
zijn niet tegen heffing van successiebelasting zonder meer. Er 
kan reden zijn bij erflating een belasting op te leggen, maar dan 
als retributie voor door de Staat ter handhaving en verzekering 
van het nagelaten onroerend goed bewezen diensten. 

Prof. Griziotti heeft deze indertijd, in zijn Cours voor de 
"Académie de Droit international" in Den Haag, behandeld in 
verband met het probleem van "L'imposition fiscale des étran
gers". Hij schrijft "La première forme de cet impöt (de succes
sion) , sans doute la plus ancienne, est celle de taxe correspon
dant aux services rendus par l'Etat qui garantit à l'héritier Ie 
transfert de la possession paisible de la propriété. 

La seconde forme est celle d'un impöt sur Ie patrimoine Iaissé 
par Ie défunt, sorte de prestation complémentaire pour les ser
vices qui a reçu la richesse conservée ou accumulée pendant 
la vie du "de cujus". 

La troisième espèce d'impöt successoral frappe la part héré
ditaire de chaque héritier, qui se trouve ainsi acquérir à titre 
gratuit une richesse nouvelle qui accroît ses disponibilités et 
par conséquent qu'il a de concourir aux dépenses de l'Etat. 
L'impöt sur la part héréditaire se fonde sur l'enrichissement 
de l'héritier, et l'on fixe la capacité contributive de l'assujetti 

1) Hierbij komt, dat gelijk de Franse Economische Raad opmerkt, 
het opheffen der successiebelasting slechts een tijdelijke fiscale der
ving van middelen beduidt. 
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à un taux plus ou moins élévé selon Ie montant de la part et Ie 
degré de parenté existant entre Ie héritier et Ie défunt. 

Mais l'impöt ne peut avoir d'autre cause que Zes avantages 
dont a bénéficié dans Ze passé la richesse qu'il frappe. Par 
conséquent ni la nationalité, ni Ie domicile .... " 

Voor Griziotti komt dus de staat een vergoeding toe voor de 
door hem bewezen diensten terzake bescherming en handhaving 
van de eigendom, meer niet. Die beperkende maatstaf schijnt 
men tegenwoordig geheel vergeten; men ziet in de individuele 
verkrijging door de erfgenaam een buitenkans, die het opleggen 
van successiebelasting rechtvaardigt. Wanneer de verkrijger 
van een bate, in vergelijking met anderen, door die verwerving 
in een bevoorrechte positie komt te verkeren, wordt een extra 
belasting gerechtvaardigd geacht. 1) Het wil ons voorkomen dat 
dit buitenkans-beginsel, bij het successierecht toegepast, twee 
dingen miskent, t.w. a - het recht van de eigenaar om over 
het zijne post mortem te beschikken, b - de aanspraak van de 
erfgenaam op de nalatenschap. ad a - Ter rechtvaardiging van 
het persoonlijk eigendom worden als regel aangevoerd de argu
menten van meer orde, meer vrede, meer zorg. Deze argumenten 
zijn bekend, wij gaan daarop dan ook niet verder in. Wij merken 
slechts op, dat deze argumenten niet de diepste grond voor het 
eigendomsrecht weergeven, doch de consequenties daarvan. Uit 
de betrekking van de mens tot wat het voorwerp is van zijn 
eigenaars-activiteit vloeit vanzelf meer zorg voort voor dat 
voorwerp. En meer orde is het gevolg van maatschappelijk goed 
gerichte betrekkingen van de mens tot de uiterlijke dingen. De 
eigenlijke grond is echter deze. De mens zoekt naar beheersing 
der uiterlijke dingen, naar hun dienstbaarmaking aan zijn idee. 
Naarmate de mens zich meer ontplooit tot de volle maat ener 
zelfbewuste persoonlijkheid, naar die mate zal zijn streven naar 
reflectie van zijn eigen persoon in de dingen rondom hem groter 
worden. Dit betekent dat er niet alleen in de eigendomsvormen, 
op grond van natuurlijke omstandigheden, bijv. exploitatiemoge
lijkheden van de bodem etc., een grote mate van historische 
bepaaldheid ligt, maar ook dat die vormen van de echt men
selijke eigendom bepaald worden door de psychologische groei 
der persoonlijkheid. Het betekent immers, dat met de ontwik
keling der beschaving de opvoedende waarde van de eigendom 
toeneemt op grond van zijn verbondenheid met 's mensen inner
lijkste wezen en daardoor als factor van maatschappelijke voor
uitgang. 

Het eigendomsrecht hangt dus samen met 's mensen inner
lijkste behoefte aan beheersing der stoffelijke dingen, aan 
's mensen drang zichzelf, zijn idee te projecteren in de dingen 

1) Progressie bij de inkomstenbelasting; bij het successierecht acht 
men de verkrijging een bevoorrechting en wel naar mate dat de ver
wantSChap tussen erfgenaam en verkrijger verder is. 

367 



rondom hem. Maar we moeten ons hierbij hoeden voor het over 
één kam scheren van alle vormen van eigendom. Het is niet zo, 
dat alle propriété individuelle is te zien als "Ie rayonnement de 
la personnalité humaine sur les biens extérieurs". Veel wat in 
rechte eigendomsbescherming geniet heeft met deze sociologi
sche eigendomsvorm niet te maken. De moeilijkheid is dat het 
recht, strevend naar de eenvormigheid van categoriën, alle eigen
domsverhoudingen onder één begrip samenvat. 't Eigendoms
recht overkoepelt met één juridische constructie de diverse 
vormen van eigendom: de akker, de kantoorinrichting, de ge
dragen trouwring en die, welke in de etalage ligt, het bos en de 
grote fabriek. Maar het is duidelijk, dat men bij een fabriek, 
die aan een aantal anonieme bezitters behoort, een andere eigen
dom heeft, dan bij een bos, dat van een particulier bezitter is. 
En het land, dat door de boer-eigenaar bewerkt wordt, staat 
sociologisch in een andere verhouding tot zijn eigenaar dan de 
landerijen van een pensioenfonds. Daar heeft men wel een 
bepaalde eigendomsbetrekking tussen de pensioengerechtigden 
en het object, maar de persoonlijke betrekking tussen ieder der 
gerechtigden en de landelijke bezitting ontbreekt. De eigendom 
in eigenlijke zin brengt een voortdurende integratie mede der 
menselijke persoonlijkheid in het object van de eigendom. De 
kwantitatief-extensieve beheersing van bepaalde stoffelijke 
dingen moet plaatsmaken voor de kwalitatief-intensieve. Niet 
zonder reden hechtte Goethe boven zijn andere bezittingen 
waarde aan zijn verzamelingen. De verzameling van losse voor
werpen wordt door de idee van de bezitter, door de orde die 
hij daarin brengt, tot een organisch, tot een zinvol geheel, dat 
de verwerkelijking is van een bepaalde idee. Indien men zich 
er voor hoedt alle eigendom als van gelijke aard te beschouwen, 
dan zal men de consequentie aanvaarden, dat bijv. de eigenaar, 
die zijn grond heeft verpacht, in de orde der verhouding van 
de mens tot de stoffelijke dingen, goeddeels zijn plaats heeft 
ingeruimd voor die van de grondgebruiker. Tussen grondgebrui
ker en de door hem bewerkte grond ontstaat een band. De aarde 
brengt voort wat de bewerker aan haar toevertrouwt en deze 
wordt als het ware één met de door hem bewerkte bodem. De 
boer kent de bodem en zijn mogelijkheden, gelijk hij zijn paard 
kent en zijn kracht. Wat nu van de boer geldt, geldt in bijzondere 
mate van de bosbezitter, van de zelfstandige ondernemer, en 
deze werkt voor de dag van overmorgen. Het behoort nu tot de 
meest oorspronkelijke instinctieve neigingen van de mens, dat 
hij ook na zijn dood wil blijven voortbestaan. Het is een echt 
menselijke neiging, zijn ideeën in een kunstwerk neer te leggen 
en zo een onvergankelijk bestaan te geven. Ook de wetenschap
pelijke prestaties vinden daarin haar oorsprong. Maar indien 
het nu waar is, dat de mens ook na zijn dood wil voortleven in 
het werk van zijn handen en van zijn geest, dan maakt het 
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successierecht, dat die scheppingen vernietigt, inbreuk op het 
recht der menselijke persoonlijkheid. Dit nu geldt heel in het 
bijzonder bij het bos, dat de activiteit van deszelfs schepper 
niet anders kan projecteren dan in een tijd, die ver uitgaat 
boven het leven van de bosbouwer. 

Wie, mede in het belang der gemeenschap, aan een object zijn 
beste krachten geeft, ten aanzien waarvan hij weet, dat hij de 
verwezenlijking van zijn idee niet zal beleven, doch dat het de 
geslachten, die na hem komen, zullen zijn, aan wie zulks bescho
ren is, hij heeft recht er op dat de staat door zijn fiscale maat
regelen niet afbreekt wat hij heeft opgebouwd. De arbeid der 
gemeenschap is mede gericht op de zorg voor komende geslach
ten. Met welk recht mag dan de gemeenschap de gevolgen van 
een dergelijke individuele zorg tenietdoen? 

In dit verband wijzen wij op de zorg van de ouders voor hun 
kinderen. Kinderen zetten het leven hunner ouders a.h.w. voort, 
ook op economisch gebied. Zij hebben een natuurlijk recht op 
de ouderlijke nalatenschap; het is feitelijk hun vermogen dat 
met successierecht belast wordt. Een van de meest sterke fac
toren, die de spaarzin bevorderen en stimuleren tot het opbou
wen van een bedrijf of onderneming, is dan ook het verlangen, 
gedragen door verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van de 
kinderen, om deze iets na te laten. De ouders voelen zich daartoe 
gedrongen, en deze natuurlijke drang beantwoordt aan een 
natuurlijke plicht om voor hun kinderen te zorgen, gelijk de 
echtgenoot zich verplicht acht zijn weduwe verzorgd achter te 
laten. Het is op deze beide gronden, m.n. het bevorderen van de 
spaarzin en van het familieverband, dat in Frankrijk de gedeel
telijke afschaffing van het successierecht in de rechte lijn is 
gemotiveerd. Natuurlijk is er onderscheid in datgene wat nage
laten wordt. Wanneer het gaat om een familiebedrijf pleiten 
ook nog andere factoren er voor dat niet door de successie
belasting het familiebezit wordt teniet gedaan. Prof. Jaques 
Leclercq 1) merkt dienomtrent op "cette hérédité est particu
lièrement bienfaisante, lorsqu'elle porte sur un bien de caractère 
plus personnel, dans lequel la tradition familiale puisse, d'une 
certaine manière, se matérialiser, une maison d'habitation, une 
entreprise agricole ou industrielle. Une usine passant de père 
en fils agit sur la physionomie de la famille dont la vie se 
concentre sur elle; et il en est de même d'une ferme. Par contre, 
un portefeuille financier ou des terres ou des maisons qu' on met 
en location, peuvent passer de père en fils sans affecter la vie 
familiale, sinon par une certaine stabilité de ressources." 

Hiermede hebben wij de voornaamste grond ter rechtvaardi
ging van het eigendomsrecht behandeld. Dit wil echter niet 
zeggen, dat maatschappelijk bezien óók de andere gronden niet 

1) Abbé Jaques Leclercq "Leçons de droit naturel" IV. Deuxième 
partie. 
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uitermate belangrijk zijn. Het eigendomsrecht is fundamenteel 
voor iedere economische en sociale orde. 

ad b - Het heffen van successiebelasting wordt gemotiveerd 
met de persoonlijke verrijking van de erfgenaam, de buitenkans 
die hem toevalt. Is dit argument juist? Bij erflating in de rechte 
lijn is zulks veelal in strijd met de feitelijke verhoudingen. Indien 
toch de successiebelasting er toe bijdraagt, dat des erflaters 
kinderen niet in staat zijn om de bepaalde traditie en levens
sfeer, waarin zij zijn grootgebracht, te handhaven, dan werkt 
zij ontwrichtend en is zij onrechtvaardig. Deze belasting is te 
meer onredelijk daar, waar het nagelaten vermogen door de 
arbeid der gezinsleden, de toekomstige erfgenamen, is opge
bouwd; en in bijna alle gevallen zal dit vermogen door de erf
genamen, zij het dan indirect, in stand zijn gehouden. Buiten
gewone omstandigheden daargelaten, lijkt het begrip "buiten
kans" als grondslag voor de heffing ook t.a.v. de niet rechte 
linie misplaatst. Het belang van het geheel, van de gemeenschap 
brengt mede, dat er onderscheid zij in prestaties. Er is verschil 
in persoonlijke aanleg en levenstaak; er moet verschil zijn in 
persoonlijke werkzaamheden. Daarbij is niet alleen de persoon
lijke aanleg beslissend. Een zeer veel voorkomende, en sociaal 
niet minder onmisbare factor, is de traditie, d.w.z. dat er voort
gebouwd wordt op het werk, de aanleg, van vorige generaties. 
Indien men psychologische en biologische factoren als verschil
len aanvaardt, waarom dan niet die, welke in het economisch 
vlak liggen en waarmede zekere traditie en daarmede zekere 
aanleg samenhangt? Het belang der samenleving vraagt dat 
deze wet der verscheidenheid wordt erkend en daarop verder 
gebouwd. 1) En indien dit geslacht, indien de totaliteit bewust 
werkt voor het nageslacht, waarom dan het individu onthouden 
voor zijn gezin of voor hem, die hij als voortzetter van zijn 
arbeid beschouwt, te arbeiden? Reeds Stuart Mill heeft opge
merkt 2), dat de successiebelasting een inbreuk maakt op des 
eigenaars recht om over het zijne te beschikken, maar zijne 
van de St. Simonisten geërfde minachting voor het toeval der 
geboorte en zijn ingeboren afkeer voor de mogelijkheid van een 
dolce far-niente waren machtiger dan zijn gerechtigheidszin, die 
van een inbreuk op den eigendom niet wilde weten. Met de 
goocheltoer dat men het nagelatene niet mag belasten, maar 
wel de ontvanger ter zake van het door hem verkregene, 
sauveert hU het principe. 

Zeiden we hif'rvoor, dat het successierecht eigenlijk een absur
diteit is, dan geldt dii wel heel in het bijzonder in economisch 
opzicht. Bij geen enkele onderneming is dit zo duidelijk als t.a. 
van het b03bedrijf. Wij hebben dit uitvoerig betoogd in ons rap
port, uitgebracht voor het C.KA. Congres te Sevilla op 4 October 

1) Wij komen hierop aan het einde van onze beschouwing nog terug. 
2) Principles Dl. I, hoofdst. II, Par. IV. 
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1953. 1) Hier willen we slechts een enkel aspect, ter bevestiging 
van het betoogde, naar voren brengen. De bosexploitatie is 
weinig rendabel. Dit is het gevolg van de lange omlooptijd van 
het houtbestand. Nemen we de eik, die eerst na meer dan 120 
jaar kaprijp is. Hoe zwap.r daarop de successielasten drukken, 
kan men zich eers: goed voorstellen, indien men voor ogen 
houdt, dat deze belasting gemiddeld 3 X in een eeuw moet 
worden betaald. Indien men nu weet dat, volgens officiële cijfers, 
de aanlegkost,m van dergelijk bos f 1500,- per bunder bedra
gen, dan kan men zich een beeld vormen van wat de eigenaar, 
vóór dat hij tot kappen kan overgaan, aan rente op rente kwijt 
is. Men heeft uitgerekend, dat reeds f 3,- waterschapslasten 
na 150 jaar bij 4% samengestelde intrest, een last betekenen van 
f 26.844,-. De vraag rijst zelfs, of de belasting niet betaald 
moet worden van een bezit, dat financieel bezien, een minus op
levert. 2) Natumlijk zijl: er dunningen mogelijk, die in mindering 
komen op deze aanlegkosten. Maar deze zijn bij lange na niet 
toereikend om de beginkosten met rente op rente af te schrijven. 
Indien ooit, met betrekking tot de successiebelasting, op de 
staat het evangeliewoord toepasselijk is: "ik ben een harde 
meester, want ik neem wat ik niet gegeven heb en oogst wat ik 
niet gezaaid :îeb" , dàn hier. Wat van het bosbezit geldt, geldt 
mutatis mutnndis voor andere ondernemingen. Het lijdt geen 
twijfel, dat ondernemingen als de Royal Dutch en de Standard 
Oil, indien zij als particuliere onderneming waren opgericht, 
aan de successiebelasting zouden zijn ten offer gevallen. Geen 
enkel bedrijf kan de herhaalde fiscale lasten bij vererving, een 
of twee keer, misschien zelfs drie keer in een eeuw, dragen, 
zeker niet indien er sprake is van een vererving in de zijlinie. 
Bij dergelijke, als regel als zelfstandige juridische persoon 
geconstitueerde ondernemingen, slaat echter het fiscale onweer 
bij de aandeelhouder in en niet bij het bedrijf. 

W~i wezen er in het begin reeds op, hoe voor de staat de econo
mische voordelen van de S.B. niet opwegen tegen de nadelen; 
nadelen ook van sociale aard. Dit wordt duidelijk indien men 
voor ogen houdt, dat daardoor verloren dreigen te gaan de maat
schappelijk zo nuttige factoren van persoonlijke verantwoorde-

1) Het congres C.E.A. heeft met algemene stemmen een resolutie 
aangenomen van de 5e Commissie, waarin onder de oorzaken, die 
funest zijn voor een behoorlijke bos exploitatie, genoemd worden o.a: 
het in sommige landen in zwang zijnde gebruik om vee in de bossen 
te laten grazen, en de hoog opgevoerde successielasten, die tot ontijdig 
kappen en versnippering van het bos leiden. 

2) Men versta ons wel. Na 150 jaar zal het eikenbos een hoge waarde 
vertegenwoordigen, laat ('ns zeggen f 40.000,-. Dit is echter slechts 
mogelijk doordat de eigenaar sober leeft, de rente op rente van de 
f 1500,- in zijn bos steekt en niet voor belegging of persoonlijk ge
bruik aanwendt. 
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lijkheid en bepaalde functionele eigenschappen. Bij de grote on
derneming met concentratie van vreemd kapitaal raakt de per
soonlijke verantwoordelijkheid van de eigenaar op de achter
grond, dreigt zelfs verloren te gaan. De Pausen hebben hier 
herhaaldelijk op gewezen. Een specifieke eigenaarsfunctie, 
die der persoonlijke medewerking aan het welzijn der 
gemeenschap, gaat teniet. Een belasting, die het verlies 
medebrengt der functionele verscheidenheid, is een maat
schappelijk kwaad. Betekent verscheidenheid, schoonheid, 
sociaal bezien betekent deze differentiatie in kunnen en 
aanleg een goed, immers een kracht voor de gemeen
schap. De maatschappij is toch een gedifferentieerd organisme, 
een verscheidénheid van individuele mogelijkheden, die door de 
ordening van overheidswege aan de totaliteit der leden der 
gemeenschap ten goede komen. Door de verscheidenheid dragen 
de burgers tot elkaars welzijn bij. Deze gedifferentieerde aanleg 
is vaak traditioneel gebonden. Er zijn regentenfamilies, kunste
naars-, zakenfamilies. Er zijn jongemannen, wie de zin en de 
liefde voor het boerenbedrijf in het bloed zit. De wetgever, die 
door overmatige belastingen deze traditioneel gegeven mogel~ik
heden belemmert, werkt als de storm die jonge bloesems ontijdig 
vernietigt. 

De gemeenschap is niet gebaat bij het teloorgaan van de 
maatschappelijke deugden van de landbouwer, van den aan zijn 
grond en buitenplaats gebonden bosbezitter. Men wil echter van 
geen bevoorrechting weten. Men is bevreesd om degene, die door 
het "toeval" in een gunstiger positie is geraakt dan zijn mede
burger, ongemoeid te laten. Natuurlijk, de belasting moet recht
vaardig zijn. Vandaar de leer: de theorie der draagkracht. Men 
stelde als eis der verdelende rechtvaardigheid, dat ieder zoveel 
mogelijk overeenkomstig zijn draagkracht belast moet worden. 
Daarmede werd de rechtvaardigheid nog niet bereikt en men 
verbond de draagkrachttheorie met het beginsel van het gelijke 
offer. Stuart Mill stelde reeds het beginsel: Equality of taxation 
means equality of sacrifice. Hiermede wordt de z.g.n. progres
sieve belasting verdedigd. 

