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CUoorwoord 

lD
e nieuwe omslag, waarmede dit Maandblad bij dit 

nummer zijn derde jaargang ingaat, is slechts een 
uitwendig teken van de enigszins gewijzigde inhoud, 
welke de Redactie aan het Katholiek Staatkundig 

Maandschrift meent te moeten geven. Niet dat wij zo ontevreden 
zijn over hetgeen wij in de afgelopen twee jaren hebben kunnen 
bieden. Maar wel is gebleken, dat de inhoud van het Tijdschrift 
actueler en voor de lezers meer aantrekkelijk kan worden 
gemaakt. 

Dit stelt eisen zowel aan de inhoud der te plaatsen artikelen, 
als aan de vorm, waarin de onderwerpen worden behandeld. 
De Redactie zal er daarom naar streven in meerdere mate de 
actuele politieke vraagstukken te doen behandelen (o.a. door 
op gezette tijden Politieke Kanttekeningen op de vraagstukken 
van de dag en beschouwingen inzake de buitenlandse politiek 
in het Tijdschrift op te nemen) en tevens de inhoud der artikelen 
bevattelijker te maken zonder de degelijkheid aan de populariteit 
op te offeren. 

Bovendien is de wenselijkheid gebleken het Tijdschrift meer 
dienstbaar te maken aan de vrije menings-uiting onder de 
katholieken, zulks mede met het oog op het feit, dat de jongste 
Partijraads-vergadering der K.V.P. op 26 Februari 1.1. tot de 
instelling van een College van Beraad heeft besloten. Over menig 
staatkundig en politiek onderwerp bestaat in feite verschil van 
mening; niet steeds is een ieder het eens met wat de Partij
leiding doet en voorstaat of de Katholieke Kamerfracties 
beslissen. Het ware kortzichtig een daarvan afwijkend standpunt, 
mits op redelijke gronden ontwikkeld, niet in het tijdschrift der 
Partij op te nemen. Opbouwende critiek is even nuttig als 
welkom. Slechts zal de Redactie er naar streven aan dit soort 
discussies leiding te blijven geven door van haar standpunt te 
doen blijken en desgewenst het horen en wederhoren toe te passen. 
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Om de verwezenlijking der aangegeven doeleinden te ver
gemakkelijken is het aan de Redactie (in haar oude samenstelling) 
wenselijk voorgekomen enerzijds de dagelijkse leiding van het 
Tijdschrift aan een kleiner college toe te vertrouwen en anderzijds 
een groter aantal belangstellenden te interesseren en mede
verantwoordelijkheid te doen dragen voor de inhoud van het 
Maandblad. 

Op grond hiervan is de Redactie thans samengesteld uit de 
volgende personen: Mag. Dr. S. Stokman O.F.M., Drs. J. M. 
Aarden, Dr. L. A. H. Albering, Mr. F. E. J. van der Valk en 
Mr. Ch. Rutten, redactiesecretaris. 

De Redactie zal worden bijgestaan door een Raad van Advies, 
bestaande uit Mej. Dr. M. A. M. Klompé en de heren Dr. A. H. 
M. Albregts, W. J. Andriessen, Mr. F. J. H. Bachg, Prof. Mr. 
A. L. de Block, Mr. F. F. X. Cerutti, Mr. J. M. Derks, Prof. Mr. 
C. P. M. Romme, Dr. W. J. Schuyt, Mr. F. G. C. J. M. Teulings 
en Mr. G. A. M. Vogelaar. 

Aan de politieke belangstelling en scholing ontbreekt er in 
ons land en zeker onder de katholieken nog veel, niettegenstaande 
het in de ware staatkunde toch slechts gaat om het welzijn 
van de gemeenschap in haar geheel en van al hare leden en 
niettegenstaande een ware democratie een zekere graad van 
weten en medeleven veronderstelt bij het gehele volk. In dit 
verband bevelen wij het eerste artikel van dit nummer bijzonder 
in de aandacht van de lezer aan. 

Moge ons Maandblad, al is het in bescheiden mate, bijdragen 
tot een vermeerdering van kennis en van belangstelling op het 
brede terrein van ons staatkundig leven. 

REDACTIE. 
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Onze verantwoordelijkheid 

EEN APPÉL] 

I
n de laatste alinea van het redactionele voorwoord wordt 

geconstateerd, dat de politieke belangstelling van ons 
Katholieke volksdeel gering is. Deze kwestie prikkelt tot 
commentaar. 