Maar men zag bij dit alles één ding over het hoofd. Een volk 
bestaat uit meer dan een som van enkelingen. Het is een totaal 
van geledingen en groepen, die in geheel verschillende condities 
verkeren en ook geheel verschillende prestaties leveren. 'Vil men 
uitgaan van gelijke behandeling van wie in gelijke omstandig
heden verkeren, dan zal men ook "het ongelijke ongelijk dienen 
te behandelen". Indien men aanvaardt dat de staat samengesteld 
is uit heterogene delen, wat ontwikkeling, levensvoorwaarden en 
prestaties beterft, dan zal de staat ook aan deze onderdelen een 
hun passend welzijn moeten verzekeren. Indien dit waar is, dan 
zal de staat ook bij zijn belastingheffing rekening dienen te 
houden met de eigen aard van ieder onderdeel en van de onder-
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scheidene functies door die delen verricht. Ten aanzien van de 
inkomstenbelasting betekent dit, dat de lasten niet zo mogen 
drukken op een bepaalde groep, dat deze de voor zijn verrichting 
noodwendige voorwaarden niet kan handhaven. Dit wil ook 
zeggen, dat de successielasten niet zo mogen drukken, dat een 
bepaalde sociaal nuttige activiteit wordt teniet gedaan. Het is 
niet alleen sociaal-economisch ongewenst, door belastingheffing 
een bedrijf de doodsteek toe te brengen, het lijkt bovendien t.o. 
van de betrokkenen niet rechtvaardig. Maar moet men dan de 
toevallige bate ongemoeid laten? Wij antwoorden, dat boven de 
wenselijkheid de toevallige bate te belasten - hier hebben wij 
op het oog de erflating in de zijlinie - gaat de sociaal econo
mische betekenis der in een bepaald bedrijf geïncorporeerde 
maatschappelijke functie. Wij voegen er aan toe: het streven 
naar belasting dezer z.g.n. toevallige bate, gaat uit van een 
perfectionisme, dat veronderstelt, dat het aan de menselijke 
macht gegeven is de ongelijkheid tussen de individuen glad te 
strijken. Maar zelfs indien men begrip heeft voor deze idee, dan 
vraagt men zich af, of zij beperkt moet blijven tot het individu, 
of ook niet een volk, de collectiviteit van individuen, recht heeft 
op gelijke kansen. 

Ten slotte nog deze opmerking. Wie de hoge tarieven onzer 
successiebelasting beziet, vraagt zich wel eens af, of deze zich 
wel verdragen met de waarschuwing der Encycliek "Quadra
gesimo Anno", dat de successiebelasting niet tot vernietiging 
van het eigendomsrecht mag leiden. Het wil ons voorkomen, 
dat de Franse wet van 14 April 1952 heel wat meer begrip voor 
deze waarschuwing aan de dag legt dan de Nederlandse van 
16 Augustus 1951. De hoofdstrekking ervan is de volgende: op 
het geheel, dat kinderen en overblijvende echtgenoot erven 
wordt 5.000.000 francs aftrek voor de overlevende wederhelft 
toegepast en voor elk levend kind 3.000.000 francs, met dien 
verstande, dat indien de aftrek van 5.000.000 francs voor de 
weduwe het erfdeel overtreft met bijv. 2.000.000 francs, dit over
schot aan de aftrek voor de kinderen toegevoegd wordt, zodat 
deze 2.000.000 francs meer aftrek hebben. Zou voor de kinderen 
deze aftrek eveneens het erfdeel overtreffen, dan wordt het 
overschot nog weer bijgeteld voor de aftrek van de andere 
rechthebbenden. 

In Frankrijk is men op weg naar een totale afschaffing van 
het successierecht in de rechte lijn, hier gaat men de weg der 
verhoging op. 

Vatten wij het voorgaande samen. Wij willen dit doen in een 
conclusie, waarbij wij ten overvloede opmerken, dat niet enkel 
het successierecht ontwrichtend werkt t.a. van het voortbestaan 
der particuliere ondernemingen. Wij noemen met name het erf
recht, dat door de aanspraak der erfgenamen op hun deel der 
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nalatenschap, een belemmering betekent voor de integrale hand
having van het bedrijf, in het bijzonder voor de landbouwonder
neming. 

Onze conclusie luidt: 
1. dat, mede als gevolg der op het huidige ogenblik alom 

hoogopgevoerde successiebelasting, het voortbestaan van het 
particulier bedrijf wordt bedreigd, onverschillig of dit een 
landbouw-, een industriële of handelsonderneming is; 

2. dat het tenietgaan van dergelijke ondernemingen, berus
tend op particulier innitiatief en directe persoonlijke verantwoor
delijkheid, en als regel door een bepaalde traditie gedragen, niet 
alleen een economisch nadeel betekent voor de gemeenschap, 
maar door het gevaar van het daarbij teloorgaan der persoon
lijke verantwoordelijkeheid en van op traditie gegronde gediffe
rentieerde eigenschappen, een moreel nadeel voor de gemeen
schap is; 

3. dat het z.g.n. buitenkansbeginsel geen rechtvaardiging der 
hoge successierechten vermag in te houden voor zover het de 
rechte lijn betreft en voor de zijlinie ook zeker niet in die geval
len, waarin het belang der gemeenschap een integraal voort
bestaan van het nagelatene vraagt; 

4. dat een hoog opgevoerde successiebelasting des eigenaars 
bevoegdheid, om ook na dode over het zijne te beschikken, fei
telijk illusoir maakt en derhalve een inbreuk op het eigendoms
recht betekent; dit geldt in het bijzonder bij ondernemingen als 
bijv. de bosbouw, die de activiteit van de eigenaar slechts in een 
verre toekomst tot zijn recht kan doen komen; 

5. dat deze belasting, daterend uit een tijd, dat de staat de 
moderne vormen van belastingheffing en de middelen deze te 
effectueren miste, in haar huidige vorm niet meer gerechtvaar
digd is te achten; 

6. dat in alle geval het voordeel, uit deze belasting voor de 
staat voortvloeiend, niet opweegt tegen het nadeel daardoor 
toegebracht aan de als particuliere onderneming geëxploiteerde 
bedrijven, waar de uit deze belasting verkregen middelen slechts 
een zeer ondergeschikte rol vervullen ten opzichte van het 
totale budgetaire inkomen van de staat; 

7. dat de heffing van successiebelasting als retributie voor 
de door de staat ter bewaring en verzekering van het nagelaten 
onroerend bezit bewezen diensten, als gerechtvaardigd is te 
beschouwen. 
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Principiële en maatschappelijke aspecten van het 

lprObleem der onderwijsvoorlichting 
door Or L. H. A. Bremmers 

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

Ur it publicaties van het CBS blijkt, dat, gemiddeld over 
het gehele land, evenwel met sterke regionale af
wijkingen, 18% van de jongens, die het Lager Onderwijs 
verlaten, geen verder full- of parttime-onderwijs meer 

ontvangt. Deze groep - daarbij gevoegd de ongeveer 2% 
leerlingen van het BLO -, welke jaarlijks ongeveer 14.000 
jongelieden omvat, verschijnt als ongeschoold personeel op de 
arbeidsmarkt en vraagt een voortdurende zorg van de 
organisaties, de particulieren en de overheid. 

Dat de heersende werkloosheid in wezen structureel is en een 
duidelijke correlatie vertoont met de bevolkingsgroei en de 
structurele ontwikkeling van de industriële bedrijvigheid kan 
niet worden tegengesproken. Het is dan ook duidelijk, dat het 
tegengaan van de werkloosheidsontwikkeling niet in de eerste 
plaats dient te geschieden door het doen uitvoeren van werken 
van openbaar nut; de overheid behoort zich te beraden over 
de structurele oorzaken van de huidige werkloosheid en aan de 
hand van de resultaten van dit onderzoek middelen te beramen, 
welke een afdoende verbetering kunnen bewerkstelligen. 

Dit eist uiteraard voornamelijk een beraad in de financieel
economische sector, waarbij met name wordt gedacht aan het 
scheppen van een gunstig klimaat voor het verhogen van de 
industriële bedrijvigheid, zeer bepaald door het verlagen van 
belastingen, welke kostprijsverhogend werken. Voorts kan 
bereikt worden, door beperking in de oplegging van inkomen
verlagende belastingen, waardoor de koopkracht toeneemt, dat 
door ontpotting een financieel gezonde stimulering van het 
bedrijfsleven wordt tot stand gebracht. 

Dat deze financiëel-economische middelen zeer belangrijk zijn 
om in de huidige deflatoire toestand essentieel verbetering te 
brengen is evident. Daarnaast loopt op lange termijn, hoewel 
niet steeds duidelijk, de invloed van de bevolkingsgroei, alsook 
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de beroepsopleiding van de jeugdige bevolking. De industrialisatie 
zal zeker niet alleen afhankelijk zijn van het financieel-econo
mische klimaat, doch ook zeer bepaald van de kwaliteit van het 
vervaardigde product, alsook van een doelmatig bedrijfsbeleid, 
waardoor een goedkoop, maar vooral ook een goed en technisch 
volwaardig product kan worden vervaardigd, hetwelk dank zij 
een gezond financieel-economisch overheidsbeleid, zijn weg kan 
vinden op de exportmarkt. 

Op grond van deze laatste overwegingen nu is het algemeen 
maatschappelijk niet verantwoord, dat bijna 20% van hen die 
de Lagere School verlaten, geen enkele vorm van onderwijs 
- en dus ook geen enkele vorm van vakscholing - meer ontvangt. 
Hier mag nog wel aangetekend worden ter nadere oriëntatie, 
dat landelijk 40% van hen, die het Lager Onderwijs verlaten, 
geen enkele vorm van fuU-time, hetgeen algemeen wil zeggen: 
dagonderwijs, meer ontvangt. 

Het is interessant te weten, dat inderdaad het werkloosheids
cijfer regionaal een samenhang vertoont met bovengenoemd 
percentage. Zo ontvangt in de provincie Drenthe 54 % van de 
jongens, die de Lagere School verlaten geen fuU-time onderwijs 
meer en 29 % geen enkele vorm van onderwijs; deze provincie 
staat met deze cijfers op het laagste niveau. Nu vertoont Drenthe 
ook het hoogste werkloosheidscijfer Lw. 7.9% van de mannelijke 
beroepsbevolking over de periode van 31 October 1951 tot en 
met 30 September 1952. In de provincie Noord-Brabant ontvangt 
49 % der jongens, die de Lagere School verlaten, geen dagonderwijs 
meer en 26 % geen enkel onderwijs. Ook hier blijkt het werkloos
heidscijfer over bovengenoemde periode (5.4 %) het landelijke 
cijfer (4.0 %) aanmerkelijk te overschrijden. 

Dat onvoldoende opleiding bepaald een ongunstige invloed 
heeft op de economische ontwikkeling is duidelijk, als men 
bedenkt, dat daardoor individueel onvoldoende kans op werk
gelegenheid bestaat, met een grotere kans op werkloosheid als 
gevolg; dit wordt evenwel nog in belangrijke mate verergerd 
door het feit, dat onvoldoende geschooldheid van de beroeps
bevolking van een streek de vestiging van industrieën belemmert. 
Deze belemmering zal nog in meerdere mate spreken voor bedrijven, 
welke de vervaardiging van hoogwaardige producten beogen en 
aan deze industrieën toch zal op de duur het succes van de 
industrialisatiepolitiek waar gemaakt moeten worden. 

Op welke wijze nu kan en moet het onderwijs bijdragen de 
financieel-economische maatregelen ter bestrijding van de 
deflatie te steunen ? 

Vooraf dient dan onderzocht te worden hoe in het onderwijs 
de rechten en de plichten van de deelhebbenden, i.c. de Kerk, 
het gezin en de overheid verdeeld zijn, ten einde in staat te 
zijn van daar uit de te nemen maatregelen te kunnen beoordelen .. 

De algemene beginselen inzake onderwijs en opvoeding nu 
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zijn neergelegd in de encycliek Divini Illius Magistri, waarin 
de Paus zegt, dat de rechten van de Kerk te dezen aanzien 
voortvloeien uit haar Goddelijke zending en haar leergezag, 
zodat Zij daaraan mitsdien de eigen onvervreemdbare en 
onoverdraagbare plicht ontleent tot geestelijke en godsdienstige 
opvoeding en vorming op grond waarvan Haar het recht toekomt 
eigen scholen te stichten. Dit mag tegenover vaak andersluidende 
meningen hier uitdrukkelijk gestipuleerd worden. 

De ouders ontlenen hun rechtstitel inzake het onderwijs aan 
hare doelstelling als beginsel van het nieuwe leven en deszelfs 
opvoeding. Hieruit spruit voort het onvervreemdbare recht, 
als middel deze opvoedingsplicht, waarvoor de uiterste ver
antwoording bij de ouders blijft berusten, naar eer en geweten 
te vervullen, van de vrije keuze van de school en het recht 
die scholen te stichten, welke zij nodig achten om dit recht 
te realiseren. 

De overheid ontleent haar recht met betrekking tot onderwijs
zaken aan hare taak tot bevordering van het tijdelijk algemeen 
welzijn; zo de Kerk en de ouders in gebreke blijven, heeft de 
Staat krachtens deze taak het recht en de plicht scholen op 
te richten. Overigens behoort het tot de zorg van de overheid 
de rechten van het gezin en de Kerk in overeenstemming te 
brengen met de maatschappelijke belangen, voor een goede 
coördinatie zorg te dragen en erop toe te zien, dat de door 
haar verstrekte subsidiën met het vereiste beleid worden 
gehanteerd. Hieraan ontleent de overheid het recht het onderwijs 
technisch, organisatorisch en financieel-economisch te regelen. 

Op grond van genoemde titel zorgt de Staat dat, in overeen
stemming met de maatschappelijke, economische en financiële 
eisen en mogelijkheden, het ontstaan van de juiste schooltypen 
wordt bevorderd en stelt daartoe de nodige plannen op ; zij is 
bij uitstek in staat de bovengenoemde eisen en mogelijkheden 
te overzien. Zij zorgt, dat binnen elk scholensysteem de rechten 
van gezin en Kerk niet te kort komen, met name blijve de vrije 
schoolkeuze alsmede het recht tot stichting van scholen on
aangetast. Dit houdt voorts essentieel in, dat het stichten van 
een Katholieke school in een overwegend katholieke streek, 
welk recht voortspruit uit de onvervreemdbare rechten van 
Kerk en gezin, nimmer door de overheid op materiële gronden 
kan worden afgewezen. Het behoort met name tot het beleid 
van de overheid er van te voren op toe te zien, dat een gemeente, 
streek, rayon of gewest die scholen krijgt, welke passen bij, 
en in evenredigheid zijn met de gevarieerdheid der levens
overtuigingen van de bevolking, uiteraard naar de maatstaven 
van redelijkheid gemeten. Gouverner c'est prévoir. 

Waar de overheid mitsdien de plicht heeft te zorgen, dat 
het onderwijsklimaat zodanige gesteldheid bezit dat een goede 
ontplooiing mogelijk is, dient zij in samenhang met haar beleid 
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in de overige sectoren van het maatschappelijke leven zorg te 
dragen voor het scheppen van voorwaarden voor een gezonde 
gezins- en werkgelegenheidspolitiek; zij zorge voor het scheppen 
van goede sociale levensvoorwaarden, van waaruit het beginsel 
van gelijke kansen voor iedereen, die daartoe de geschiktheid, 
het karakter en de wilskracht bezit, tot leven kan komen. \) 

Op grond hiervan zorge de overheid dus dat de voorwaarden 
aanwezig zijn, welke een passende opvoeding en opleiding 
waarborgen in overeenstemming met de maatschappelijke 
behoeften. Door het ontwerpen van geschikte scholen is zij in 
staat de bevolkingsgroei daarheen te leiden, dat de werk
gelegenheid worde bevorderd en de heersende structurele werk
loosheid ab initio worde tegengegaan. Op deze wijze kan de 
overheid die voorwaarden voor het stimuleren van de industriële I 
bedrijvigheid ontsluiten, welke besloten liggen in het onderwijs. . 

In dit verband is het niet ondienstig erop te wijzen, dat de I 
kosten van het onderwijs, hoewel numeriek hoger dan vóór de IJ 

oorlog, in feite aanmerkelijk lager zijn. Uit een publicatie van 
het CBS blijkt, dat, omgerekend naar de waarde van de gulden 
in 1938, bij het lager nijverheidsonderwijs voor jongens, inclusief 
scholen voor ULNO en speciale cursussen per leerling in 1935 
werd uitgegeven t 271.- en in 1948 slechts t 179.-; voor het 
avondnijverheidsonderwijs in 1935 t 404.-; in 1948 slechts 
t 209.-. Bij het middelbaar technisch onderwijs in 1935 t 512.-; 
in 1948: t 265.-, terwijl in alle gevallen een aanmerkelijke 
stijging van het aantal scholen plaats vond, hetgeen kosten
vermeerderend werkt. Hoewel het middel van onderwijsstimulering 
en -voorlichting ter bestrijding van de structurele werkloosheid 
uiteraard slechts op langere termijn werkt, getuigt het desondanks 
van breed inzicht en wijs beleid, indien de overheid naast het 
doen uitvoeren van openbare werken, waarvan de uitwerking 
op de werkloosheid steeds slechts van tijdelijke aard kan zijn, 
middelen ter beschikking zou stellen het materiële niveau van 
het onderwijs te verhogen en althans nagaan of de mogelijkheid 
bestaat deze op te voeren tot op het peil van vóór de oorlog, 
vooral nu de industrialisatiepolitiek een essentieel onderdeel 
uitmaakt van het landsbeleid. 

De taak van de overheid nu op dit terrein is essentieel ver
scheiden van die, welke uit de rechtstitels van de overige 
rechthebbenden op het terrein van opvoeding en onderwijs, de 
Kerk en het gezin, voortvloeien. Op grond van de boven uiteen
gezette rechten dienen Kerk en gezin de taak van voorlichting, 
stimulering, selectie en de stichting van geschikte scholen te 
verzorgen. Het mag met name niet voorkomen, dat in N oord
Brabant b.v. slechts iets meer dan de helft van de mannelijke 
jeugd na het verlaten van de Lagere School nog volledig onderwijs 
ontvangt. Met het stichten van scholen alleen is de taak van 
Kerk en gezin slechts ten halve vervuld; deze scholen moeten 
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nog bevolkt worden. Hieraan is in het verleden te weinig aandacht 
besteed. Te velen ontvangen niet dat onderwijs, waartoe zij 
in staat zouden zijn; anderen volgen onderwijs of trachten dit 
al dan niet met succes te doen, waarvoor zij in het geheel niet 
geschikt zijn. De ene groep voelt zich maatschappelijk achter
gesteld, wordt agressief of stompt af; de andere kan haar taak 
niet aan. Voor hen is de arbeid geen zegen meer. Hoeveel verdriet 
wordt hier verwekt, in hoevele gezinnen wordt daardoor de 
vreugde voor het werk en het geestelijk leven, niet alleen van 
de ouders maar vooral ook van de kinderen, vernietigd. De 
schade aan levensvreugde is onmetelijk groot en de maat
schappelijke schade kan onmogelijk becijferd worden. 

Kerk en gezin, wier rechten en plichten elkaars voorwaarden 
zijn, behoren de scholen, welke in beider samenwerking in lange 
strijd tot stand gekomen zijn, te bevolken met hen, voor wie 
het onderwijs past. Maatschappelijke positie, vermogen of 
onvermogen, mag geen enkele invloed hebben om eenieder die 
opvoeding, vorming en opleiding te geven, welke overeenstemt 
met zijn karakter, zijn intelligentie en zijn vaardigheid. 

Het probleem van voorlichting, stimulering en selectie is een 
direct gevolg van het democratisch adagium dat gelijke kansen 
voor eenieder stelt, hetgeen leidt tot strijd van eenieder tegen 
eenieder om een zo hoog mogelijke trap op de maatschappelijke 
ladder te bereiken. Deze strijd is waardevol, maar leidt, indien 
ongeordend gevoerd, tot de boven uiteengezette problemen en 
gevolgen. Deze strijd behoort geleid te worden door de veldheer, 
die krachtens zijn zending en zijn recht daartoe de plicht heeft. 
Deze veldheer is voor ons, Katholieken, belichaamd in Kerk 
en gezin. 

De vraag is nu na te gaan, hoe de rechten en de plichten 
van Kerk en gezin staan tegen het probleem van onderwijs
voorlichting, -stimulering en -selectie. 

Het komt mij voor, dat de in de bovenaangehaalde encycliek 
over het onderwijs neergelegde beginselen met betrekking tot 
de rechten en de plichten van de Kerk te veel worden gezien 
in die zin, dat daaruit primair de oprichting van scholen in 
materiële zin zou volgen. Onder school moet toch eerst en vooral 
verstaan worden het gehele onderwijsinstituut, dat een materiële 
vorm heeft in het gebouw, zo dit bestaat. Primair is het onderwijs
instituut, omvattende alles wat met het onderwijs verband 
houdt, zoals bestuur, leraren of onderwijzers, leerlingen, leer
middelen, leerplannen, enz., in de zin van de encycliek, voorwerp 
van de zorg van de Kerk. Dit onderwijsinstituut moet niet alleen 
opgericht, maar ook onderhouden worden, zoals de encycliek 
uitdrukkelijk stelt en dit wil zeggen, dat er een niet aflatende 
zorg moet bestaan inzake de gang van het onderwijs, de keuze 
van de leraren en het aantrekken van de geschikte leerlingen, 
die dit instituut bevolken. 

379 



Voor wat betreft de plichten van de ouders te dezen aanzien 
kan geen misverstand bestaan. Canon 1113 van het Kerkelijk 
Wetboek legt de ouders de strenge verplichting op te zorgen 
voor de godsdienstige en zedelijke, maar ook voor de lichamelijke 
en burgerlijke opvoeding hunner kinderen. Dit houdt in, dat 
het tot de plicht van de ouders behoort te zorgen, dat hun \ 
kinderen die opvoeding en opleiding ontvangen, welke bij hun I 
begaafdheid, hun karakter en hun vaardigheden passen. I 

De boven kort omschreven rechten en plichten van Kerk en 
ouders kunnen slechts dan volledig tot uitvoering komen, I' 

indien deze stroken met de rechten en plichten, welke de Overheid 
op dit terrein toekomen. Het is een recht van de Overheid 
het onderwijs te stimuleren met alle middelen, welke liggen op 
technisch, organisatorisch en financieel-economisch terrein. Op 
ditzelfde terrein heeft zij het recht voorlichting te verschaffen 1 
in de meest algemeen-materiële zin. Haar kan zelfs het recht 
niet ontzegd worden, op grond van algemeen erkende en 1 
aanvaarde normen, gebaseerd op uniformiteits- en utiliteits
overwegingen, bepaalde eisen te stellen, en controle uit te oefenen. 
Deze wijze van voorlichting, stimulering en selectie door de 
Overheid behoort zich geheel te bewegen op materieel terrein 
met de essentiële beperking, dat de daarvoor aangelegde normen 
nimmer de individuele vrijheden te dezen aanzien van de Kerk 
en de ouders aantasten of bedreigen. 

Zowel de Kerk als de Overheid beschikken over middelen 
en organen om hun rechten tot gelding te laten komen. Hoe 
staat het met de middelen, welke de ouders te hunner beschikking 
moeten hebben op het terrein van voorlichting en selectie? 

De voren omschreven rechten en plichten der ouders hebben 
twee facetten: primo de individuele rechten en plichten van 
elk ouderpaar tegenover hun eigen kinderen, secundo de 
collectieve rechten en plichten van alle ouders ten opzichte 
van hun kinderen. 

Wat het eerste betreft, kunnen wij op grond van het boven
staande kort en duidelijk zijn: hun komt het onaantastbare 
recht toe in het probleem van voorlichting, stimulering en 
selectie het beslissende woord te zeggen, zij het dat zij dit recht 
slechts mogen hanteren in positieve zin. 

Voor wat het tweede aangaat, ligt het probleem minder 
duidelijk en op een ander terrein. Uitgaande van de individuele 
ouderrechten te dezen aanzien, kunnen wij stellen, dat het tot 
de kenmerken van een recht behoort, dat het moet kunnen 
worden gehanteerd. Hiervoor nu zijn, uiteraard legale, machts
middelen nodig, welke ten doel hebben zich dit recht te ver
zekeren, het veilig te stellen en het te beschermen tegenover 
hen, die het zouden willen aantasten. Het bij uitstek geschikte 
middel om bedoelde machtsmiddelen te verkrijgen is gelegen 
in het formeren van een vereniging of een organisatie. Een derge-
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lijke organisatie behoort dus het vertrouwen van alle individuele 
ouders, voor wie dit probleem geldt, te hebben en heeft tot 
negatieve taak er op toe te zien, dat de rechten van deze 
individuele ouders verzekerd, veilig gesteld en beschermd 
worden en tot positieve taak hen te wijzen op de plichten, 
welke uit deze rechten voortvloeien en hen de steun en de 
middelen te verschaffen, voorzover deze op het terrein van de 
organisatie liggen. 

Moet men nu komen tot het vormen van ouders-organisaties, 
welke de oplossing van dit probleem ter hand nemen, of moet 
dit worden overgelaten aan bestaande organisaties? 

De vraagstelling van de vorming van oudersorganisaties of 
oudersverenigingen zal bezien behoren te worden vanuit het 
doel, hetwelk men wil bereiken. De doelstelling kan in de meest 
ruime zin, rekening houdende met de fundamentele rechten 
van het gezin, omschreven worden als het voorlichten van indivi
duele ouders op paedagogisch, psychologisch, geestelijk, moreel, 
physiek, onderwijstechnisch, onderwijsorganisatorisch en maat
schappelijk-economisch gebied, voor zover dit betrekking heeft 
op de geestelijke, morele en materiële opvoeding en opleiding 
hunner kinderen tot godsdienstige, moreel krachtige en maat
schappelijk nuttige leden van de gemeenschap. 

De middelen om dit doel te bereiken zouden behoren te 
bestaan in het aantrekken, plaatselijk, regionaal en landelijk, 
van terzake kundigen, welke in onderlinge samenwerking de 
leden van de organisatie, c.q. de individuele ouders, zo nauw
keurig mogelijk kunnen voorlichten. Hierdoor worden noch de 
rechten van de Kerk, noch die van de ouders aangetast, daar 
het uiterste beslissingsrecht in hun handen blijft berusten. 

Door het scheppen nu van een oudersorganisatie scheppen 
zowel de Kerk als de ouders voor zichzelf door zichzelf de 
mogelijkheid hun plichten inzake de opvoeding en de opleiding 
beter en doelmatiger te vervullen. Op grond van deze overweging 
nu is een oudersorganisatie nodig te achten. 

De vraag naar de opportuniteit van een dergelijke organisatie 
kan gevoeglijk afgedaan worden door te verwijzen naar datgene, 
wat in de aanvang is gezegd. 

De vraag of zodanige organisatie wellicht behoort te worden 
geëntameerd vanuit reeds bestaande organisaties kan nu onder
zocht worden. Daartoe komen uiteraard allereerst in aanmerking 
de natuurlijke organisaties, zoals deze in de encycliek 
Quadragesimo Anno zijn gesteld als standsorganisaties. De 
vraag resulteert mitsdien primair hierin of een oudersorganisatie 
ondergebracht moet of kan worden bij de bestaande stands
organisaties. 

Deze vraag moet, naar mijn overtuiging, ontkennend be
antwoord worden. 

381 



, I 
- --- . _ __ ". 1r .. _ 

Het betrekken van de standsorganisaties zou immers het 
gevaar in zich bergen, dat aan de op een plicht berustende eis 
van een zo breed en diepgaand mogelijke voorlichting ten aanzien 
van stimulering en selectie te kort zou worden gedaan door 
de kenmerken der standsorganisaties, welke een beperking op 
maatschappelijk terrein als wezenselement inhouden. 

Kan voorts de gedachte oudersorganisatie een organisatie zijn 
in de zin van de standenordening van Quadragesimo Anno '? 

Een functionele maatschappelijke organisatie in de bedoelde 
zin is om verschillende redenen, naar mijn mening, niet mogelijk. 
Vooreerst kan een dergelijke organisatie nimmer haar eigen 
aangelegenheden zelfstandig regelen, daar aan de Kerk op dit 
terrein onvervreemdbare en onoverdraagbare rechten toekomen, 
welke niet verenigbaar zijn met de bevoegdheid tot zelfstandige 
regeling van zaken. Voorts is een dergelijke organisatie, wat 
haar leden betreft, niet functioneel, doch veeleer incidenteel, 
daar na verloop van tijd elk lid automatisch ophoudt lid te 
zijn in de zin van de organisatie, indien het zich van zijn 
principiële plicht gekweten heeft; de taak van de ouders immers 
is hun kinderen op te voeden tot zelfstandigheid. Verder is een 
dergelijke organisatie een natuurlijk gegeven en bevat voorshands 
zeker niet die natuurlijke elementen, welke haar tot een wezens
bestanddeel van de burgerlijke maatschappij zouden kenmerken. 

Uit dit, uiteraard niet op volledigheid aanspraak makende, 
onderzoek, volgt, naar mijn mening, dat een dergelijke organisatie 
een zelfstandig lichaam behoort te zijn, niet in de zin ener 
standsorganisatie, hetwelk met veel nut gebruik kan maken 
van de ervaringen, welke reeds op verscheidene plaatsen in de 
lande zijn opgedaan door bureau's en instellingen, welke reeds 
partieel op dit terrein werkzaam zijn. Ik denk hierbij aan de 
reeds bestaande Medisch Opvoedkundige Bureau's, initiatieven 
van de Kruisverenigingen en meer speciaal aan de gedachten gang, 
welke bij de behandeling van de begroting voor Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in de 2de Kamer is ontwikkeld 
door dr Chr. Mol, die, sprekende over de selectie, zeide: "Er 
is voor dit specifieke werk dus een specifieke assistentie nodig, 
die de schoolarts zich reeds meer en meer aantrekt in de school
psycholoog. Die drie gespecialiseerde krachten (hiermede bedoelt 
hij: de schoolarts, de schoolpsycholoog en de onderwijzer) 
zullen het team vormen, die het werk van selectie en differentiatie 
hebben uit te voeren". 

Hoewel dit team slechts een deel zal vormen van het voor
lichtingsteam van de gedachte oudersorganisatie, zou met een 
vormgeving van deze gedachten, zoals reeds inmiddels is 
geschied in Etten (N.Br.), al ware het voorshands slechts voor 
het Lager Onderwijs, reeds veel bereikt zijn. 

Rest mij na te gaan, wie het oprichten van een dergelijke 
organisatie ter hand behoort te nemen en metterdaad kan nemen. 
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Dit kan, gelet op de boven uiteengezette onvervreemdbare en 
onoverdraagbare rechten van Kerk en ouders niet anders 
geschieden dan door Kerk en gezin. De gezinnen zijn tot de 
stichting van deze organisatie niet in staat om de eenvoudige 
reden, dat zij daartoe niet over de middelen beschikken. Wellicht 
zou het initiatief genomen kunnen worden door het Bureau 
voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg, als overkoepelend 
orgaan van de samenwerkende standsorganisaties, zonder enige 
correlatie met die standsorganisaties. Indien zulks evenwel op 
moeilijkheden van welke aard ook zou stuiten, zal het op de 
weg liggen van de Kerk en hare organen middelen te beramen, 
welke kunnen leiden tot de vormgeving van een zodanige 
organisatie, dat daarin alle onderwijssectoren worden bestreken. 

Wellicht ten overvloede mag ik hier nog wijzen op de ont
wikkeling van de gedachten omtrent de onderwijsnota-Rutten, 
waarin de selectie en de doorschuiving een essentieel onderdeel 
vormen van het voorgestelde systeem. Mede gelet op de ont
wikkeling van de structurele werkloosheid en hare samenhang 
met het onderwijs, dwingt deze gang ons tot de aanpak van 
het probleem van een reële, objectieve en georganiseerde 
voorlichting, stimulering en selectie en wij dienen te voorkomen, 
dat de regulering van de schoolbevolking door andere organen 
geschiedt dan die, welke krachtens hare zending en structuur 
het exclusieve recht toekomt. 
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DEPARTEMENT VAN MAATSCHAPPELIJK WERK 
doo, M, G. J. Dekke" j 

]D 
e Redactie van het Katholiek Staatkundig Maandschrift 

heeft ons gevraagd een artikel te wijden aan het 
Departement van Maatschappelijk Werk. Wanneer wij 
aan dit verzoek hiermede voldoen, zijn wij ons bewust 

enig risico te lopen. Immers als buitenstaander heeft men 
slechts een beperkt inzicht in datgene, wat er zich in de keuken 
van het Departement afspeelt en moet men zich een beeld 
vormen van wat naar buiten blijkt en ervaren wordt. En dat 
over een periode van nauwelijks één jaar, welke sedert de instel
ling van het nieuwe Departement op 1 September 1952 is ver
streken. 

Het risico wordt echter beperkt, doordat ons is gevraagd een 
beschrijving te geven in min of meer documentaire zin, zodat 
wij ons zoveel mogelijk moeten houden aan objectieve gegevens. 

Achtereenvolgens zullen wij aandacht besteden aan: 

I. de instelling en organisatie van het Departement; 
Il. de principiële basis, welke aan het algemeen beleid van het 

Departement ten grondslag ligt; 
lIl. het algemeen beleid; en 
IV. het individuele maatschappelijk werk en het maatschappe

lijk opbouwwerk. 

J. De instelling en organisatie van het Departetnent. 
Het Departement van Maatschappelijk Werk, vrucht van de 

kabinetsformatie in 1952, werd in het leven geroepen op 1 Sep
tember van dat jaar. Bij Koninklijk Besluit van die datum, 
Stbl. no. 460, werden aan het Departement taken opgedragen, 
welke tot dan toe werden behartigd door de Departementen van 
Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Over
zeese Rijksdelen. Gedurende 9 dagen trad de huidige Minister 
van Binnenlandse Zaken en vice-premier Prof. Dr L. J. M. Beel, 
op als Minister van Maatschappelijk Werk. Op 9 September 
1952 nam MI' F. J. F. M. van Thiel het roer van hem over. 
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Bracht de overgang van werkzaamheden van de Departemen
ten van Binnenlandse Zaken en van Overzeese Rijksdelen naar 
het nieuwe Departement geen bijzondere problematiek met zich 
mee ten aanzien van wat zou overgaan, voor wat het Departe
ment van Sociale Zaken en Volksgezondheid en met name de 
Afdeling Sociale Bijstand en Maatschappelijk Opbouwwerk van 
dat Departement betreft, was dit anders. Te dien aanzien bleek 
een interpretatie van het Koninklijk Besluit van 1 September 
1952, Stbl. 460, noodzakelijk en deze interpretatie - door de 
Ministers van Maatschappelijk Werk en van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid overeengekomen - leidde ertoe, dat onder 
het Departement van Sociale Zaken bleven ressorteren o.m. de 
complementaire sociale voorzieningen ten behoeve van catego
rieën van personen, die niet of niet voldoende in hun levens
onderhoud kunnen voorzien. De taakverdeling, op grond van 
deze interpretatie, werd door de Minister van Sociale Zaken 
neergelegd in diens circulaire van 4 December 1952, no. 17405, 
afd. S.B. en C.A. Van de zijde van het Departement van Maat
schappelijk Werk blijkt de taakverdeling uit de "Organisatie
beschikking", welke door de Minister van Maatschappelijk Werk 
op 24 December 1952 voor zijn Departement werd uitgevaardigd. 

Bij deze "Organisatie-beschikking" werd een dertiental Depar
tementale afdelingen ingesteld en werd voor elk der afdelingen 
een taakomschrijving vastgesteld. Deze afdelingen zijn: 

I. Afdeling Algemene Zaken. 
11. Afdeling Studie, Planning en Documentatie. 

lIl. Afdeling Wetgeving, Juridische en Economische Zaken. 
IV. Afdeling Maatschappelijk Gezinswerk. 
V. Afdeling Maatschappelijk Opbouwwerk. 

VI. Afdeling Algemene Maatschappelijke zorg. 
VII. Afdeling Bijzondere Maatschappelijke Zorg. 

VIII. Afdeling Maatschappelijk Werk voor Nederlanders in 
Indonesië. 

IX. Afdeling Verdeling Woonruimte. 
X. Afdeling Landelijk Contact (Buitendienst). 

XI. Commissariaat van Ambonnezenzorg. 
XII. Afdeling Comptabiliteit. 

XIII. Afdeling Personeel. 

Wanneer men de werkzaamheden, welke aan het Departement 
van Maatschappelijk Werk zijn toevertrouwd, aan een beschou
wing onderwerpt, kan men constateren enerzijds, dat inderdaad 
een belangrijk deel van het maatschappelijk werk in het nieuwe 
Departement is geconcentreerd, anderzijds, dat nog aanzienlijke 
terreinen, welke wezenlijk tot het maatschappelijk werk gere
kend moeten worden, onder andere Departementen, o.a. Justitie, 
Sociale Zaken en Onderwijs, gebleven zijn, alsook, dat in diverse 
gevallen, waarin het Departement van Maatschappelijk Werk 
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bemoeienis heeft gekregen, deze bemoeienis toch slechts in een 
beperkt opzicht geldt. 

Het is daarom begrijpelijk, dat deze omstandigheid zowel in 
als buiten het Parlement een gerede aanleiding is geweest tot 
een discussie over een al dan niet verdergaande samenvoeging 
van taken van maatschappelijk werk in het nieuwe Departement. 
Deze discussie is nog niet gesloten. Het standpunt van de Minis
ter is inmiddels zeer duidelijk geformuleerd in de Memorie van 
Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de Rijksbegroting 1954 voor Maatschappelijk 
Werk. De Minister stelt zich n.l. op het standpunt dat het hier 
gaat om een zaak, die de gehele Regering aangaat. Mede naar 
aanleiding van het beraad over deze aangelegenheid in de Minis
terraad, is de Minister van oordeel, dat de taakverdeling op het 
gebied van het maatschappelijk werk niet het onderwerp van 
bespreking moet uitmaken van een studiecommissie van des
kundigen, zoals in de Eerste Kamer was gevraagd. De Minister 
stelt zich daarentegen voor, dat voortdurend overleg met zijn 
ambtgenoten en interdepartementaal ambtelijk overleg voorals
nog voldoende gelegenheid kunnen bieden om een beter inzicht 
te krijgen in de meest doelmatige verdeling van de taken der 
Departementen. 

Vormde de taakomschrijving een onderwerp van discussie, ook 
het bestaan zelf van het Departement was voorwerp van wat 
Prof. Diepenhorst noemde een kleine koude oorlog, welke door 
enkele fracties om het Departement werd gevoerd. Al moge dit 
min of meer een speels gezegde zijn, feit is, dat door het Eerste 
Kamerlid Mej. Mr M. Tjeenk Willink duidelijk namens haar 
fractie (P.v.d.A.) werd gesteld, dat de aanvaarding van het 
Ministerie als politiek feit niet zijn zakelijk bestaansrecht voor 
de toekomst impliceert, met andere woorden zij trekt het zake
lijk bestaansrecht van het Departement in twijfel. Haar zakelijk 
argument hiervoor komt in hoofdzaak hierop neer, dat de zaken 
op het terrein van het maatschappelijk werk nog dermate proble
matisch zijn en hun totale samenhang met sociale verzekering, 
arbeidszorg, sociale zorg, en gezondheidszorg nog te weinig 
doordacht en vaststaand, dat de instelling van een afzonderlijk 
Departement voor het maatschappelijk werk als opportuun moet 
worden aangemerkt. Ontdaan van alle politieke facetten, is dit 
klare taal. Men kan de zaak echter ook omkeren en in deze geest 
stellen: Het Maatschappelijk werk - raakvlakken hebbend en 
ten dele samenvloeiend met andere terreinen van het maatschap
pelijk leven, doch daarvan theoretisch en ook practisch onder
scheiden - ondergaat vooral na de Tweede Wereldoorlog een 
zeer diepgaande en snelle evolutie; deze evolutie vraagt, wil zij 
verantwoord verlopen, een zekere leiding; in de kring van het 
confessionele en wereldbeschouwelijke werk wordt getracht via 
eigen beleidsinstanties en via gezamenlijk overleg in deze leiding 
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te voorzien; deze ontwikkeling vond in het verleden echter on
voldoende steun van de zijde van de Rijksoverheid, doordat ten
gevolge van de vèrgaande splitsing en spreiding van taken over 
verschilende Departementen aan de kant van de Overheid de 
zo gewenste eenheid van beleid, gericht op het geheel van maat
schappelijk werk en aangepast aan het specifieke klimaat van 
het maatschappelijk werk, waarin de factor mens centraal wordt 
gesteld, ontbrak; de instelling van het Departement is aldus 
gezien van wezenlijk belang voor het maatschappelijk werk. 
Argumenten in deze geest kan men lezen in het Voorlopig Ver
slag van de Eerste Kamer op de begroting 1953 voor maat
schappelijk werk. 

Dit alles neemt niet weg dat de Minister zelf allerwegen met 
vertrouwen is tegemoet getreden. 

11. De principiële basis, welke aan het beleid van het 
Departement ten grondslag ligt. 

Is het vaak moeilijk de principiële grondslag van het beleid 
van een Departement te ontdekken, ten aanzien van het Depar
tement van Maatschappelijk Werk heeft de Minister zeer dui
delijk deze grondslag omschreven. 

De Minister gaat ervan uit, dat het maatschappelijk werk tot 
taak heeft enerzijds de persoonlijke aanpassing van het individu 
en het gezin aan de maatschappelijke werkelijkheid te bevor
deren en anderzijds de aanpassing van de samenleving aan het 
individu en het gezin tot stand te brengen. 

Dienovereenkomstig onderscheidt hij enerzijds het individuele 
maatschappelijke werk (waaronder als ik het wel heb ook het 
groepswerk gerekend moet worden), dat gericht dient te zijn op 
het scheppen van die voorwaarden, welke voor een gezonde eigen 
ontplooiing van individuen en gezinnen nodig zijn en anderzijds 
het maatschappelijk opbouwwerk, dat milieu- of sociale ge
meenschapsvormÏilg beoogt. Als min of meer afzonderlijke taak 
noemt de Minister nog de aanpassing van algemene maatregelen 
op de verschillende terreinen van het maatschappelijke leven 
aan individu en gezin. 