Men kan het probleem van twee kanten benaderen. Men zou in 
de eerste plaats zich de vraag kunnen stellen, welke de oorzaken 
van deze geringe belangstelling zijn, om vervolgens de aan
gevoerde argumenten te ontzenuwen. Men kan echter de zaak 
ook van een andere zijde aanpakken, door n.l. de positieve 
argumenten voor een intensievere politieke belangstelling en 
activiteit te formuleren, het aan de lezer overlatend deze te 
confronteren met zijn eigen bezwaren. Dit korte woord wil zich 
beperken tot de laatste weg, zoals uit de titel al moge blijken. 

De tweede wereldoorlog heeft wel bijkans alle landen, maar 
zeker het oude Europa achtergelaten in een chaos, moreel, 
economisch en politiek losgeslagen en verdeeld in twee kampen 
gescheiden door een "ijzeren gordijn". 

Aan ons, de mensen van de 20ste eeuw, is de taak om uit deze 
verwoesting weer een duurzaam hecht geheel te bouwen, een 
veilig huis, waarin het goed is voor een ieder om te leven. 

Nemen wij echter de bouwers eens onder de loupe, dan zien 
wij hen verdeeld in verschillende kampen. Enerzijds hen, die zich 
bekennen tot de ideologie van het Oosten. Materialistisch ge
fundeerd, wordt hierin de Staat primair gesteld en is de mens 
gedegradeerd tot een instrument dat slechts betekenis heeft 
voor zover het dienstbaar kan worden gemaakt aan de almacht 
van de Staat. 's Mensen geest heeft daarbij geen betekenis meer. 
Anderzijds onderscheiden wij een groep, die de mens autonoom 
heeft verklaard. Door de ontwikkeling van wetenschap en 
techniek meent deze mens, dat hij alles begrijpt en zelve de 
heerser is geworden van de Schepping. Deze schepping wil hij 
uit eigen kracht perfectionneren en dienstbaar maken aan 
zichzelf. Tot op heden is hem dat echter nog niet bijster goed 
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gelukt, gezien het feit, dat hij bezig is zichzelve te vernietigen 
met de producten van zijn eigen geest. 

Daartussenin het christelijke kamp waartoe wij, al of niet 
terecht, menen te behoren. 

\Vat is nu onze houding? In de meeste gevallen een van 
afwachten. Men meent de wereld geen betere dienst te kunnen 
bew~jzen, dan door zich terug te trekken op eigen geestelijke 
stellingen, in dit isolement zich geestelijk te verdiepen en toe 
te zien hoe de moderne wereld aan zichzelve ten gronde zal gaan. 

Over één ding is een ieder het eens. De volkeren snakken naar 
eenheid en vrede. Men zal zich, om dit doel te bereiken, in vele 
opzichten moeten herorienteren, in eigen land en daarbuiten. 
Men zal de sociale rechtvaardigheid als basis moeten nemen van 
een nieuwe rechtsorde in eigen Staat en in het samengaan van 
meerdere Staten in regionaal of wereldverband. 

Daarbij rijzen vele vragen, die een oplossing eisen; men denke 
slechts aan de eerbiediging van de vrijheid van de menselijke 
geest, aan de plaats en de bescherming van het gezin als de 
fundamentele groepseenheid in de maatschappij, aan problemen 
als bezitsspreiding, rechtvaardig loon, publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie etc. 

Wanneer men dit alles wil realiseren in de moderne maat
schappij, dan zit men al midden in de politiek. Kunnen wij 
Katholieken hier geen bijdrage leveren? Deze vraag stellen is 
haar beantwoorden. Wij kunnen het niet alleen, het is zelfs 
onze dure plicht. Uit de veelheid van argumenten voor deze 
stelling zij hier een keuze gedaan. 

1. Als burgers van een Staat hebben wij een verantwoordel(jkheid 
voor het welzUn van de gemeenschap; deze verantwoordelijkheid 
kunnen w(j niet van ons afschuiven op enige vertegenwoordigers. 
M et velen in een gemeenschap leven betekent naast vele voordelen 
tevens de bereidheid om offers te brengen. Dit doei men echter 
te gereder, naarmate men de noodzaak en het nut hiervan heeft 
leren zien, doordat men zich in de kwestie heeft verdiept. De 
wetten, die in een parlement worden gemaakt, moeten door allen 
worden uitgevoerd en moeten dus weerklank vinden bU de burgers. 
IJ et is dus ook aan allen om mee te denken en een eigen bijdrage 
te leveren. Di[ is in een democratische Staat gelukkig mogelijk. 