Het is duidelijk dat de principiële grondslag voor het depar
tementale beleid juist op het terrein van het maatschappelijk 
werk overwegend bepaald wordt door de opvatting omtrent de 
verhouding overheid-particulier initiatief. Hieromtrent stelt de 
Minister, 

"dat overheid en particulier initiatief bij het maatschap
pelijk werk elk hun eigen taak hebben. De overheid heeft 
tot taak het algemeen welzijn te behartigen en zal zich uit 
dien hoofde niet kunnen onttrekken aan het doel van dat
gene, wat kan strekken tot bijstand aan de mens in nood. 
Op het terrein van het maatschappelijk werk zie ik een 
primaatschap van het particulier initiatief, voortvloeiend 
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uit het eigen recht van de individuen tot zelfstandige behar
tiging van hun persoonlijk welzijn. De individuen kunnen 
dit recht uitoefenen, zowel afzonderlijk als ook in kleinere 
of grotere samenwerkingsverbanden. In het vrije-mense
lijk-persoon-zijn is besloten de drang tot het helpen van de 
evenmens. De één laat zich hierbij leiden door de Goddelijke 
opdracht van de evenmens lief te hebben gelijk zich zelve, 
de ander voelt zich hiertoe geroepen door de bewogenheid 
van het hart. De overheid zal zich m.i. als hoedster van het 
algemeen welzijn dienen te beperken tot een aantal taken, 
waarbij volledig recht wordt gedaan aan het particulier 
initiatief. Naar mijne mening heeft zij de plicht: 

1. tot stimuleren van de zelfwerkzaamheid van het par
ticulier initiatief; 

2. tot het verwijderen van de obstakels, die deze zelf
werkzaamheid zouden kunnen belemmeren; 

3. tot het scheppen van gunstige voorwaarden, die de 
zelfwerkzaamheid bevorderen. 

Daarnaast heeft de Overheid haar specifieke taak van 
het geven van algemene leiding, van coördinatie en zo nodig 
van interventie ter behartiging van het algemeen belang. 

Samenvattend zou ik willen stellen, dat het beleid van 
mijn Departement erop gericht zal moeten zijn het kerkelijk 
en particulier initiatief volledige kans te geven en het op 
positieve wijze te bevorderen en te steunen." 

Als wij deze belangwekkende passages goed verstaan, dan 
menen wij, dat de Minister onderscheid maakt tussen de taak 
van de overheid, welke gericht is op het tot zelfstandigheid 
brengen van het particulier initiatief (hetgeen de subsidiaire 
taak van de overheid genoemd zou kunnen worden) en de taak 
van de overheid tot het geven van algemene leiding, van coördi
natie en zo nodig van interventie ter behartiging van het alge
meen welzijn. Wij vragen ons af, of het wenselijk is een 
zodanig onderscheid te maken. Wij menen van niet, omdat hier
door het misverstand kan worden gewekt, dat het geven van 
algemene leiding (deze term is overigens niet geheel duidelijk), 
van coördinatie, e.d., uitsluitend taken van de overheid zouden 
zijn. Beter lijkt het ons deze te plaatsen in het kader van de 
functie der overheid, welke gericht is op het tot zelfstandigheid 
brengen van het particulier initiatief. Wij zouden daarom willen 
stellen, dat het Departement als eigen taak heeft te zorgen, dat 
het een algemene kijk heeft op de ontwikkeling van het 
maatschappelijk werk en door subsidiëring, bevorderen van 
coördinatie, stimulering, advies en voorlichting, overleg en con
tacten en andere morele middelen, waaruit eventueel algemene 
wettelijke en andere normen kunnen resulteren, te bevorderen 
dat de ontwikkeling volgens verantwoorde plannen verloopt. 
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lIl. Het algemeen beleid. 
Heeft de Minister zich duidelijk uitgesproken over de grond

slag van zijn algemeen beleid, ook omtrent de grote lijnen, waar
langs de Minister zijn beleid dient te volgen, valt een en ander 
te zeggen: Enkele dezer lijnen mogen wij hier bespreken. 

a. De verdieping van hef maatschappelijk werk. 

De ontwikkeling op het terrein van het maatschappelijk 
werk heeft meegebracht, dat speciale eisen worden gesteld 
aan de methode van het werk en aan de maatschappelijke 
vorming en deskundigheid van de werkers. Deze ontwikke
ling is echter van nog betrekkelijk recente datum en het is 
begrijpelijk, dat bij de snelheid, waarmede de ontwikkeling 
zich voltrekt, zich nog vele tekortkomingen en gebreken ver
tonen. Dit verschijnsel is trouwens tekenend voor meerdere 
terreinen van toegepaste sociale wetenschap. 

De noodzaak van wetenschappelijk onderzoek wordt in het 
maatschappelijk werk steeds dringender gevoeld. Lag het 
zwaartepunt in de naoorlogse periode - zoals begrijpelijk is 
- vooral op organisatorisch gebied, steeds dringender wordt 
de behoefte gevoeld aan verdieping van het werk. De onder
zoekingen tot nu toe zijn hoofdzakelijk verricht vanuit de 
sociografische gezichtshoek: hoe is de toestand, hoe zou deze 
moeten zijn, welke zijn de hiaten. Deze methode is statisch. 
Zij wijst wel aan, dat er ergens maatschappelijk werk moet 
gebeuren, maar zij geeft niet aan wat de waarde is van de 
verschillende takken van maatschappelijk werk. Bovendien 
heeft nog nagenoeg geen onderzoek plaats gehad naar de 
vraag volgens welke methode het werk moet worden ver
richt, waarbij van bijzonder belang is de betekenis van de 
sociale wetenschappen als sociologie en sociale psychologie 
voor het maatschappelijk werk. 

Het stemt daarom tot verheugenis, dat de Minister het 
zich tot taak rekent de bezinning op de methodiek en op de 
wetenschappelijke basis van het maatschappelijk werk te 
bevorderen. In verband hiermede is, voor het eerst, een post 
van f 40.000,- ten behoeve van sociaal onderzoek op de 
begroting voor 1954 geplaatst. 

Met deze wetenschappelijke verdieping van het maatschap
pelijk werk houdt uiteraard ten nauwste verband de opleiding 
van maatschappelijk werkers en andere krachten. 

Hoewel het vrijwilligerswerk een wezenselement is van het 
maatschappelijk werk, heeft de ontwikkeling medegebracht, 
dat een belangrijk deel van het werk slechts door daarvoor 
speciaal opgeleide beroepskrachten kan worden verricht. 
Met dit opleidingsvraagstuk houdt zich reeds geruime tijd 
een commissie bezig, welke is ingesteld door de Nederlandse 
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Vereniging voor Maatschappelijk Werk. Hoewel de opleiding 
ressorteert onder het Departement van Onderwijs, is het 
duidelijk, dat het Departement van Maatschappelijk Werk 
ten opzichte van de opleiding niet onverschillig kan staan 
in verband met de behoeften van het maatschappelijk werk 
en mede niet in verband met de functie bescherming en de 
honorering, welke nu eenmaal niet los van het opleidings
vraagstuk kunnen worden gezien. 

Verdieping van het maatschappelijk werk, de opleiding van 
krachten, de functie bescherming en de honorering zijn dan 
ook zaken, waarop het algemeen beleid van het Departement 
van het Maatschappelijk Werk zich richt. 

b. Subsidiepolitiek. 
Aangezien wij in een vorig artikel in dit Maandschrift 

reeds uitvoerig op de subsidiepolitiek zijn ingegaan, menen 
wij hier met enkele opmerkingen te mogen volstaan. 

Wanneer men de subsidiëringsmogelijkheden, welke de 
begroting 1953 biedt, vergelijkt met die van de ontwerp
begroting 1954, dan kan enige verruiming worden geconsta
teerd, welke tot verheugenis stemt. Wie echter insider is in 
het vaak financieel kommervol bestaan van het kerkelijk en 
particulier initiatief, weet, dat deze verruiming van subsidie 
niet meer betekent dan de bekende "druppel op de gloeiende 
plaat". Het maatschappelijk werk is nu eenmaal - wil het 
verantwoord gebeuren - vrij kostbaar, zodat zeer veel af
hangt van een goede subsidiepolitiek. En hieraan ontbreekt 
helaas nog zeer veel. 

Werd bij de behandeling van de begroting voor 1953 aller
wegen aangedrongen op een grondige studie van het subsidie
beleid en de criteria, die daaraan ten grondslag moeten lig
gen, ook bij de behandeling van de begroting voor 1954 werd 
deze zaak met klem naar voren gebracht. 

Al acht de Minister het uitgesloten, dat er binnen korte 
tijd een regeling zal komen voor het gehele subsidiebeleid, 
hij acht het toch zeer wel mogelijk, dat op bepaalde onder
delen van het subsidievraagstuk binnen afzienbare tijd resul
taten kunnen worden bereikt. Wij zijn zeer benieuwd. 

c. Wetgeving. 

390 

Wij hebben de indruk, dat de Minister op het punt van de 
wetgeving een zeer voorzichtige koers volgt. Wij kunnen dit 
begrijpen en billijken. 

De tegenwoordige wetgeving heeft vaak de neiging steeds 
dieper in te grijpen in het maatschappelijk leven. Hoe verder 
men echter gaat, des te meer is men gebonden het maat
schappelijk leven zelf in te schakelen. Dit spreekt wel zeer 
sterk op het gebied van het maatschappelijk werk, dat nog 
volop in beweging is en waar nog allerlei mogelijkheden zijn, 
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die niet voldoende zijn benut, of waarvan de waarde nog niet 
algemeen is aanvaard. Een wetgeving, welke diep ingrijpt in 
het maatschappelijk leven, houdt onder deze omstandigheden 
het gevaar in een experiment te zijn of te leiden tot stabili
satie van iets, wat onvolgroeid is. In dit verband moge ge
wezen worden op het rapport Eijssen, inzake de ondertoe
zichtstelling van onmaatschappelijke gezinnen. De Minister 
stelt dienaangaande in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer op de begroting voor 1954, dat dit voorstel 
Eijssen van een zo ingrijpende betekenis is voor de richting, 
waarin dit belangrijk onderdeel van het maatschappelijk 
werk zich beweegt, en dat het voorts zo diep in het leven 
van de betrokken gezinnen ingrijpt, dat de Minister eerst na 
rijp beraad en omstandig overleg met deskundigen op dit 
terrein - ook over het ethisch oirbare der maatregelen _ 
er toe zal medewerken, dat een wetsvoorstel van de voor
gestelde strekking wordt ingediend. 

De belangrijkste wet, waarop het wachten is, is de wet op 
de maatschappelijke zorg, ter vervanging van de Armenwet 
1912. Het is bekend, dat de Staatscommissie Vervanging 
Armenwet nagenoeg met haar voorstel gereed is. Aangezien 
het maatschappelijk werk merendeels een andere en bredere 
inhoud heeft verkregen en ook de opvattingen ten dele anders 
zijn dan die, waarvan de wetgever van 1912 uitging, lijkt het 
ons uitermate belangrijk, dat het kerkelijk en particulier 
initiatief ruimschoots de gelegenheid wordt geboden het 
voorstel der Staatscommissie aan een ernstige studie te 
onderwerpen. 

Een wetsontwerp tot wijziging van de Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945, werd inmiddels op 20 October 1953 in
gediend; de herziening van de Woonruimtewet 1947 is in 
behandeling; een voorstel tot wijziging van de Armenwet 
terzake van de verpleegkosten kan spoedig verwacht worden, 
hetgeen eveneens het geval is met de Inzamelingenwet. De 
Woonwagenwet is nog bij het Departement in beraad. 

I V. Individueel maatschappelijk werk en maatschap
pelijk opbouwwerk. 

Het Departement van Maatschappelijk Werk richt zich vooral 
op twee vormen van maatschappelijk werk: 

het individuele maatschappelijk werk (w.o. het gezins- en 
groepswerk gerekend wordt) en het maatschappelijk opbouw
werk. 

Gezinsvoorlichting, gezinszorg, huishoudelijke voorlichting en 
advisering bij de inkomstenbesteding zijn activiteiten, waaraan 
het Departement in het kader van het individuele maatschap-
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pelijk werk zijn aandacht besteed. Ook het werk van de bureaux 
voor levens- en gezinsmoeilijkheden en van de medisch-opvoed
kundige bureaux, voorzover dit op het terrein van het maat
schappelijk werk valt, heeft in dit kader de aandacht van het 
Departement. Bevordering van de sociale integratie van bijzon
dere groepen, als Vluchtelingen, de Minder-validen, de Onge
huwde Moeders, de Bejaarden, Zwervers en W oonwagenbewo
ners kan in dit verband eveneens worden genoemd, terwijl ook 
de zorg voor sociaal zwakke en a-sociale gezinnen een belangrijk 
onderdeel uitmaakt van de activiteiten, die het Departement 
wil bevorderen. 

Het maatschappelijk opbouwwerk vormt de overgang van het 
individuele maatschappelijk werk naar de sociale politiek. Het 
beoogt sociale gemeenschapsvorming voor een beperkt gebied 
(wijk, gemeente, enz.). 

Het legt zich toe op het tot stand brengen van een aangepast 
sociaal milieu in het betrokken gebied, rekening houdend met 
de specifieke sociale structuur en omstandigheden, alsmede met 
de psychische structuur van de verschillende sociale groepen 
in het gebied. Dit alles wordt echter nagestreefd primair door 
activering van de eigen krachten en mogelijkheden van de bevol
king. Juist door dit laatste onderscheidt het maatschappelijk 
opbouwwerk zich van de sociale politiek. 

In dit kader kan worden genoemd de bevordering van het 
maatschappelijk werk met het oog op de sociale gevolgen van de 
industrialisatie. In hetzelfde vlak ligt de belangstelling van het 
Departement voor sociale aspecten van de migratie, terwijl ook 
het Buurthuiswerk, sociale wijkopbouw en maatschappelijke 
sanering van Stads- of Dorpsbuurten in dit verband kunnen 
worden genoemd. 

Tenslotte moge gewezen worden op de thans in het middelpunt 
der belangstelling staande sociale ontwikkelingsplannen voor 
de z.g. achtergebleven gebieden in ons land. 

Wanneer wij al deze zaken in ogenschouw nemen en in aan
merking nemen de bemoeienissen welke het Departement ver
der heeft o.a. krachtens de wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 
met de oorlogsslachtoffers, de slachtoffers van de Watersnood, 
de uit Indonesië gerepatrieerden, de Nederlanders die nog in 
Indonesië verblijven en de Ambonnezen, dan moet de conclusie 
zijn, dat het Departement van Maatschappelijk Werk een werk
terrein heeft, dat niet enkel omvangrijk, maar ook uiterst be
langrijk is. 

Aan het slot van dit overzicht spreken wij vanuit de hoek 
van het particulier initiatief gaarne de hoop uit, dat het de 
Minister en zijn Departement gegeven zij in een juiste harmonie 
met het particulier initiatief de onmisbare overheids-bijdrage te 
leveren voor wat de troonrede noemt de verbreding en verdie
ping van het maatschappelijk werk. 
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REDACTIE: MAG. OR S. STOKMAN O.F.M., DRS j. M. AARDEN. OR L. A. H. ALBERING 
DRS A. W. H. J. QUAEDVLlEG, MR j. W. VAN DE POEL, REDACTIESECRETARIS 

JAARGANG 7 FEBRUARI NUMMER 12 

Uit de redevoering van de 
nieuwe Partüvoor~itter, gehouden 

in de Partüraadsvergadering 
van 22-28 Januari 1954 

te Utrecht. 

~-----------------------------------) 

lr ijdens zijn vergadering van 23 Januari 1954 heelt de 
Partijraad der Katholieke Volkspartij tot Partij-voor
zitter gekozen de Heer Mr H. W. van Doorn. De redactie 
vindt in deze verkiezing en de aanvaarding van het 

voorzitterschap door de Heer Van Doorn aanleiding, van diens 
redevoering, bij deze gelegenheid voor de Partijraad gehouden, 
hieronder de kern te publiceren. 

"Een voorzitter van een politieke partij heeft zich in het 
bijzonder te wijden aan de hoofdtaken van die partij, - dat is : 
aan de vaststelling van de politiek, die de Partij wenst; 
aan het opstellen van de programs, die deze politiek omschrijven; 
aan het uitdragen van de beginselen en ideeën, waarop die pro
grams gebouwd zijn; 
aan het propageren van de eisen, die in die programs zijn vervat; 
aan het naar-voren-brengen van de mannen en vrouwen, die de 
geschiktheid bezitten inwilliging van die eisen - zoveel als 
practisch-politiek mogelijk zal blijken - te realiseren; 
en daarnaast : 
aan de bevordering van de staatkundige ontwikkeling der 
kiezers; 
aan de versterking van de kracht der Partij door middel van 
politieke meningsvorming en meningsuiting; 
en niet in het minst : 
aan het verstevigen van de staatkundige binding van de Katho
lieke Nederlanders in hun regionale en maatschappelijke ver-
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scheidenheid op de grondslag van de katholieke Maatschappijleer. 
Het spreekt wel vanzelf, dat het "hoe" van de leiding van een 

organisatie in belangrijke mate bepaald wordt door het doel dier 
organisatie. Deze organisatie is in dit geval de KVP. De Katho
lieke Politieke Partij. Drie wezenskenmerken, als ik het goed zie: 
een politieke partij, een katholieke politieke partij, de katholieke 
politieke partij. 

Een politieke partij. 
Dat de politieke partijen in het huidige tijdsgewricht in 

Nederland een zeer eigen functie vervullen, staat wel vast. 
Dat deze functie in een democratie een noodzakelijke en nuttige 
functie is, evenzeer. 

Het lid van ons Dagelijks Bestuur, Prof. Schlichting, heeft 
nog pas enkele jaren geleden aan de functie der politieke partijen 
in Nederland een belangwekkende beschouwing gewijd, waarin 
hij erop wijst, dat wij ons goed moeten realiseren, dat een 
politieke partij wordt gedragen door leden en kiezers. 

Het wil mij voorkomen, dat de leiders van een politieke partij 
grondig rekening moeten houden met dat bijzondere facet van 
hun organisatie. Er zal cement moeten zijn - en steeds meer 
moeten komen - tussen de organen van onze Partij en haar 
leden, maar óók tussen de organen van onze Partij, die immers 
de Partij representeren, en haar kiezers. 

Als ik het wél zie, is het vertrouwen een der voornaamste 
samenstellende delen van dat cement. In dit vertrouwen immers 
zijn de voor een Partij zo noodzakelijke trouwen aanhankelijk
heid geborgen. 

Het is naar mijn opvatting voor onze Partij een allerbelang
rijkste noodzaak, dat steeds weer ervoor wordt gezorgd, dat wij 
als springlevende politieke partij dat cement, dat verband, 
zowel met leden als met kiezers, als een uitermate gewichtig 
onderdeel van ons bouwwerk blijven zien en waar nodig deze 
bouwstof trachten te verbeteren. 

Ik zie op dit stuk in het bijzonder voor de voorzitter der 
Partij een belangrijke taak. 

Onze Partij is een Katholieke Partij. 
Zij is - dat wil dit toch zeggen - een Partij, die op katholieke 

grondslag staat, en daarom stevig staat, en die op die basis 
waarachtig-katholieke politiek moet voeren, naar een principieel 
katholiek program. Een program derhalve, dat is gebouwd op 
de natuurlijke zedewet en de Goddelijke Openbaring. 

Met deze beide als uitgangspunten stelt onze Partij haar 
concrete politieke eisen, in overeenstemming met de voor
waarden, waaraan de werkzaamheid van een politieke partij in 
een democratisch bestel behoort te voldoen. 

Het is de onsterfelijke verdienste van Schaepman, dat hij ons 
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de weg wees naar een eigen politiek verband om zo te komen tot 
een eigen katholieke politiek, - een politiek, die als zodanig 
onwrikbaar vasthoudt aan gezag en wet en aan trouw aan ons 
geliefde Huis van Oranje. 

En als er één zaak van onschatbare waarde is voor onze Partij 
en voorwaarde tegelijk voor het welslagen van ons streven, dan 
is het, dat wij niet louter zijn program-partij, maar tevens en 
allereerst: beginselpartij. 

Het zijn onze katholieke beginselen, die onze hechte grondslag 
vormen, het zijn die beginselen, dankzij welke wij weten te 
bouwen op een sterke fundering, die meer waarde heeft dan een 
aantrekkelijke gevel, die is opgetrokken op weke grond. 

En moet ik hier omschrijven, wat wij verstaan onder Katho
lieke Politiek ? 

Iedere verantwoording, tegenover Uw vergadering in deze 
jaren gegeven, van het politieke beleid van onze Tweede Kamer
fractie heeft ons - in forse en duidelijke lijn - deze katholieke 
politiek voor ogen gesteld. 

Alle vijf Congressen, die wij als Partij sedert de bevrijding hier 
in Utrecht hielden, geven nadere omschrijvingen van wat wij op 
verschillende belangrijke terreinen der politiek als "katholieke 
politiek" beschouwen. 

In onze opeenvolgende programs hebben wij nadrukkelijk de 
eisen gesteld, waaraan een katholieke staatkunde in Nederland 
heeft te voldoen, - telkens met inachtneming van de omstandig
heden, waarin ons land verkeerde. 

Moet ik hier omschrijven, wat wij onder "katholieke politiek" 
verstaan, nu nog pas kort geleden de fractie-voorzitter der 
K.V.P. deze politiek in een even idealistische als realistische 
beschouwing dichter bij "de doodeenvoudige kiezer", maar ook 
nO,g dichter bij ons heeft gebracht? 

Het zal wellicht velen van U bij het lezen van dit boek van 
Prof. Romme zijn gegaan, zoals het mij is gegaan: 

Behalve, dat onze fractievoorzitter een uitzonderlijk be
kwaam man is, heeft het bestuderen van zijn boek mij twee 
andere dingen nog beter doen beseffen: 

Op de eerste plaats: wat is het noodzakelijk zich eerst in de 
problemen van het politieke beleid der K.V.P. te verdiepen, 
alvorens zich daarover een oordeel, laat staan een critisch oor
deel te vormen ! 

Op de tweede plaats: hoe goed is het te ervaren, hoezeer dit be
leid een ander vóórgaand en vaak meetrekkend beleid is geweest; 
een beleid niet van een volger, maar van een voortrekker, die de 
grote lijn zag en die er - meer dan telkens direct te bemerken 
was - in slaagde anderen naar onze inzichten toe te trekken. 

Die grote lijn was en is: die van een waarlijk christelijke 
politiek: met een sterke invloed van de christelijke zienswijze 
in het zoekend, maar wordend Europa; 
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met een krachtige strijd - steeds weer - voor de rechten van 
de individuele burger en voor die van het gezin; 
met een intense aandacht voor het waarborgen van de werk
gelegenheid; 
met een doorzetten van de idee der publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie en daarmede van onze visie op het "hoe" van de 
structuur van de maatschappij; 
met een instandhouden van de eis van de vorming en de be
scherming van persoonlijk bezit. 

Kijk, dat is inderdaad positieve katholieke politiek, - en 
nog wat meer dan alleen een terugdringen van socialistische en 
kapitalistische tendenzen ! 

Ik heb - al moeten we meer, veel meer bereiken en al zijn 
we er nog lang niet - respect voor deze positieve kracht. 

En daarom, leden van de Partijraad, als ik van U en van de 
Katholieke politiek iets begrijp, dan meen ik als Uw voorzitter 
en niet louter persoonlijk het volgende te mogen zeggen met 
betrekking tot de man, die onze practische politiek leidt op de 
grondslag en ter uitvoering van ons program: 

Niet alleen Kortenhorst - zoals deze ons heeft gezegd op een 
onzer jongste vergaderingen - en met hem de overige fractie
leden houden van Romme, maar ook wij, leden van de Partijraad, 
doen dat. 

Wij houden van Romme, vooral om de liefde, waarmede hij, 
gesteund door zijn fractiegenoten, in deze uitermate moeilijke 
jaren en ondanks "onbegrip-soms" deed en bleef doen, wat 
mogelijk was om deze katholieke politiek tot gestalte te brengen. 

De Katholieke Partij ! 
Als derde wezenskenmerk onzer Partij geldt, dat wij in haar 

zien en dat zij is : de katholieke Partij! 
Dat was niet alleen zo vóór de oorlog met de Staatspartij. 
Dat is ook nu zo met de Katholieke Volkspartij. Dàt dit zo 

is, - het wordt door weinigen ontkend. 
Maar wij willen tevens zijn: de enige katholieke Partij. 
Men hoort wel eens de vraag stellen, of het wel juist is, dàt 

na te streven. Ik geloof alleen al daarom, dat dit juist is, omdat 
de omstandigheden in Nederland thans zó zijn, dat één katho
lieke Partij, en dus de grootst-mogelijke katholieke Partij, de 
beste voorwaarde vormt tot het bereiken van het doel, dat 
welhaast alle katholieke Nederlanders nastreven: een christe
lijke maatschappij in een christelijke Staat! 

Wij hebben dat doel nog lang niet bereikt. Wij zullen daarvoor 
moeten strijden, en strijden doet men het beste met één sterke 
macht, die vooral sterk is, omdat zij één is. 

Als wij beweren de katholieke politieke Partij te zijn, dan willen 
wij daarmede zeggen, dat wij willen en moeten zijn - en ook 
moeten kunnen zijn - de Partij voor alle Katholieken. 
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Het is niet onze zwakte, maar juist onze kracht, dat wij in de 
K.V.P., deeluitmakend van verschillende maatschappelijke 
groeperingen, beter dan als vertegenwoordigers van één zo'n 
groepering, het algemeen welzijn kunnen zien en tesamen dit 
bevorderen. 

Wat ons, Katholieken, verenigt, is ons Katholiek beginsel _ 
is onze Katholieke maatschappij-visie, en daarom moeten wij 
niet alleen overal elders, maar juist en vooral in de politiek, 
hand in hand gaan, omdat ook, wat wij in de politiek tot stand 
te brengen hebben, is: "te doen, wat God van ons vraagt!" 

Werkelijk-Katholieke politiek bouwt immers op de Katho
lieke maatschappij-visie en kent dus geen tegenstrijdige maat
schappij-opvattingen. Zulke opvattingen kent natuurlijk juist 
wel een Partij met vogels van principieel-geheel verschillende 
pluimage, een Partij met leden van gans-verschillende levens
beschouwing, een Partij, welke per groepering een ander prin
cipieel uitgangspunt heeft, - van mèt God via zonder God tot 
tegen God. 

Is het niet eenvoudig zo : 
alle Katholieken zijn Christus-belijders, houden daarom christe
lij ke principia en menen daarom, dat onze samenleving volgens 
christelijke normen moet worden geleid en ingericht. 

Niet tegen God, niet zonder God, maar met God, en dus "met 
Godes wet als opperste richtsnoer". 

Het heeft ons leden van de K.V.P., verheugd en gesteund in 
onze strijd voor onze overtuiging - onze overtuiging, dat wij 
als Katholieken in één sterke staatkundige Partij samen moeten 
optrekken -, dat Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Alfrink 
nog weer onlangs een uiteenzetting heeft gegeven, welke als het 
ware onze opvattingen onderstreepte. 

Men mag menen, dat de woorden, door de Kardinaal en door 
Mgr. Alfrink reeds eerder gesproken, niet mis te verstaan waren. 

Maar dan moet het Katholiek Nederland iets zeggen, dat 
Zijne Hoogwaardige Excellentie het wenselijk oordeelde in zijn 
toespraak tot de verbondsvergadering der K.A.B. nog eens 
opnieuw ervan te doen blijken, hoe de kerkelijke Overheid het 
organisatorisch samengaan der Katholieke Nederlanders na 
aan het hart ligt. 

Wij hopen vurig, dat het overleg, dat wij thans naar aan
leiding van het maan woord der kerkelijke Overheid met onze 
Katholieke broeders van twee andere Partijen voeren, ertoe 
zal mogen leiden, dat wij elkaar vinden in één verband. 

Zonder twijfel kan het belangwekkende rapport, dat de 
Commissie Van der Grinten van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming dezer dagen heeft gepubliceerd een nuttig hulpmiddel 
zijn bij dit overleg. Het ligt voor de hand, dat onze Partij - en 
met name in de eerste phase het Bestuur der Partij - dit rapport 
met grote ernst zal bestuderen." 
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EN STUDENTENZORG 
door Mr W. M. W. van Lanschot 

V
olgens de thans nog vigerende H.O. Wet omvat Hoger 
Onderwijs de vorming en voorbereiding tot zelfstandige 
beoefening der wetenschappen en tot het bekleden van 
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een weten

schappelijke opleiding wordt vereist (art. 1). Vroeger meende 
men, dat de overheid haar taak had volbracht, wanneer 
"onderwijs" werd gegeven. Gedurende de laatste decennia en 
vooral tijdens en na de laatste oorlog is deze opvatting gewijzigd 
en verlangt men terecht, dat voortaan ook aan de vorming aan
dacht zal worden besteed. Allereerst omdat het algemeen belang 
eist, dat de maatschappij kan beschikken over academici, die 
niet slechts vakkundige kennis en bekwaamheid bezitten, maar 
ook door een persoonlijke vorming goed voor hun latere taak 
berekend zijn. Daar een groot deel der academisch gevormden 
leidinggevende personen zullen zijn in de toekomst, is het van 
eminente betekenis, dat zij niet slechts hun beroep kunnen uit
oefenen, maar tevens de daaraan verbonden verantwoordelijk
heid kunnen dragen, begrip hebben voor hun medemensen en 
hun zo nodig leiding kunnen geven. 

Doch ook wettigt o.i. het maatschappelijk belang der studen
ten, dat zij aan de universiteit "de zorg" verkrijgen, die zij 
behoeven. In Nederland volgen thans circa 28.000 studenten 
Hoger Onderwijs, waarvan 17.000 aan de 3 Rijksuniversiteiten, 
de Technische Hogeschool te Delft en de Landbouwhogeschool 
te Wageningen. In talloze publicaties is er reeds op gewezen, dat 
velen dezer studenten met finantiële moeilijkheden te kampen 
hebben. Ook de regering toont begrip voor de bestaande nood, 
hetgeen o.m. moge blijken uit de Onderwijsbegroting 1954, 
waarop niet onbelangrijke posten voorkomen ter tegemoet
koming in de finantiële moeilijkheden der studenten, zoals uit
breiding van het aantal beurzen, subsidiëring van de mensae, 
de sport, de gezondheidszorg, enz. Bovendien is onlangs in de 
Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot verlaging der 
collegegelden. 
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Een en ander stemt tot verheugenis. Immers, vele studenten 
leven in een situatie, die finantieel moeilijk is, waardoor onge
twijfeld ook het studieverloop vaak nadelig wordt beïnvloed. 
Cijfers, die ons een inzicht geven in de huidige gang van zaken 
bij het H.O., ontbreken. De enige gegevens, die bekend zijn, 
dateren van vóór 1940. Uit een statistisch onderzoek door Prof. 
Dr G. Révész verricht naar de studie-resultaten van alle stu
denten in Nederland, die zich in 1930/31 en 1931/32 voor de 
eerste maal lieten inschrijven, blijkt, dat circa 32 % de studie 
niet beëindigde. 1) Er is niets, dat erop wijst, dat de resultaten 
thans gunstiger zouden zijn. Integendeel, al degenen, die bij het 
H.O. betrokken zijn, hebben de indruk, dat dit percentage thans 
is gestegen. Prof. Révész betoogt, dat het onjuist is te veronder
stellen, dat de oorzaak van dit hoge percentage alleen zou moe
ten worden gezocht in gebrek aan intelligentie. Evenzeer zou het 
onjuist zijn al te zeer de nadruk te leggen op de finantiële nood. 
Er zijn ongetwijfeld ook andere factoren, die van invloed zijn op 
het in vele gevallen onbevredigend verloop der studie. 

Hoewel zulks is te betreuren om de voor deze mislukte studies ge
brachte finantiële offers, zijn er ook andere redenen om te trach
ten hierin verbetering te brengen. De studenten, die moeilijkheden 
met de studie hebben, bemoeilijken vermoedelijk ook in niet 
geringe mate een vlotte gang van zaken bij het onderwijs. 
Immers, de docenten, die door het grote aantal studenten reeds 
overbelast zijn, zullen vaak aan de niet vlot studerenden extra 
aandacht moeten besteden, terwijl het werk op de overvolle 
practica evenzeer door dezen wordt geremd. 

Doch nog erger zijn de gevolgen voor de persoon van de 
student, en daarop dient o.i. vooral de aandacht te vallen. De 
gesjeesde student gevoelt zich altijd min of meer mislukt. Door
dat enige jaren vruchteloos aan een universiteit zijn doorgebracht 
is meestal de mogelijkheid tot een andere opleiding verkeken, 
waardoor de - juist in deze tijd zo nodige - vakbekwaamheid 
niet wordt verworven en de gewezen student in een belangrijk 
lager maatschappelijke klasse terecht komt. De mening, dat de 
niet voltooide studie toch een algemene ontwikkeling of vorming 
heeft gebracht, kan moeilijk worden verdedigd. Niet slechts is de 
specialisatie ook aan de universiteit zozeer doorgedrongen, dat 
de persoonlijke vorming slechts verkregen wordt door de gehele 
opleiding, maar juist de student, die ontijdig zijn studie moet 
opgeven, zal meestal weinig geestelijke waarden hebben ver
worven. 

Wil men de huidige situatie verbeteren, dan zal een eerste ver
eiste zijn, dat men inzicht verkrijgt in de oorzaken, welke tot de 

1) Balans van de vorderingen der studenten aan de Nederlandse 
Universiteiten en Hogescholen. (Ned. Tijdschr. v. d. Psychologie, 1948, 
p. 161). 
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mislukkingen hebben geleid. Dat de overheid hiervoor aandacht 
heeft, moge o.m. blijken uit het feit, dat onlangs door Minister 
Cals een Commissie werd geïnstalleerd, die tot taak heeft advies 
uit te brengen omtrent ten behoeve van studenten te treffen 
voorzieningen. Tevens is men aan enige instellingen van H.O., 
met name ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, kort geleden 
begonnen met een onderzoek naar de omstandigheden, waar
onder de studenten aan deze universiteit leven en studeren, en 
de wijze, waarop zij hun studie opvatten en zich hieraan wijden. 
Wij hopen door dit onderzoek te achterhalen, in welke mate 
onvoldoende voorlichting, aanpassingsmoeilijkheden, geld
gebrek, verkeerde studiekeuze of studiemethode en eventueel 
andere oorzaken een nadelige invloed op de studie hebben. 
Getracht zal dan moeten worden om maatregelen te treffen, 
waardoor de geconstateerde bezwaren zoveel mogelijk worden 
opgeheven. 

\Vij menen echter wel met zekerheid nu reeds te kunnen 
zeggen, dat door een goede en intensieve voorlichting reeds heel 
wat zou kunnen worden verbeterd. Het is b.v. angstwekkend, 
hoe luchthartig velen de studie beginnen, zonder dat de a.s. 
student of zijn ouders zich behoorlijk hebben laten inlichten 
over de duur, de kosten, de methode, enz. der studie en de aard 
van de toekomstige werkkring. 

Hoewel zeker algemene maatregelen zullen kunnen worden 
getroffen voor de oplossing van de bestaande problemen, waarbij 
b.v. kan worden gedacht aan uitbreiding van het aantal docen
ten en leden van de wetenschappelijke staf of b.v. een grotere 
aanpassing van het M.O. aan het H.O., zullen er echter steeds 
moeilijkheden blijven bestaan, die strikt individueel zijn en een 
tot de persoon uitgaande zorg eisen. Hierbij denken wij b.v. 
aan het o.i. zeker in Nederland veel voorkomend euvel, dat 
kinderen te onzelfstandig opgevoed worden. In vele gezinnen -
en de Katholieke maken daarin zeker geen gunstige uitzonde
ring - wordt ofwel uit overdreven zorg of uit angst, dat het 
kind het verkeerde zal doen, door de ouders in alles beslist, ja 
vaak zelfs t.a.v. de studierichting, welke hun kinderen zullen 
volgen, en op alles controle uitgeoefend. Controle van de moeder 
op de lectuur, 's avonds om 10 uur thuis moeten zijn, zijn feiten, 
die ook aan de universiteit nog voorkomen. De grote vrijheid in 
leven en studeren, welke een eeuwenlange traditie is van het 
Nederlandse Hoger Onderwijs, kunnen de jonge mensen uit deze 
gezinnen dan vaak niet aan. Zo zelfs, dat zij zich in die veel ge
prezen vrijheid verloren gevoelen ofwel dat zij die vrijheid mis
verstaan en menen, dat deze inhoudt, dat zij voortaan alleen 
datgene behoeven te doen, wat zij prettig vinden. Opmerkelijk 
is daarentegen, dat de ouders, wanneer een studie niet vlot 
verloopt, de kinderen dikwijls maar laten doormodderen. Hun 
kind schijnt aan de universiteit dan ineens over voldoende 
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zelfstandigheid - ,yaartoe het niet werd opgevoed - te kunnen 
beschikken om zelf uit te maken, hoe het nu verder moet. 

Het zijn vooral deze studenten, die aan de universiteit moeten 
worden opgevangen, zij het ook, dat wij vaak geen ander advies 
kunnen geven dan met de studie op te houden, wanneer blijkt, 
dat zij op grond van een tekort aan intelligentie en een onvol
doende persoonlijkheiclsontwikkeling het H.O. niet kunnen 
volgen. 

Gelukkig zijn ook andere oplossingen mogelijk, ".anneer men 
te maken heeft met studenten, die ,vel geschikt zijn voor het 
H.O., doch die door een verkeerde studiekeuze, geldgebrek of 
andere redenen tijdelijke moeilijkheden hebben. 

lVIeestal kan men echter alleen dan tot een oplossing komen, 
wanneer de student in een betrekkelijk vroeg stadium eerlijk zijn 
moeilijkheden komt bespreken. Door nauwe samenwerking met 
docenten, studentenpastores, psychiater of psycholoog, kan 
veel worden bereikt. Ook kan zeer veel nuttig werk worden ver
richt door het adviseren aan instanties, die studietoelagen ver
strekken. 

De mening, dat het onjuist zou zijn om studenten, die in moei
lijkheden verkeren, de helpende hand te reiken, daar dit zou 
leiden tot het vasthouden aan de universiteit van personen, die 
qua karakter niet sterk genoeg blijken te zijn om hun eigen 
moeilijkheden op te lossen, wijzen wij nadrukkelijk af. De vroe
gere gang van zaken, dat men zelf maar zijn weg moest zien te 
vinden, is o.i. een te zware eis in deze tijd, zeker t.a.v. die stu
denten, die komen uit niet-academische milieu x, voor wie het 
binnentreden in het universitaire leven vaak een abrupte over
gang betekent en voor wie één verloren studiejaar het einde 
kan betekenen van de studie. Dit zou kunnen leiden tot een 
onjuiste en zelfs ethisch af te wijzen selectie, waarbij vele waarde
volle personen de strijd zouden moeten opgeven, doordat een 
practisch advies of een aanmoedigend woord ontbroken heeft. 

Aan enige instellingen van H.O. is men dan ook overgegaan tot 
het instellen van Bureaux voor Studentenbelangen, welke tot 
taak hebben: het adviseren van studenten bij individuele moei
lijkheden, het besteden van aandacht aan onderzoek en docu
mentatie. De plaats dezer bureaux zien wij voorlopig als een 
trait d'union in de gehele universitaire samenleving. Opmerkelijk 
is het, dat de openbare instellingen voor H.O. het eerst tot de 
oprichting van deze bureaux zijn overgegaan, terwijl men eerder 
zou hebben verwacht, dat juist de bijzondere het eerst hieraan 
aandacht zouden hebben besteed. Het is mogelijk, dat daar in 
het algemeen het contact tussen docent en student groter is door 
het geringer aantal studenten. 

N aar onze mening dient de studentenzorg beperkt te blijven 
tot een aanvullende, corrigerende en adviserende taak. Op de 
student en zijn ouders moet de volle verantwoordelijkheid t.a.v. 
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het volgen van H.O. blijven rusten. Dit impliceert echter, dat zij 
met de nodige zelfcritiek zich erop dienen te bezinnen, of hun 
zoon of dochter wel in staat kan worden geacht met vrucht het 
H.O. te volgen. 

Daar de ervaring heeft geleerd, dat het eindexamen van een 
school voor V.H.M.O., dat toegang verleent tot de universiteit, 
nog geen waarborg is, dat de universitaire studie gunstig zal ver
lopen, zou veel teleurstelling kunnen worden voorkomen, wan
neer een psychologisch onderzoek vóór het beginnen van de 
studie plaats vond. 

Tenslotte menen wij, dat het een maatschappelijk belang is, 
dat ook aan de meest begaafden bijzondere aandacht wordt 
besteed. Zij zullen zo spoedig mogelijk voor een beurs à fonds 
perdu in aanmerking moeten komen. Wetenschappelijk werk 
wordt over de gehele wereld slecht betaald. Daarom moeten wij 
althans zien te bereiken, dat onze brillante studenten niet met 
zware studieschulden afstuderen en zo spoedig mogelijk de best 
betaalde werkkring zoeken, doch er zal naar moeten worden 
gestreefd hen zonder schuld de academische opleiding te laten 
voltooien, zodat zij het zullen aandurven de wetenschap trouw 
te blijven. 

Zeker geldt dit voor Katholieken, daar wij de indruk hebben, 
dat bij hen de verhouding tussen het aantal academici en de
genen, die zich aan de wetenschap wijden, een ongunstiger beeld 
vertoont dan bij andere groeperingen der bevolking. Ons inziens 
verdient het aanbeveling, dat hiernaar eens een onderzoek wordt 
ingesteld. 
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de midáeK~roepeK bereikt? 
door Or J. G. M. Oelfgaauw en A. I. V. Massizzo 

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

lH( et is thans bijna 2 jaar geleden dat de Commissie voor 
de Middengroepen - welke door het bestuur van de 
Katholieke Volkspartij was ingesteld ter advisering 
O.m. over het vraagstuk van de financiële positie van de 

Middengroepen - met haar serie rapporten te voorschijn kwam. 
Zoals bekend werd daarin een uitvoerige analyse van de finan

ciële positie van de middengroepen in loondienst gegeven. 
Diverse onderzoekingen, welke voordien door anderen waren 

gepubliceerd, konden door hun incidenteel karakter niet als 
representatief voor de middengroepen worden beschouwd. Dit 
geldt o.a. voor het onderzoek van het Centraal Sociaal Werk
geversverbond, waarvan bij een critische beschouwing bleek, 
dat dit voornamelijk betrekking had op functies, welke in het 
algemeen door academisch gevormden in het bedrijfsleven wor
den bekleed, hetgeen het C.S.W.V. desgevraagd heeft beaamd. 