2. Niet minder belangrijk, hoewel enigszins negatief, is het besef, 
dai de vestiging van een nieuwe nationale ot internationale 
rechtsorde voortgang zal vinden, of wU Katholieken daar al 
ot niei in meespelen. Kijken wU slechts toe dan zal cr een 
moment komen, waarop wij op een goede morgen ontwaken en 
moeten constateren, dat het nieuwe gebouw er al siacd maar dat 
de christelijke fundamenten er aan ontbreken. J ammcrerz en 
opponeren helpt dan niel meer; het is te laat. Wat er VQn het 
christendom in Europa daarbU zal overblUven laal zich gemak
kelijk raden. Het zal niet veel zijn. 



3. Gelukkig is er echter een positieve reden, waarom wij ons met 
een opbouw van de moderne maatschappij en dus met de 
politiek moeten bezighouden en deze spnzit voort uit hei levendige 
besef, dat w(j als christenen waardevolle bouwstenen te bieden 
hebben voor het nieuwe huis. Ja, men moet zelfs verder gaan 
en zeggen: "deze activiteit is een deel van onze taak tegenover 
de Schep per". Het is aan ons om als instrument Gods, steunende 
op de geestel(jke basis, die ons gegeven is in het christendom, 
de schepping te voltooien. De materiele wereld om ons heen mag 
nooit doel zijn, maar wel als middel tot doel gebruikt en gezien 
worden. 

\Valweer de moderne mens verlangt naar eenheid, dan hebben 
w(j in het christendom de bouwstenen tot die eenheid. 

H et Christendom kent geen landsgrenzen en geen verschillen 
tussen rassen. De mens is in Christus onze broeder en het is 
uit liefde tot God, dat wij onze broeder liefhebben en in hem 
God zoeken en terugvinden. 

Als een zuurdesem zullen wij moeten zijn in deze moderne 
wereld en vanuit ons ideaal de waarborgen moeten scheppen voor 
de erkenning van 's mensen geestelijke vrijheid en van zijn recht 
op een menswaardig bestaan. 

Het is niet de taak van de Kerk om dit te doen. De Kerk kan 
de bezieling geven, de geest die alles zal moeten dragen, - men 
leze slechts het vasienmandement van het Hoogwaardig Episco
paat van dit jaar - het is echter aan ons om gestalte te geven 
aan deze idealen in een nieuwe rechtsorde. En daarom moet 
de Katholiek van deze tijd er op uil. Hij moet zich verdiepen 
in de problemen, die er worden gesteld, op geestelijk, op sociaal, 
op cultureel, op economisch, of op welk ander terrein dan ook. 
Hij is mede-verantwoordelijk, dat de moderne maatschappij zo 
wordt ingericht, dat ieder mens de kans krijgt, niet alleen een 
menswaardig bestaan te leiden, maar bovenal om zijn weg tot 
God te vinden en Gods Wil te volbrengen. Dit is een moderne 
vorm van apostolaat, die wij niet mogen verwaarlozen; er zal 
ons t.z.t. rekenschap over worden gevraagd. 

Zegt men nu : "ik bemoei mij niet met de politiek, want zij 
is niet recht door zee, zij beweegt zich teveel op het terrein van 
het compromis etc.", dan luidt het antwoord: "dan zult U eerst 
met recht er in moeten duiken om de bestaande toestand te 
veranderen" . 

Meent men, dat de enkeling toch geen invloed kan hebben, 
dan bedenke men, dat vertegenwoordigers in een parlement, 
of om een internationale conferentietafel, niets kunnen uitrichten, 
wanneer zij niet gedragen worden door de weerklank in en de 
steun van het volk. Vele Katholieken zijn zich daarvan niet 
voldoende bewust. 