Het verschijnen van het Ie Rapport van de Commissie voor 
de Middengroepen trok overal bijzonder de aandacht, omdat 
uit dit rapport bleek, dat de financiële positie van de midden
groepen over de gehele lijn aanzienlijk achteruit was gegaan ver
geleken met die van vóór de oorlog, zoals uit de volgende tabel, 
ontleend aan dit rapport, moge blijken. 
Tabel 1. Overzicht van de reëel beschikbare inkomens voor gehuwden met 

2 kinderen in 1951 in procenten van de daarmee corresponde
rende inkomens in 19381). 

Inkomen Ambte- Onderwijs- Admini- Construc- Bedrijfs- Academici 
1938 naren krachten stratief teur- leiders, 

personeel tekenaars verkoop-
leiders 

en 
meester-
knechts 

2.000 77 91 93 80 88 -
3.000 70 77 74 68 75 82 
4.000 66 71 64 63 68 72 
5.000 62 67 58 58 63 66 
6.000 60 63 53 - 59 62 
7.000 58 60 50 - - 58 
8.000 - 58 - - - 56 
9.000 - - - - - 54 

10.000 - - - - - 52 

1) Terwille van de vergelijkbaarheid werd bij door de Overheid gesala
rieerden geen pensioenpremie afgetrokken. 
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Inkomens van t 7.000 in Hl38 blijken dus slechts zodanig te 
zijn verhoogd, dat, rekening houdend met de inkomensbelas
ting en het prijsniveau t.o.v. 1938 een voor consumptie beschik
baar inkomen resteert van ongeveer de helft tot 60 % van de 
vroegere welvaart. 

Nadat de Commissie in een tweede rapport had getracht aan 
te tonen, dat de traditie van de middengroepen om hun kinderen 
na de lagere school verder voortgezet onderwijs te geven groten
deels berustte op de natuurlijke aanleg voor studie in deze krin
gen, heeft zij in hetzelfde jaar een derde rapport gepubliceerd, 
waarin na een analyse van de oorzaken van de welvaartsachter
uitgang der middengroepen een aantal voorstellen werden ge
daan ter opheffing van deze achteruitgang. 

Deze derde publicatie heeft tot veel discussies aanleiding 
gegeven. Velen waren namelijk van mening, dat de voorstellen 
uit dit rapport niet voor verwezenlijking vatbaar konden zijn. 

Dat de Commissie het voorstel deed de salarissen van de mid
dengroepen in een tijdvak van 4 jaar gemiddeld te verhogen met 
30 %, heeft wel bijzonder de aandacht getrokken. Diverse per
sonen waren sceptisch tegenover dit concrete voorstel, omdat zij 
bang waren, dat het niet realiseren er van tot desillusies aan
leiding zou geven. 

Gelukkig heeft men zich in de kringen van de K.V.P. onvoor
waardelijk achter dit voorstel geschaard met het gevolg, dat tot 
nu toe, voor zover te overzien, de realisering zeer bevredigend is 
verlopen. Terecht heeft "De Tijd" eind 1952 geschreven dat het 
derde Rapport in de komende periode de politiek in hoge mate 
zou beïnvloeden. 

De weerstand van diverse zijden tegen het voorstel van de 
Commissie, om de reële welvaart tot 80% van voor de oorlog 
te verhogen, berustte gedeeltelijk op de veronderstelling dat een 
vergelijking tussen 1951 en 1938 niet reëel kan worden genoemd. 
Men kan hiertegen opmerken, dat de Commissie duidelijk heeft 
aangegeven dat de welvaart van de middengroepen vóór de 
oorlog niet als te royaal moet worden gekenschetst. Dat het 
voorstel nog niet minder dan 20% beneden het vooroorlogse 
niveau blijft, geeft voldoende aan dat de Commissie uiterst reëel 
te werk is gegaan. De ervaring van de laatste twee jaar heeft ten
slotte aangetoond, dat men in het algemeen het voorstel tot 80% 
van vóór de oorlog niet als irreëel heeft beschouwd. Het ver
stommen van de critiek zal grotendeels kunnen worden verklaard 
doordat men algemeen is gaan inzien, dat een plotselinge en 
sterke teruggang in de welvaart van welke groep dan ook span
ningen oproept en met de rechtvaardigheid in strijd is. 

De aanpak van het probleem door de Commissie heeft van 
diverse zijden tot soortgelijke onderzoekingen aanleiding ge
geven, terwijl ook uitgewerkte plannen op basis van de richtlijnen 
in het derde rapport zijn gepubliceerd. Men denke hierbij speciaal 
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aan het Arka-Vierjarenplan "De weg naar herstel". Zoals reeds 
gememoreerd heeft de actie vanuit de K.V.P. ongetwijfeld tot 
,m toe beyrecligend resultaat opgeleverd. Ter adstruering hier
van zijn in de navolgende tabel gegevens opgenomen voor de 
3mbtelijke functionarissen, die tot de middengroepen behoren. 

Tabel 2. Jlaximale wedden voor ambtenaren (zonder kindertoelage) en 
reëel beschikbaar inkomen t.o.v. 1938 voor ambtenaren met 2 
kinderen. 

llax. ,wilde in Uid 
(zonder kindertoelage) 

Salaris 1()38 ..... . 
Salaris 1951 ..... . 
(v.a. 16 :\laart) 
Salaris 19.5:3 ..... . 
(na de nivellering) 
Salaris 1954 ..... . 

Reëel beschikbaar 
voor ambt. m. 2 kind. 

1938 ............. . 
1951 ............. . 
1953 ........ '" .. . 
1954 ............. . 

Adjul1ct- Commi2S 
commi~s 

2394 
4229 

4311 

4560 

100 
75 
76,5 
80 

3078 
5228 

5410 

5760 

100 
71 
73 
77 

Hoofd- I Referen-
commies daris 

4104 
6815 

7157 

7608 

100 
67 
70 
74 

5130 
8403 

8903 

9480 

100 
64,5 
67,5 
72,5 

Admini
strateur 

5985 
9726 

10358 

11040 

100 
62,5 
66 
70,5 

Naast de Rijksambtenaren hebhen de andere door de Over
heid betaalde functionarissen als ambtenaren van lagere publiek
rechtelijke lichamen, onderwijzers, leraren en hoogleraren aan 
deze verhogingen in minstens gelijke mate deelgenomen. 

'Vij hebben de indruk dat ook voor de middengroepen in loon
dienst bij het bedrijfsleven in diverse gevallen verbeteringen zijn 
aangebracht. Dit moge o.a. blijken uit onderstaande gegevens, 
ontleend aan een enquête van het Centraal Sociaal Werkgevers
verbond. 

Tabel 3. Reëel beschikbaar inkomen van gehuwde beambten met 2 
kinderen in 1951 en 1953 (basis 1938/39 = 100). 

Inkomen in 1938/39 

i 4.000 
" 6.000 
" 8.000 
" 10.000 
" 12.000 
" 15.000 

1951 

73 
69 
6.5 
61 
58 
56 

1953 

76 
72 
69 
66 
63 
62 
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Opgemerkt moge worden dat deze cijfers waarschijnlijk door 
de jongste salarisverhoging, maar in elk geval door de belasting
verlaging van 1954 thans gunstiger zullen zijn. 

Zoals men zich zal herinneren heeft het 3e Rapport niet alleen 
een inkomensverhoging voorgesteld, maar tevens diverse lasten
verminderingen bepleit. Sedert 1 Januari 1954 zijn verschillende 
van deze voorstellen eveneens gerealiseerd. Te denken valt hier 
aan: 

1. afschaffing schoolgelden voor leerlingen in de leerplichtige 
leeftijd; 

2. vermindering van de schoolgelden voor het middelbaar 
onderwijs; 

3. vermindering van de collegegelden; 
4. verlaging van de minimumgrens voor bijzondere lasten; 
5. verlaging en vermindering van de progressie in de inkom-

stenbelasting ; 
6. verbetering van de kinderbijslag; 
7. extra belastingaftrek voor studerende kinderen; 
8. ruimer beurzenstelsel. 

In de cijfers voor 1954 van tabel 2 is uiteraard slechts rekening 
gehouden met de hierboven genoemde punten 5 en 6. De overige 
maatregelen zullen van geval tot geval hun invloed kunnen 
doen gelden. 

Wanneer men het bovenstaande beschouwt dan valt niet te 
ontkennen dat het vele werk dat de Commissie voor de Midden
groepen zich tot nu toe heeft getroost met veel succes is bekroond 
en dat duidelijk is aangetoond, welke grote betekenis het heeft 
wanneer de K.V.P. op een dergelijke wetenschappelijk verant
woorde wijze een probleem aanpakt. 

Het resultaat is daarbij niet het minst te danken aan het 
karakter van deze partij, namelijk de samenvoeging van zeer 
verschillende bevolkingsgroepen in één politiek verband. Want 
het is duidelijk dat de middengroepen dit resultaat nooit hadden 
kunnen bereiken, wanneer niet de andere bevolkingsgroepen 
hun medewerking hadden verleend. 
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Kroniek van Frankrijk 
door Dr W. J. Schuijt 

\~-----------------------

]H[ et is uitermate moeilijk een kroniek te schrijven tijdens 
de dagen van de Conferentie van Berlijn zonder in de 
allereerste plaats een snel peillood te werpen op de 
ontwikkeling van de Europese politiek van Frankrijk. 

Zoals te verwachten is, zien zowel voor- als tegenstanders hoop
vol uit naar Berlijn, raakvlak van de machtsstrijd tussen Oost 
en West. Beide groepen spitsen daarom de wapens voor deze 
grote wapenschouw. In het kamp van de tegenstanders van de 
thans gekozen weg ter organisatie van de opbouw van Europa 
werpt de ontwikkeling van de dialoog na de gezonde uitval 
van Dulles een scherp licht op de gekozen methodiek. Deze 
tegenstanders hopen, dat Berlijn duidelijk aan zal tonen, dat een 
nieuw tijdperk aanbreekt gekenmerkt door Russische vredeswil 
en dat er een nieuwe diplomatieke fase zal aanbreken, die totaal 
zal afrekenen met de tot nu toe gevolgde Amerikaanse opvat
tingen en methoden. Het bewapeningsvraagstuk zal dan vol
komen op de tweede plaats komen en een omkering van de ver
houdingen of liever nog een omkering van de allianties zal dan 
het voornaamste voorwerp van diplomatieke zorg zijn. Deze 
houding wordt op spitsvondige wijze vertolkt in het dagblad 
Le Monde. Een voorbeeld ter illustratie. Op 24 December werd 
in een communique van het Witte Huis inzake de laatste bijeen
komst van de NATO te Parijs gezegd: "de E.D.G. is het enige 
practische middel om op duurzame wijze een eind te maken 
aan de Frans-Duitse twist" .... enz. Le Monde reageert hier 
aldus op : eindelijk zegt men in Washington eens duidelijk, dat 
het niet gaat om Duitse divisies, maar om een goede verstand
houding Parijs-Bonn. Het moment is dus gekomen, zo gaan de 
schrijvers voort, om andere voorstellen te formuleren en opnieuw 
te beginnen met de gedegen opbouw van een zo groot mogelijk 
Europa. 

Deze vondst hebben ze enige dagen laten bezinken om er bij 
wijze van Nieuwjaarswens op 1 Januari op terug te komen. 
Nu met deze woorden: elk constructief Europees programma 
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- tot nu toe was het in hun ogen blijkbaar afbraak - zou op 
practische maatregelen moeten berusten, die een lange looptijd 
hebben en in staat zijn de wedergeboorte van het Duitse mili
tarisme te beletten en voorts de weg te effenen voor de Frans
Duitse verzoening. Concretere plannen worden niet geformuleerd. 
Dat \vordt aan het Franse initiatief te Ber1~jn overgelaten. In 
ieder geval staat voor deze lieden vast, dat Frankrijk al een 
diplomatiek succes heeft behaald, doordat het de Amerikanen 
duidelijk heeft kunnen maken, dat de Europese Defensie Ge
meenschap met deze nieuwe doelstelling niet verenigbaar is. 
Wil dit Franse initiatief vruchtbaar zijn dan zal het in ieder 
geval cie grondslagen moeten leggen voor een werkelijke samen
werking met Duitsland, die - en nu komt de essentie - alleen 
mogelijk is zonder herbewapening, verwekker van militarisme. 

Een iets concreter plan werd op tafel gebracht tijdens de her
investituur van Laniel. Men had waargenomen, dat Generaal 
Eillotte, een vertegenwoordiger der oud-Gaullisten, de dag te 
voren een langdurig onderhoud met Minister Bidault had gel1acl. 
Tegelijkertijd had de oud-Gaullistische Minister Cornrglion
l\Iolinier laten doorschemeren, dat het indertijd te Straatshurg 
voorgestelde plan van de socialist Lapie om alleen maar de 
infrastructure en de bewapeningsindustrie te integreren, nog 
zo gek niet was. 

DIt was voor Le Monde alweer genoeg om te w~jzen op de 
vrijheid van handelen, die Minister Bidault meekreeg voor 
Berlijn om te suggereren, dat dit wel eens de strekking kon zijn 
van het Franse initiatief. Er ontstond enige ongerustheid zelfs 
in de onmiddellijke omgeving van Minister Bidault, weshalve 
deze het op het Nationale Comité van de ::\LR.P. noodzakelijk 
heeft gevonden te verklaren, dat hij het in de Europese vraag
stukken voor 100% met zijn collega, Minister P. H. Teitgen, 
eens was. Een verklaring, die niet nagelaten heeft velen aange
naam te verrassen, waaronder waarschijnlijk in de eerste plaats 
Minister Teitgen zelf. 

Men kan de situatie niet scherper illustreren dan door deze 
ontwikkeling van de oppositie in Le Monde eenvoudig weer te 
geven. In het kamp evenwel van de voorstanders heeft men zich 
ook opgemaakt om een betere stelling te betrekken. Ik ver
meldde reeds de verklaring van de Franse Minister van Buiten
landse Zaken in het Nationale Comité van de lVI.R.P. Even 
karakteristiek is de op 20 Januari de Minister van Buitenlandse 
Zaken na een IVIinisterraacl in de mond gelegde verklaring, 
dat "de beslissingen van de Franse regering geen voorwerp 
van marchanderen zullen zijn". Deze verklaring is weliswaar een 
herhaling, maar de heer Bidault heeft er dit keer aan toegevoegd 
en dat mag belangrijker geacht worden: "geen enkel aanbod zal 
gedaan worden om de organisatie van de verdediging van Europa 
op te offeren in ruil voor concessies op dit continent of in een 
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ander werelddeel". Deze laatste toevoeging schijnt betrekking 
te hebben op de hier en daar geopperde mogelijkheid, dat de 
Bussen te Berlijn zouden voorstellen Ho Chi Minh in Indo-China 
te laten vallen in ruil voor de erkenning van rood-China door 
Frankrijk. Zonder het positieve van deze verklaring te willen 
verzwakken, gebiedt de voorzichtigheid, als Minister Bidault 
spreekt, scherp op zijn woordkeuze te letten. En inderdaad is de 
terminologie van "organisatie van de verdediging van Europa" 
\vel wat ruim te noemen. 

Hoe beslist de toon ook moge zijn, wanneer men deze verkla
ring als Regeringsverklaring ziet, moet dit inhouden, dat de 
vier oud-Gaullistische Ministers, die niet achter de E.D.G. staan, 
het er hl~jkbaar mee eens zjjn. In verband gebracht met de uit
latingen van JIinister Plcven te Brussel enkele weken geleden, 
\YQarÎn gepleit \yen1 voor een "grotere breedheid van geest bij de 
toekomstige commissarissen van de E.D.G. tijdens de periode 
van het van kracht worden v[,n het verdrag en waarin over
gangsmaatregelen noodzakelijk worden genoemd om de over
dracht van bevoegdheden naar het Europese niveau zonder 
schokken te laten verlopen", is men wel tot een zekere reserve 
geneigd. 

Hoe Berlijn ook moge verlopen, vast schijnt wel te staan, dat 
in verhand met de erediet-toewijzingen door het Amerikaanse 
Congres eind ::\Iaart de verdragen van Bonn en Parijs in de 
Nationale Vergadering zullen komen. Ondanks de vele bewerin
gen van het tegendeel, blijf ik er nog steeds van overtuigd, dat 
er in het huidige Parlement een kleine meerderheid te vinden 
is om zich voor aanvaarding uit te spreken. 

Een tweede, minstens even boeiende, ontwikkeling in het 
afgelopen jaar is die van het zogenaamde vraagstuk van de 
meerderheid. Allereerst dient gezegd, dat er in het Franse Parle
ment niet één, maar minstens drie meerderheden zijn. Alvorens 
daarop in te gaan, eerst een kort aanduiding van de huidige 
samenstelling van de ~ ationale Vergadering. In de loop van 
1953 toch zijn hierin enkele belangrijke veranderingen opge
treden. Van links naar rechts is thans de samenstelling als volgt: 
Communisten, met progressieve aanhang 100 leden op een 
totaal van 627 leden; Socialisten (S.F. I.O.) 105; Union des 
démocrates et socialistes de la Résistance (U.D.R.S.) 25; 
Minister Pleven was tot voor kort en sinds de oprichting hiervan 
de voorzitter. Enkele maanden geleden werd hij op een Nationaal 
Congres vervangen door oud-Minister Mitterand, die indertijd 
ontslag nam, aangezien hij het inzake het beleid in Indo-China 
niet langer met de Regering eens kon zijn. De lVI.R.P. en aanver
wante figuren telt 88 leden. De daaropvolgende partij is die der 
Radicaal-socialisten, 75 man sterk; hun richting kan omschreven 
worden als die van vooruitstrevende liberalen, doch hun hard-
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nekkig laicisme maakt hen sterk verwant met de socialisten. 
Overzeese onafhankelijken 15 - Onafhankelijken 55 - en On
afhankelijke Boeren 47. De laatste twee groepen worden dik
wijls in een adem genoemd als de "Gematigden", "les Modérés". 
In deze onafhankelijke Boerengroep, die pas sinds Juni 1952 
bestaat en een samenvoeging was van de P.U.S. (Paysans 
d'Union Sociale) en van de C.R.A.P.S. (Centre Républicain 
d' Action Paysanne et Sociale)/rommelt het hevig. Thans zijn 
er weer twee groepen naar de namen van de voorzitters aange
duid met groep Sourbet en groep Pupat. Overeenkomstig een 
beslissing van het Congres op 30 November 1953 moeten de 
Boeren de stem discipline handhaven inzake landbouwkwesties. 
Deze verplichting is de bron van het conflict. Tenslotte vinden 
we rechts - niet geheel terecht overigens want op het sociaal
economische vlak zijn de meeste oud-Gaullisten veel progres
siever dan de Onafhankelijken - de twee nieuwe groepen van 
voormalige Gaullisten de A.R.S. (Action Républicaine et Sociale) 
en de U.R.A.S. (Union Républicaine d' Action Sociale). Het 
verschil is niet bijster groot in naam, maar meer in aantal. De 
A.R.S. is 34 man sterk, de u.R.A.S. 78 man. Het verschil in 
politieke opvatting is even moeilijk te omschrijven als die van 
de oude R.P.F. van Generaal de Gaulle, waaruit deze twee groe
pen voortkomen. De politieke vaagheid van deze oude groep 
met zijn sterk ethische inslag heeft de Franse massa niet kunnen 
boeien en de kroniekschrijver doorgaans het werk moeilijk 
gemaakt. 

In deze bonte samenstelling van de Franse kamer zijn drie 
meerderheden mogelijk. De eerste is die, welke steunt op een 
zekere overeenstemming tussen de groepen op het sociaal
economische vlak. Op 5 Juni 1953 scheelde het slechts 13 stem
men of de linkse radicaal-socialist Mendès-France had het 
kunstwerk volbracht deze groep te formeren. Hij kreeg daar
voor steun van communisten, socialisten, U.D.S.R., M.R.P. 
(grootste deel) en een deel van de radicaal-socialisten. De socia
listen hebben na deze mislukking een krachtige propaganda 
gevoerd voor een democratisch en sociaal front. De M.R.P., door 
hen voortdurend bewerkt, had op een gegeven moment neiging 
wel in deze richting mede te werken op voorwaarde althans, 
dat aan de beide karakteristieken "democratisch" en "sociaal" 
die van "Europees" werd toegevoegd. Een mogelijkheid van over
eenstemming is blijven bestaan tot het Congres van Versailles. 
De door de socialisten hardnekkig verdedigde en volgehouden 
candidatuur van de heer Naegelen, een verklaarde anti-Europe
aan, deed de pogingen tot dit nieuwe front volkomen stranden. 

De tweede meerderheid is de zogenaamde clericale, thans onder 
Laniel aan het bewind. Clericaal dient opgevat te worden in 
tegenstelling tot laicistisch, d.w.z. de voorstanders van een 
maatschappij-opvatting, waarin elk transcendent begrip wordt 
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beschouwd als een verouderd bijgeloof. De zwakke plek in deze 
meerderheid is duidelijk gebleken tijdens het Congres van 
Versailles en de herinvestituur van Minister-President Laniel. 
Een groot deel van de radicaal-socialisten, officieel tot deze 
meerderheid behorend, heeft er namelijk de voorkeur aan gege
ven zich bij deze beide gelegenheden aan te sluiten bij de laicis
tische oppositie der socialisten en communisten. Het linkse front 
- de communisten dromen alweer van een nieuw volksfront -
heeft dus in de laatste weken aanzienlijke versterking gekregen. 
Men dient echter in het oog te houden, dat deze radicaal-socia
listen op het sociaal-economische vlak door hun liberale gezind
heid slechte wapenbroeders zijn voor de socialisten. 

Ten slotte is er de Europese meerderheid. Hoewel deze sterk 
is afgenomen, geloof ik nog wel, dat zij een meerderheid kunnen 
vormen, als het er op aan komt. Tot deze meerderheid behoren de 
socialisten, die bereid zijn de E.D.G. te aanvaarden als namelijk 
de nodige garanties van Engeland ,vorden verkregen, een regeling 
voor de Saarkwestie wordt gevonden en een sterkere parlemen
taire controle dan in het E.D.G.-verdrag voorzien, in 't vooruit
zicht wordt gesteld in de oprichting van een Europese politieke 
Gemeenschap. Tot deze meerderheid behoren niet de beide tot 
de huidige Regeringsmeerderheid behorende groepen van de 
A.R.S. en de U.R.A.S. 

De Commissie voor de E.P.G., die thans te Parijs werkt met 
de opdracht op 15 Maart van dit jaar nieuwe voorstellen te doen 
aan de Ministers van de Zes Landen, zal haar resultaten derhalve 
voorleggen juist op het ogenblik, dat de ratificatie van de E.D.G. 
in de Franse Kamer zal komen. Dit kan van invloed zijn. 

Van Franse zijde is het allesoverheersende vraagstuk in dezen 
de vraag of en op welke wijze de buiten het Franse Moederland 
liggende gebiedsdelen in de toekomstige Europese politieke 
Gemeenschap zullen worden ingeschakeld. Dit vraagstuk heeft 
een juridisch aspect, maar vooral een economisch. Juridisch 
vormen alle voormalige koloniën van Frankrijk met uitzonde
ring van Laos, Cambodga en Vietnam en de mandaatgebieden 
Togo en Kameroen de ene ondeelbare Franse Republiek (Marok
ko en Tunis hebben een apart statuut, dat de Fransen willen 
leiden naar opname in de Franse Unie, waarvan de Marokkanen 
echter zelf niets willen weten). 

Er is thans in Frankrijk wel overeenstemming van inzicht dat 
de gehele Republiek in een E.P.G. moet worden opgenomen. 
Alleen het Franse Moederland opnemen zou afscheuring beteke
nen van de anderen, hetgeen in Afrika bevorderd zou worden 
door de Engelse cacaobonen-politiek uit de Goudkust. 

De beheersing van de cacaobonenmarkt te Londen hebben de 
Engelsen namelijk ingeruild tegen het verlenen van een soort 
politieke zelfstandigheid. Dit Engelse experiment is voor de 
Fransen een nachtmerrie, want vanuit de Goudkust gaat de pro-
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paganda door Zwart-Afrika voor de theorie van de Verenigde 
Staten van Afrika. Zwart-Afrika is voor de Fransen onmisbaar, 
al \vas het alleen maar, omdat men daar bezig is met exploraties, 
die reeds thans doen vermoeden, dat er zoveel uranium in de 
grond zit, dat daar wel eens het toekomstige atoom-Ruhrgebied 
van de wereld zou kunnen komen. Een nauw verband bestaat 
aldus tussen het juridische en het economische aspect. 

Het ligt voor de hand, dat het samenbrengen van zeer uiteen
lopende economische stelsels als die van het sterk-ontwikkelde 
Europa en die van Centraal-Afrika fataal zijn voor de laatstcn. 
Bovendien bestaat bij de Fransen sinds de Resolutie no. 26 van 
Straatsburg van 25 September 1952 de angst, dat zowel Italia
nen, als Duitsers en N ederlanclers voor bepaalde nationale 
vraagstukken (werkloosheid - economische expansie - over
bevolking) in deze gebieden ee;l oplossing zullen zoeken. 

Deze problematiek op het economische vlak zal de Fransen, 
afgezien nog van de eigen sterk protectionistische economie, 
dubbel kopschuw maken voor een instelling als dc gemeenschap
pelijke markt. 

Ik geloof, dat we hier staan voor een vooralsnog voor Frankrijk 
onoverkomelijke moeilijkheid. I-Iet probleem is nog in zijn be
ginstadium, maar de houding van de Fransen moet '.vel funda
menteel veranderen - en er is geen aanleiding toe dit aan te 
nemen - willen ze op het punt van de gemeenschappelijke 
markt over stag gaan. Het is de bijzondere verdienste van 
Minister Bidault met deze stemming rekening gehouden te heb
ben en derhalve zich teruggetrokken te hebben op wat ik noem 
de theorie van de "enge poort". ::\Iet zijn formule "communauté 
d'états souverains" heeft hij reeds verschillende angstvoor
stellingen van zijn rechtervleugel een weinig kunnen bezweren. 

Van onze kant lijkt het mij in de huidige omstandigheden een 
gezond politiek beleid, wanneer wij aan het streven van de Franse 
Minister van Buitenlandse Zaken zo groot mogelijke steun 
verlenen. Zijn streven toch is erop gericht met een klein concreet 
stuk van de Europese politieke Opbouw te beginnen. Natuurlijk 
blijft voor ons als een paal boven water staan, dat deze politieke 
start geen enkele zin zal hebben, als er geen economische maat
regelen in het vooruitzicht worden gestel cl. Van de andere kant 
echter is een half ei altijd beter dan een lege dop. 
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Boekbesprekingen 

De tegenstelling tussen Oost en West 
Bij Dr. Vlekke's "Tweespalt der Wereldrijken" 1) 

door Dr J. H. C. Creyghton S. J. 

M[ en kan, wanneer men een politieke situatie wil be
schrijven, drie wegen gaan. 

j Men kan zich bepalen tot de gebeurtenissen waaruit 
zij is voortgekomen, en de feiten waarin zij bestaat. 

Men kan trachten de politieke krachten bloot te leggen. die in 
haar ontstaan en voortbestaan werkzaam zijn. Men kan pogen 
hetzelfde te doen ten aanzien van de ideologische krachten. 

Onder politieke krachten verstaan wij de factoren die de 
positie der in het geding betrokken georganiseerde eenheden 
bepalen. Onder ideologische krachten de factoren die de in
zichten, strevingen en besluiten bepalen der in het geding 
betrokken mensen. 

Zouden wij moeten vaststellen welke weg Dr. Bernard Vlekke 
heeft genomen in zijn onlangs verschenen boek Tweespalt der 
'Wereldrijken, dan zouden wij ons geneigd voelen te zeggen: 
de tweede weg. 

Het komt ons voor, dat deze vaststelling, of zij aanvechtbaar 
is of niet, een geschikt uitgangspunt vormt voor de beoordeling 
van het werk. 

Wij zouden daarbij aldus te werk willen gaan, dat ,vij : 
ten eerste, trachten een bondig overzicht te geven van hetgeen 

het boek als beschrijving van de situatie bevat; en 
ten tweede, enkele opmerkingen daarover maken, overigens 

van ondergeschikt belang; om 
ten derde, het boek als politieke analyse aan een korte - op 

haar beurt nader onderverdeelde - beschouwing te onderwerpen. 

1) Tweespalt der Wereldrijken. De Tegenstelling tussen Oost en West in 
Wezen en Wording door Dr. Bernard H. M. Vlekke. Haarlem (H. D. Tjeenk 
"\"\ïllink & Zoon N.V. 1953.) 
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I. OVERZICHT 

"Oost" en ,,\Vest" zijn voor de schrijver "twee grote partijen 
onder de staten der wereld" (1 - cijfers zonder nadere aan-
duiding verwijzen naar de bladzijden van het boek). De leiding f 
van de eerste partij berust duidelijk bij de Unie der Socialistische 
Sowjetrepublieken (2), die van de tweede bij de Republiek der 
Verenigde Staten van Amerika (1). 

De Sowjet-Unie is een land dat over grote potentialiteiten 
beschikt, maar welks ontwikkeling, door welke oorzaken dan 
ook, langzamer verlopen is dan die der Westerse staten. Hieruit 
is Ruslands neiging te verklaren, die vooral de laatste 200 jaar 
is zichtbaar geworden, "die achterstand met sprongen in te halen, 
waarbij het in de verleiding komt van zijn groeiende materiële 
macht gebruik te maken om de plaats te veroveren, waarop het 
aanspraak meent te kunnen maken" (30). De bolsjewistische 
revolutie was - en is nog - ongetwijfeld gericht op de uit- ~ 
voering van een wereld programma, maar spoedig heeft men, 
vooral onder Stalins invloed, ingezien, dat, zelfs met het oog 
daarop, de consolidatie en uitbouw van Ruslands eigen macht 
het eerst noodzakelijke was. Men kan dit niet sterk genoeg 
onderstrepen. Dit is de sleutel tot het inzicht in de ontwikkeling 
van de laatste dertig jaren. "Het best doet men de woorden 
der invloedrijkste Moscovieten te verstaan zoals ze gesproken 
worden. .. Op de eerste plaats verklaarde Stalin (op 26 J a-
nuari 1934), dat zijn buitenlandse politiek geen enkele andere 
richtlijn zou kennen dan de verdediging der belangen der Sowjet-
Unie. Hij legde er de nadruk op: geen enkele andere" (167 -
cursivering van de schrijver). Voor de instelling ener wereld
rechtsorde, waaraan Roosevelt en Churchill tijdens de Hitler-
oorlog zoveel aandacht wijdden, interesseerde Stalin zich niet 
(211, 219). "In dit langs elkaar redeneren, waarbij de Amerikanen 
toekomstige en de Russen onmiddellijke voordelen nastreefden, 
ligt de gehele tragedie van het Russisch-Amerikaanse diplomatiek 
verkeer in de tweede helft van de oorlog en een belangrijke 
oorzaak van Europa's latere ellende" (211-212 - cursivering 
van ons). 

Laat ons opmerken, voordat wij verder gaan, dat deze 
opvatting van Dr. Vlekke treffend overeenkomt met die van 
een Don Salvador de Madariaga, die zegt dat men, om het 
internationaal optreden van Sowjet-Rusland te begrijpen, 
moet beginnen met het woord "Sowjet" te schrappen, en met 
die van een Arnold Toynbee, die in het hedendaags gevaarlijk 
optreden van het Oosten een natuurlijke reactie ziet op die 
achterstand, die hij, Dr. Vlekke, beschrijft. 

De politiek der Verenigde Staten, op haar beurt, kan men 
niet begrijpen tenzij men beseft dat ook de Amerikanen (zoals 
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de Bolsjewiki) zich voor een "permanente revolutie" verant
woordelijk achten. Het verschil is, dat, terwijl in Rusland de 
tactiek hardhandig van boven af wordt vastgesteld, ook wanneer 
deze op gespannen voet schijnt te staan met het beoogde wereld
ideaal, de Amerikaanse politici gebonden zijn aan hetgeen het 
volk kan begrijpen en waarderen. Dit is overigens de voorwaarde 
om tot invloedrijke politieke functies op te klimmen. Men kan 
gerust zeggen dat Dr. Vlekke's buitengewoon interessant en 
omstandig relaas van de Amerikaans-Russische betrekkingen 
der laatste goede tien jaren, een verslag is van schitterende maar 
telkens verspeelde kansen aan de Amerikaanse, en kleine maar 
telkens schitterend uitgebuite kansen aan de Russische zijde. 
"De oorzaak dezer (Amerikaanse) zwakte zat in de structuur 
van de Amerikaanse republiek zelf, waar om historische redenen 
een regering wel grote bevoegdheden, maar zelden groot moreel 
gezag over het volk kon hebben en de emotionaliteit der volks
stemming de buitenlandse politiek dus direct beïnvloedde" (238). 
Churchill en de zijnen zagen veel beter waarheen Stalin ging, 
en welke maatregelen er nodig waren om hem in bedwang te 
houden: het binden van de Westerse oorlogshulp, die Stalin zo 
dringend nodig had, aan scherpe voorwaarden, het tijdig treffen 
van regelingen voor als de overwinning zou bevochten zijn, het 
doeltreffend omgrenzen van "invloedssferen". Maar bij de 
Amerikanen "mocht" dit alles niet. Het zou voor hen een 
terugval betekend hebben in de oude methodes der "Europese" 
machtspolitiek en geheime diplomatie, waaraan zij voorgoed 
verzaakt hadden, toen zij, in de l8e eeuw, hun republiek stichtten. 
Z~j voerden, kan men zeggen (het woord is niet van Vlekke, 
maar van Curzio Malaparte), een politiek van onschuld, en het 
gevolg was dat zij telkens hun inzet verspeelden. 

Zelfs toen President Truman zijn nieuwe "leer" afkondigde, 
en de Verenigde Staten in een positie bracht die met die der 
oude-wereldstaten overeenkomt, haastte hij zich, en moest hij 
zich haasten om door zijn befaamd Point-Fourprogramma de 
Amerikaanse onschuld te honoreren. 

Amerika, zo kan men alles samenvatten, heeft de oorlog 
gevoerd met een wereldideaal voor ogen, te bereiken als on
middellijk doel. Stalin heeft van dit, politiek te weinig door
dachte, streven gebruik gemaakt om zijn eigen, nationaal
Russische belangen te behartigen. 

Wij geloven wel met Dr. Vlekke in harmonie te zijn, wanneer 
wij zeggen dat hiermede de hoofdlijnen van zijn situatie
beschrijving zijn geschetst. Het boek bevat een groot aantal 
bijzonderheden, die in dit overzicht niet zijn genoemd, verwerkt 
of aangeraakt; maar het is geschreven, zoals het Voorwoord 
zegt, "niet om tot navertellen, maar tot nadenken aan te 
zetten" (IX). 
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11. OP~IERKINGEN. 

"De bekendheid der werken over internationale politiek", 
aldus het zelfde Voorwoord, "is... niet altijd evenredig aan 
hun betekenis. Weinig bekende of vrij \veinig betekenende boeken 
kunnen voor een hepaald onderdeel soms zeer belangrijk zijn" IX. 
Het boek draagt overal de sporen van de volhardende, veel 
omvattende, steeds streng critische feitenschifting, waarvan deze 
opmerking een reflex is. 

Men vindt er talrijke correcties in van gangbare meningen 
omtrent hetgeen, vooral in de bewogen decennia die achter 
ons liggen, in werkelijkheid is geschied. Wie het ter hand 
neemt met geen ander doel dan zich daarvan een beeld te 
vormen, komt niet bedrogen uit. 
Intussen zijn er enkele punten, overigens van ondergeschikt 

belang, waaromtrent wij ons misschien een opmerking mogen 
veroorloven. Het zijn de drie volgende: 

1 - De term "Het IJzeren Gordijn", door Dr. Vlekke, zoals 
door vele anderen, toegeschreven aan Churchills rijke fantasie 
(3, 322), is in werkelijkheid eerder gebruikt door Dr. Goebbels, 
in een der hoofdartikelen die deze tijdens de oorlog placht te 
schrijven in het weekblad Das Reieh. 

2 - Men herinnert zich het ontzettende \Varschaudrama van 
Augustus 1944, toen, bij de nadering van het Rode Leger, de 
vrijwilligers van Generaal Bor (Borkomorowski) tegen de Duitse 
bezetter in opstand kwamen, de hele stad van een millioen 
inwoners in hun strijd meesleepten, 63 dagen stand hielden in 
gevechten, die, zoals Churchill opmerkt, op het laatst in de 
duisternis der riolen met messen en vuisten werden gevoerd, 
maar tenslotte gruwelijk werden "vernietigd", terwijl het Rode 
Leger, op enkele tientallen kilometers ten Oosten van de W eichsel 
gelegen, werkeloos toezag. De opstand was uitgebroken op 
instigatie van de Russen zelf, wier radio de Poolse bevolking 
"sinds geruime tijd had aangespoord alle voorzichtigheid te laten 
varen en een algemene opstand tegen de Duitsers te beginnen" 
(Churchill). De gangbare opvatting is dat zij opzettelijk zo hebben 
gehandeld, om zich alvast van deze dappere en vrijheidslievende 
Polen te ontdoen, maar Dr. Vlekke vraagt zich af (245, voetnoot) 
of de oorzaak niet kan zijn geweest dat de Russen zelf nog niet 
gereed waren de Duitse Weichsellinie te forceren. Ook wij zijn 
van mening dat men de Moriaan niet zwarter moet maken dan 
hij is, in casu Stalin. Maar wij vragen ons af, op onze beurt, 
of Vlekke's twijfel standhoudt tegenover de bijzonderheden die 
Churchill thans, in het slotdeel van zijn Mémoires (Triumph and 
Tragedy) over het IVf artyrdom ol Warsaw mededeelt. Het boek, 
waaraan wij hierboven enkele bijzonderheden ontleenden, is op 
9 December 1953 verschenen. De voorpublicaties van Lile zijn 
begonnen in het nummer van 30 November. Het kon dus aan 
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Dr. Vlekke niet bekend zijn, toen deze zijn manuscript afsloot. 
3 - Insgelijks vragen wij ons af hoe de vele, vaak scherp 

critische opmerkingen, die Vlekke maakt over de figuur en 
inzichten van Harry Hopkins, een der invloedrijkste adviseurs 
van President Roosevelt (men vergelijke het Register s.v. 
Hopkins,) te rijmen zijn met de uitbundige lof die Churchill hem 
in het tweede hoofdstuk van het vierde deel zijner Mémoires 
schenkt: " ... vol scherp begrip, vol hartstocht ook, voor de grote 
zaak. .. Harry Hopkins drong altijd tot de kern der zaak door . 
. . . zelden overtroffen zowel in vuur als in wijsheid" (wij cursi
veren). En Hopkins zou juist een der voornaamste dragers 
zijn geweest van die Amerikaanse inzichten waarover Churchill 
zich zo bezorgd maakte. 

IIl. TWEESPALT DER WERELDRIJKEN ALS 
POLITIEKE ANALYSE 

Uit het voorgaande moge reeds enigermate zijn gebleken dat, 
en op welke wijze Dr. Vlekke's Tweespalt kan worden aangemerkt 
als een politieke analyse van de tegenstelling tussen Oost en West. 

Hij verklaart in zijn Voorwoord dat het zijn toeleg is geweest 
de samenhang der feiten naar voren te brengen (IX). De samen
hang die hij ons toont, is primair die der in het spel zijnde 
politieke krachten. 

Deze werkwijze heeft grote voordelen, die wij tot twee hoofden 
zouden willen terugbrengen. 

Het eerste is dat zij ons in staat stelt in het zo diep in ons 
aller leven ingrijpende conflict tussen Oost en West de "normale" 
oorzaken te onderkennen, die het internationaal-politieke leven 
altijd hebben beheerst en ook nu nog beheersen. 

Prof. Dr. Carl Schmitt begint zijn beroemde boekje Der Begrill 
des Politischen met de zin: "Die eigentlich politische Unter
scheidung ist die Unterscheidung von Preund und Peind.", en 
hij laat zien, dat het eigen is aan de staatspolitiek zich te vormen 
in de kracht van deze tegenstelling. Een Staat heeft "vijanden" 
nodig om zijn politiek te kunnen ontwikkelen tot een samen
hangend geheel. Nog verder gaan de supra nationalisten van het 
Revestype (Anatomy ol Peace), die stellen, dat ideologische en 
dergelijke tegenstellingen tussen de Staten niets anders zijn dan 
middelen om de onderlinge, steeds aanwezige en steeds précaire 
strijd om het bestaan met succes te kunnen voeren. 

Wij zijn, mèt Dr. Vlekke vermoedelijk, van mening dat dit 
een overdrijving is. Maar dan toch een die, als iedere goede 
overdrijving, een pars veritatis insluit. Waarin deze bestaat, kan 
men misschien het eenvoudigst zeggen door op te merken dat 
er thans tussen het Oosten, speciaal de U.S.S.R., en het Westen, 
speciaal de U.S.A., spanning zou bestaan, ook als Rusland geen 
"Socialistisch" en Amerika geen "kapitalistisch" land was. 
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Een goede politieke analyse brengt een conflict tot zijn normale 
proporties terug. En zo bereikt Dr. Vlekke een der doeleinden 
die hij zich stelt "het hedendaags gebeuren meer begrijpelijk en 
daardoor waarschijnlijk wat gemakkelijker te dragen te maken" 
(VIII). 