Dit tijdschrift wil een bijdrage leveren tot de meningsvorming 
over verschillende politieke vraagstukken. Zij wil tevens de 
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wegen tonen, waarop een ieder zijn bijdrage zal kunnen leveren. 
Zij beoogt daarbij iets anders dan het gebodene in andere week
en maandbladen. Zij geeft een verantwoording van een beleid 
vanuit een bepaalde hoek, n.l. van de partij. Zij wil een open 
gesprek voeren met alle Katholieken in Nederland, die begrijpen 
dat zij niet afzijdig mogen blijven, maar mee moeten denken. 
Ieder heeft een eigen wereld om zieh heen en kan vanuit deze 
wereld iets waardevols inbrengen in het grote geheel. Is zijn 
opinie tegengesteld aan de door ons gegevene, des te beter. 
Du ehoe des opinions, jaillit la vérité. 

Moge dit gesprek eerlijk en open zijn en..... met velen. 

M. KLOMPÉ. 
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o B Jon g st BPa r tij r a a d SVB r g a d B rin g 

lD
e op Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Februari gehouden 

partijraadsvergadering ligt weer achter ons. Het was 
de ge vergadering van deze raad, welke sinds het 

bestaan der katholieke Volkspartij, plaatsvond. Het 
schijnt nuttig aan de zo pas gehouden bijeenkomst enige aan
dacht te schenken, en het verdient wellicht aanbeveling, dat 
in de toekomst te blijven doen. 

De redenen daarvoor? Er zijn er verschillende voor aan te 
voeren. Zowel het karakter van de partijraad, alsmede zijn taak 
en de te behandelen agenda maken dit verantwoord, terwijl 
op deze wijze er wellicht aan kan worden medegewerkt dit 
orgaan der partij wat dichter bij de lezers van het Maandschrift 
te brengen. Dit laatste schijnt ons een winstpunt, waaraan enige 
betekenis mag worden toegekend. 

Het karakter van dit orgaan van de partij is er een van 
wetgevende aard. Dat wil zeggen: dat het in de partij het 
hoogste orgaan is. Naast de partijraad kent de partij nog als 
organen het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur, doch deze 
zijn, voor wat hun karakter betreft, van andere aard. 

Uit dit karakter vloeit voor een belangrijk gedeelte reeds de 
taak van de partijraad voort. De karakterisering: wetgevend 
orgaan, impliceert immers de bevoegdheid en de plicht als 
hoogste orgaan in de partij te fungeren. Derhalve die beslissingen 
te nemen, welke voor de uitvoering van de taak van de partij 
onmisbaar zijn. Zo komt het aan de Partijraad toe de regle
menten voor de partij en haar organen vast te stellen; voorstellen 
van het Partijbestuur van de Kringen en van de partijraadsleden 
te behandelen, het beginsel- en verkiezingsprogram vast te 
stellen en terzake van bepaalde aangelegenheden een standpunt 
te bepalen. De vaststelling van de begroting is eveneens aan 
de Partijraad voorbehouden. 

Men ziet het: het is een zeer belangrijk orgaan, van welks 
juiste functionering voor de partij zeer veel afhangt. 

De samenstelling van de partijraad is daarmede in overeen
stemming. Gegeven zijn juist, zU het zeer summier, omschreven 
taak, moet de partij als zodanig in dit orgaan haar weerslag 
vinden. Dientengevolge is de Partijraad samengesteld uit stem
gerechtigde en adviserende leden. 

Tot de eerste groep behoren de afgevaardigden der Kringen, 
de leden van het Partijbestuur en tien afgevaardigden aan-
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gewezen door de Jongerenraad. Dit aantal afgevaardigdE:ll voor 
elke kring wordt bepaald naar de grondslag van het aantal 
leden, dat deze telt, met dien verstande, dat twee afgevaardigden 
worden benoemd, indien de Kring 5000 of minder leden telt en 
vervolgens voor elkbegonnen 5000-tal daarboven één afgevaar
digde meer. 

De adviserende leden zijn: de leden der Staten-Generaal, 
die lid zijn van de Fracties der Katholieke Volkspartij; de leden 
van het Bestuur van de kiesvereniging ten behoeve van de 
verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten
Generaal en vertegenwoordigers van de katholieke arbeid op 
wetenschappelijk, cultureel of sociaal gebied in Nederland. 

De Partijraad kent gewone en buitengewone vergaderingen. 
De eerste wordt ten minste eenmaal 's jaars en wel vóór 1 Maart 
bijeengeroepen; de laatste worden door het Partijbestuur 
bijeengeroepen op de daarvoor reglementair (art. 9 van het 
Algemeen Reglement) aangewezen wijze. Hieruit kan blijken, 
dat de jongste vergadering de gewone-partijraadsvergadering was. 