Het tweede voordeel is dat men, door zich in zulk een analyse 
te verdiepen, wordt, van een bevooroordeelde en laf blinde 
partijganger tot een min of meer onpartijdig toeschouwer. 
"Het beste standpunt om de waarheid te benaderen", heeft 
Leibniz gezegd "is dat van de tegenstander". Men moet op dat 
standpunt gaan staan om een goede politieke analyse te kunnen 
maken. En dat is tegelijk een voorwaarde voor de overwinning. 
Als wij Rusland en de Bolsjewiki niet begrijpen, kunnen wij ze 
niet overwinnen, laat staan - wat, uiteindelijk, het enig belang
rijke is - winnen. 

Ook dit voordeel is in Dr. Vlekke's boek duidelijk zichtbaar. 
Hij legt er zich op toe de Russisch-Amerikaanse verhouding 
"zonder vooropgezette meningen te bekijken" (16). Het resultaat 
is een beschrijving die inderdaad verhelderend, en daardoor, 
in niet geringe mate, bevrijdend werkt. 

Dit zijn dus voordelen, en belangrijke, van de methode die 
de schrijver volgt. 

Maar nu rijst de vraag of, althans in welke mate hij in de 
toepassing ervan is geslaagd. 

Wij hebben hierover twee opmerkingen te maken, die beide 
op een en dezelfde overweging berusten; en moeten dus, 

ten eerste, deze overweging kort beschrijven; om vervolgens, 
ten tweede en ten derde, onze opmerkingen kort te formuleren. 
1 - Onze overweging is dat men, wanneer men een situatie 

als de onderhavige aan een politieke, in tegenstelling tot een 
"ideologische" analyse onderwerpt, riskeert, die factoren te ver
waarlozen die, ofschoon zij van "ideologische" herkomst zijn, 
politieke kracht ontwikkelen. 

Wat wij onder politieke en ideologische factoren verstaan, 
hebben wij in het begin van dit artikel gezegd. 

Onder de ideologische factoren nemen ongetwijfeld de reli
gieuze en alle andere, waarvan ons oordeel over het doel van 
het leven afhangt, de voornaamste plaats in. Maar dit zijn niet 
de enige. Hiertoe behoren eveneens al onze ideeën, begrippen, 
opvattingen en idealen, betrekking hebbend op de organisatie 
der tijdelijke samenleving. En zelfs al onze andere begrippen 
en idealen. 

Het is duidelijk, dat de blote levenskansen van politieke 
programma's afhangen van de ideologische gegevens die in een 
gemeenschap leven. Aan iedere politieke situatie beantwoorden 
ideologische voorwaarden. Hieruit volgt dat een politieke analyse 
die deze gegevens verwaarloost, als zodanig, dat is als politieke 
analyse, gebrekkig is. 
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2 - Onze eerste opmerking dus, in het licht van deze over
weging, is, dat Dr. Vlekke wellicht bepaalde ideologische factoren, 
die voor zijn politieke analyse onmisbaar zijn, zo niet verwaar
loost dan toch onderschat. 

Het merkwaardige is, dat weinigen, zover onze kennis reikt, 
het belang van deze factoren in een helderder licht hebben 
gesteld dan hij zelf, in het artikel, dat wij sinds jaren trouw 
bewaren, en menigmaal met vrucht hebben herlezen, Oost en 

West Vergeleken in de Internationale Spectator van 13 Decem
ber 1950. 

Ook hier schrijft hij penetrant over de materiële positie 
der beide tegenstanders, vooral van Rusland; maar wanneer 
hij de balans opmaakt, is een zijner eerste kenmerkende 
uitspraken: "in de strijd om de mens heeft (Sowjet-Rusland) 
in West Europa zware verliezen geleden" (7). En het artikel 
eindigt met een paragraaf, waarin de schrijver duidelijk maakt 
dat het eindresultaat, en zelfs de vraag of het conflict tot 
oorlog zal leiden, zal afhangen van de geestelijke krachten 
in Oost en West, dus van de vraag wat de mensen zullen 

denken, willen en besluiten te doen. 
Wij vinden in Tweespalt der Wereldrijken weinig of niets 

van dit inzicht terug, dat toch, nietwaar, als de schrijver in 
1950 gelijk had, volkomen ad rem zou zijn geweest. 
Wel kenmerkt hij de twee grote tegenstanders als "gemeen

schappen die door een ideologie gedragen worden" (VII-VIII), 
wijst hij op factoren als deze, dat de anti-religieuze politiek der 
Sowjets heeft bijgedragen tot sympathieverlies bij het Ameri
kaanse volk (125-126), en stelt hij in zijn Epiloog dat "wijze 
staatsmanskunst in het Westen ... een grote plaats (zal) gunnen 
aan de voor Moskou onbegrijpelijke factor van geestelijke macht" 
(479), maar toch moet worden gezegd dat de strijd in het boek 
als geheel op generlei wijze de gestalte krijgt van een strijd 
om de mens. 

De reactie van het Christendom op het staatstotalitarisme, 
zoals dit in Rusland, onder Lenin, is ontstaan, behoort, naar 
het ons voorkomt, tot de gegevens, zonder welke de geschiedenis 
van het conflict niet kan worden begrepen. Het is in Vlekke's 
boek niet of nauwelijks terug te vinden. 

Iets dergelijks kan worden gezegd van de reactie der Westerse 
beschaving op de politieke en sociale leer der Bolsjewiki. 

Een der kenmerkende passages is die, waar Dr. Vlekke 
Churchills reactie op de Duitse invasie van Rusland in 1941 
beschrijft (198). Hij citeert diens woorden voor de Londense 
radio op Zondagavond 22 Juni (de invasie was in de vroege 
morgen van 21 Juni begonnen): "Iedereen en elke Staat, 
die tegen het Nazidom vecht, kan op onze hulp rekenen ... ", 
maar niet de woorden die Churchill daaraan had doen vooraf
gaan: "Nooit is er een onverzettelijker tegenstander van het 
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communisme geweest dan ik in de laatste vijfentwintig jaren. 
Geen woord dat ik erover gezegd heb neem ik terug". 
Onze bedenking is niet dat Dr. Vlekke het conflict onderwerpt 

aan een analyse, die in wezen een politieke analyse is. \Vant de 
tegenstelling tussen Oost en West is een politieke tegenstelling, 
en niets is verwarrender, en, als wij ons zo mogen uitdrukken, 
anti-apologetischer, dan het gelijkstellen ervan aan een geestelijke 
tegenstelling. Maar dat hij, naar het ons toeschijnt, die ideolo
gische factoren, die tot het politieke beeld van het conflict 
behoren, ongenoegzaam tot hun recht doet komen. 

3 - Onze tweede opmerking is niets anders dan een toepassing 
van de eerste op een bijzonder aspect van het conflict. Aspect, 
waarvan wij ons afvragen of Dr. Vlekke er de aandacht aan 
geeft, die het verdient. 

Wij zouden het, in algemene termen, als volgt willen om
schrijven: de thans optredende politieke krachten zijn krachten 
die zich meer en meer losmaken uit ieder "nationaal" - of Staats
verband ; en, in concreto, de thans heersende tegenstelling tussen 
"Oost en \Vest" is evengoed, zo niet meer, een tegenstelling tussen 
het wereldcommunisme en zijn tegenstanders als tussen bepaalde 
Staten en statengroepen. "Oost" en "West", met andere woorden, 
zijn termen die meer en meer bedriegelijk worden. 

De schrijver waarschuwt herhaaldelijk tegen het onoordeel
kundig trekken van historische parallellen: het "verklaren" van 
hetgeen wij thans zien gebeuren uit hetgeen vroeger is geschied. 
Zo op pagina 9, 25-27 (29) en 321. 

Men moet, zo zouden wij deze waarschuwing kunnen vertalen, 
bij het beoordelen van een situatie, altijd een bijzondere aandacht 
geven aan die factoren die nieuw zijn en zonder precedent. 

Dit zijn de factoren die het moeilijkst te onderkennen zijn. 
Maar het zijn ook de interessantste. Zij verschaffen ons, als 
wij ze goed begrijpen, de sleutel, zowel voor het doorzien als 
voor het doeltreffend reageren op de situatie. 
Factoren van deze aard zijn in de tegenstelling tussen "Oost" 

en "West" onmiskenbaar aanwezig. Zij kunnen, naar het ons 
toeschijnt, tot twee hoofden worden herleid. Ten eerste, het 
snel groeiend besef dat de "nationaal" -souvereine Staat de 
macht verliest de politieke wereld ontwikkeling te beheersen. 
Ten tweede, de daarmee samenhangende opbouw van extra- of 
supranationale politieke formaties, die zo sterk worden, dat zij 
wellicht, en niet enige Staat of statengroep, het beslissende 
woord zullen spreken. 

Er bestaan, wat deze ontwikkeling betreft, alleszins op
merkelijke verschillen tussen "Oost" en "West". 

Het Westen als geheel kent geen politiek programma dat 
aan deze ontwikkeling zou beantwoorden, laat staan een creatief, 
gedurfd en veroveringskrachtig programma. 
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Er bestaan politieke stromingen van deze soort (de supra
nationalistische, in hun verschillende vormen) maar deze zijn 
vooralsnog te zwak om het politieke aangezicht van het 
Westen te bepalen, of de daden der regeringen aanmerkelijk 
te beïnvloeden. 
Van een zodanige Westerse streving die ook in het Oosten 

een georganiseerde, daadvaardige aanhang zou bezitten (zoals 
het Oosten er een in het Westen heeft) is nog helemaal geen 
sprake. 

Desalniettemin leeft ook in het Westen het besef, dat de 
hedendaagse wereld een nieuwe, supranationale, allesomvat
tende rechtsorganisatie nodig heeft. Men kan zich hiervan 
overtuigen door in Dr. Vlekke's boek de paragrafen Het 
(Amerikaanse) ideaal van wereldvrede door wereldorganisatie 
(204-212) en Churchills plan voor ordening der wereld (212-217) 
te lezen. 
Het Oosten daarentegen kent zulk een streven wel. Het 

behoort tot de wezenskenmerken van het communisme, dat 
immers streeft naar een klassen- niet alleen, maar ook een 
"statenloze" wereldsamenleving. Aan geen doelstelling van het 
communisme wordt constanter vastgehouden, vanaf Marx tot 
Stalin (en Malenkof) toe. In geen opzicht heeft het communisme 
meer opvallende resultaten bereikt. Het indrukwekkendste teken 
vormen wel de (door Dr. Vlekke niet genoemde) Thorezverkla
ringen van voorjaar 1949, toen, op het voorbeeld eerst van 
Frankrijks Maurice Thorez, en daarna van Italië's Palmiro 
Togliatti, de ene communistische partij in het Westen na de 
andere verklaarde, dat, in geval van oorlog, haar leden vóór 
Stalin en tégen diens vijanden zouden vechten. Zij stelden 
daarmede een daad zonder precedent in de geschiedenis. Het 
opmerkenswaardigste is wel dat zij deze konden stellen, en dat 
de regeringen van het Westen er niet of nauwelijks op hebben 
gereageerd. Zo sterk zijn reeds de politieke formaties van het 
"Oosten" in het "Westen". Het Wereldcommunisme bekleedt, 
wat zijn organisatorische hechtheid en extensie betreft - het 
omvat de gehele aardbol - een positie, die zonder voorbeeld is. 

Wat speciaal onze aandacht verdient, is, ten eerste, dat een 
formatie van deze aard, waaneer zij sterk genoeg wordt, militaire 
praeparatieven, door Staten getroffen, illusoir maakt. Supra-, 
extra- ot transnationale politieke krachten zijn nu eenmaal van 
een hogere orde dan nationale. 

Hiermede hangt duidelijk het verschijnsel samen dat 
Chester Bowles, President Trumans ambassadeur in India, 
in zijn pas verschenen boek Ambassador's Report aanwijst: 
"De taak van een ambassadeur is niet langer de betrekkelijk 
eenvoudige taak de politiek van zijn regering op hoog niveau 
te vertegenwoordigen ... , zoals ik het zie, is het eveneens 
zijn taak contact te leggen met het volk". 
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Ten tweede dat de vraag 0/ zij sterk genoeg wordt, niet afhangt 
van hetgeen de Staten "willen", maar van wat de mensen 
denken, en besluiten te doen. 

Niet, met andere woorden, van politieke, maar van ideolo
gische factoren. Van de inzichten en begrippen, en ook van 
de deugden en ondeugden die onder de mensen tot ontwikke
ling komen. 

Dr. Vlekke beschrijft de tegenstelling tussen Oost en West 
als een tegenstelling tussen Staten en statengroepen. Het is voor 
hem een tweespalt tussen wereldrijken. Op niets legt hij meer 
nadruk dan op zijn inzicht dat de Bolsjewiki een "Russische" 
politiek voeren. Hun richtsnoer is "niet het ideaal ener wereld
rechtsorde, maar de nationale interessen van de Russische staat" 
(211 - wij cursiveren). De toekomstige wereldorganisatie was, 
in de ontwikkeling van het conflict, "hoofdzakelijk een Brits
Amerikaanse aangelegenheid ... , daar Rusland zich hiervoor 
niet interesseerde" (219 - wij cursiveren). 

Weliswaar verraadt hij zijn besmetting met de nieuwe 
inzichten door van "Oost en ,,'Vest" te spreken als van 
"twee grote partijen onder de staten der wereld" (1). Partijen 
immers zijn formaties die in de zelfde gemeenschap tegenover 
elkaar staan met een verschillend oordeel over de belangen 
van het geheel, elkaar penetreren, en trachten, binnen het 
zelfde territorium, de mensen te groeperen. Maar er zijn geen 
tekenen dat dit spontaan aanvoelen tot een bewust inzicht 
is geworden. 

Waar het ten slotte over gaat, kan misschien het gemakkelijkst 
verduidelijkt worden aan de hand van de vraag: welke is de 
verhouding van het "Russische" communisme tot het wereld
communisme? Steunt het laatste op het eerste, of omgekeerd? 
Of is hier misschien sprake van een mutua dependentia, een 
wederzijdse afhankelijkheid? 

Wel, de vraag doet denken aan het befaamde probleem van 
de vliegende vogel. Of de vogel door zijn vleugels wordt gedragen, 
dan wel de vleugels door de vogel. 

Het souvereine bolwerk, dat Sowjet-Rusland heet, vormt 
ongetwijfeld voor het wereldcommunisme een onmisbaar steun
punt. Het is het centrum van zijn organisatorische eenheid, 
zijn seminarium, zijn laboratorium, zijn wijkplaats en zijn smidse. 
Dit moeten wij Vlekke toegeven, in het midden latend, overigens, 
of, en in welke mate dit centrum bezig is zich te verplaatsen 
van Moskou naar Peking. Maar even ongetwijfeld vormt Sowjet
Rusland (en het Rode Imperium) alleen hierom een ernstige 
bedreiging voor het Westen, omdat het wereldcommunisme 
bestaat en overal intensief werkzaam is. 
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Laat ons niet vergeten wat Stalin, naar wie wij immers 
goed moeten luisteren, gezegd hee~~ te ~Ioskou, October 1 ~1;)2, 
in zijn slotrede van het 19de partIJcongres: "Wanneer kame
raad Thorez en kameraad Togliatti verklaren, dat hun volkeren 
(sic 1) niet zullen vechten tegen de volkeren van de Sowjet
Unie, dan is dat ondersteuning" (men vindt de tekst in 
Keesings Historisch Archief). En, wat meer zegt, indien 
Dr. Vlekke gelijk heeft als hij stelt dat de Russische Bolsjewiki 
inderdaad "geloven" in de theorie van het Stalinistisch
Leninisme (475) dan wordt het Russische socialisme tot 
ontwikkeling gebracht met het oog op de wereldrevolutie. 
Men zou het Russische Socialisme kunnen vergelijken met 

de romp van de vliegende vogel, het wereldcommunisme met 
de vleugels. 

\Vat, naar onze bescheiden mening, Dr. Vlekke's Tweespalt 
tot een onvolledige studie maakt, is, dat hij de romp van de 
vogel beschrijft, en aan de vleugels aandacht besteedt, maar er 
ongenoegzaam acht op geeft dat het een vliegende vogel is. 

Er is reeds vele malen en in vele toonaarden door schrijvers 
van het Westen gezegd dat het \Vesten - ook voor het Oosten
het Bolsj ewisme niet zal overwinnen, tenzij het de uitdaging, 
die erin ligt, aanvaardt en creatief beantwoordt. 

De hoofdstukken die Dr. Vlekke wijdt aan de zwakheden van 
het (veel sterkere) Westen, speciaal van de Verenigde Staten, 
tegenover de slagvaardigheid van (het veel zwakkere) Rusland, 
behoren tot de interessantste van zijn boek. Zoals overigens 
van hem, eminent Amerika-kenner, te verwachten was. 

Maar veel te weinig komt, naar wij menen, in zijn boek tot 
uiting dat deze zwakheden het gevolg zijn van het ontbreken, 
aan \Vesterse zijde, van een creatief programma als die schrijvers 
bedoelen. 

Een politiek wereldprogramma van minstens dezelfde allure, 
stijl en universaliteit als dat van het wereldcommunisme. 

"De toekomst van het Westen" 
door Dr G. de Beus 
Uitg. H. D. Tjeenk Willink en Zoon N.V. Haarlem, 1953 

De schrijver, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 
van het Koninkrijk der Nederlanden te Washington, geeft aller
eerst een boeiend overzicht van en een gedegen critiek op de 
visies van Danilevsky, Spengler en Toynbee over leven en dood 
der beschavingen. Het is ondoenlijk hiervan in zo'n kort bestek 
een zij het nog zo summier overzicht te geven. Evenzeer is dit 
het geval met het tweede deel van het werk: De stand van het 
\Vesten, en het derde: De toekomst van het Westen. We 
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beperken ons noodgedwongen tot enkele opmerkingen die ons 
voor de politicus van groot belang lijken. 

"Er is grond te over, zoals dit boek heeft trachten te bewijzen, 
voor het vertrouwen dat zowel Europa als Amerika het creatief 
vermogen bezitten om de huidige crisis van de Westerse be
schaving te overwinnen en deze tot nieuwe toppen te voeren." 
Aldus de schrijver. Welke zijn de politieke bewijzen voor deze 
optimistische conclusie? Allereerst noemt de schrijver het streven 
naar Europese eenheid, met als eerste stap daartoe de Benelux. 
Wel constateert hij, naar onze mening terecht, dat het tempo 
van de vooruitgang onvoldoende is. De huidige moeilijkheden 
rond de E.D.G. kunnen deze mening slechts versterken. Maar 
er is een begin. De uitdaging is beantwoord. Bij alle verlies 
aan scheppingskracht, het kenmerk van het verval der bescha
vingen, is het streven naar en het vinden van vormen voor de 
Europese eenheid een bewijs van leven en dadendrang. Een 
tweede voor de politiek belangrijk punt is de overwinning van 
de klassenstrij d, een geleidelijke overwinning zegt de schrijver 
terecht. Wij voegen er voor ons nog aan toe dat van een volledige 
overwinning nog geen sprake kan zijn. Voor het zover is zal 
naast de rechtvaardigheid de liefde haar plaats in het sociale 
leven herkregen moeten hebben. In wat bereikt is heeft de poli
tiek ongetwijfeld een groot aandeel gehad. Het is haar taak de 
sociale ontwikkeling verder te voeren, niet op de laatste plaats 
door een voorzichtige maar consequente opbouw van de P.B.O. 
Op de derde plaats nemen wij met genoegen over wat de schrijver 
op blz. 151 zegt: "Zelfs in de politiek begint het besef, dat een 
staat niet uitsluitend geregeerd kan worden volgens verstande
lijke maatstaven, terug te keren. De uitdrukking van dit besef 
vindt men in de democratisch-Christelijke partijen die in 
Frankrijk, Duitsland, Italië en andere landen na de oorlog aan 
de macht zijn gekomen; ook Nederland wordt sinds de bevrijding 
geregeerd volgens een combinatie van Christelijke en democra
tische beginselen." 

Wij wezen slechts op enkele punten die meer in het bijzonder 
de politiek betreffen. Daarmede is niet gezegd dat andere zaken 
de aandacht van de politicus niet verdienen. Politiek dient nauw 
betrokken te zijn op het sociale en culturele leven. Een synthese 
als Dr. de Beus geeft, is ook in dit opzicht van belang. De vraag 
naar de toekomstmogelijkheden van het Westen is van groot 
gewicht voor het streven naar betere maatschappelijke ver
houdingen. Politiek voeren zonder vertrouwen in eigen kracht, 
zonder kennis van eigen kansen en moeilijkheden is onmogelijk. 
Vertrouwen schenkt Dr. de Beus ons zeker. Dat hij dit op 
deugdelijke gronden doet, daarvan zal de lezer naar mijn mening 
zeker overtuigd worden. J os. J. G. 
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