Het zij met genoegen vastgesteld: de leden van de partijraad 
zijn zich de betekenis van hun lidmaatschap volkomen bewust. 
Zij beseffen, dat dit partijorgaan een belangrijke taak heeft, 
waaruit volgt, dat de bijeenkomsten op een gedegen wijze 
worden gehouden en de beraadslagingen op een hoog peil staan. 
Dit moet aan de partij en haar werk ten goede komen. 

Na deze summiere verkenning op partij-organisatorisch terrein 
moge enige aandacht geschonken worden aan de agenda, welke 
op deze partijraadsvergadering moest worden afgewerkt. Het 
kan daarbij niet de bedoeling zijn hier een verslag van deze 
bijeenkomst te geven. Daarvoor leent zich dit tijdschrift niet; 
de bedoeling is geen andere dan op enige belangrijke aangelegen
heden het licht te laten vallen, ter adstructie ook van de boven 
gememoreerde belangrijkheid dezer vergaderingen. 

Het is de gewoonte, dat de voorzitter der Partij in zijn 
openingsrede enige punten behandelt, welke geacht moeten 
worden urgent en actueel te zijn. Daarom schonk hij thans 
aandacht aan het pas gehouden partijcongres; de behandeling 
Kardinaal Mindzenthy aangedaan en de daaruit voor ons land 
te trekken lessen; de noodzakelijkheid van politieke scholing 
en vorming; de Middenstandspolitiek en het College van Beraad, 
waaromtrent een voorstel van het partijbestuur op de agenda 
voorkwam. 

De verkiezing van een tweede ondervoorzitter was een 
belangrijk punt. Zoals bekend heeft de partij een presidium, 
bestaande uit een voorzitter en een of meer ondervoorzitters. 
Van deze laatste had de heer Sassen het presidium verlaten 
door het aanvaarden van de portefeuille van Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen. Aanvulling van deze plaats werd door 
het partijbestuur wenselijk geacht en het had daarvoor Prof. 
Dr. Jos. Gielen aangezocht, welke zich bereid had verklaard 
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een candidatuur te aanvaarden. Hij werd bij enkele candidaat
stelling met algemene stemmen en met hartelijke instemming 
van de gehele vergadering gekozen. 

W ij kunnen niet anders dan de partij met deze keuze 
gelukwensen, omdat het een uitstekende aanwinst voor 

de partijleiding is. Prof. Gielen, Minister van Onderwijs in het 
kabinet Beel, heeft zich gedurende zijn ministerschap een uit
stekend en principieel bewindsman getoond en zeer belangrijk 
werk verricht. Het is door ons kath olieke volksdeel in hoge 
mate betreurd, dat aan zijn ministeriële leven zo spoedig en zo 
abrupt een einde werd gemaakt. Prof. Gielen is onder ons volks
deel populair en wordt ook in kringen daarbuiten ten zeerste 
gewaardeerd. Hem in het presidium van de partij te mogen 
begroeten, zal aan het werk der partij ten goede komen en 
bevrediging schenken. Op deze wijze blijft oud-Minister Gielen 
voor de katholieke zaak, te behartigen ook binnen het partij
verband, behouden. 

Deze partijraadsvergadering behandelde ook de begroting 
voor 1949. Deze werd, na enkele discussies en na enige wijzigingen 
in enkele begrotingsposten, met algemene stemmen vastgesteld. 
Over het jaar 1948 werd de penningmeester voor zijn beleid 
gedechargeerd. De begroting voor 1949, alsook de rekening over 
1948 wijzen op een gezonde ontwikkeling, ook in finantieel 
opzicht, van de partij.Zonder overdrijving mag worden gezegd, 
dat deze is geconsolideerd. Dit te kunnen vaststellen, is toch 
wel van groot gewicht en het kan niet anders dan aan de werk
zaamheden der partij ten goede komen. Een woord van dank 
aan allen, die daaraan hebben medegewerkt - en dat zijn er 
honderden in stad en dorp, die overigens niemand kent, maar 
die plichtsgetrouw hun dikwijls ondankbaar, maar toch zo 
noodzakelijk werk verrichten - is hier op zijn plaats. 

Hierna waren de voorstellen van de kringen aan de orde. 
Het waren er zeer vele, te veel om ze in deze beschouwing alle
maal te kunnen memoreren. Vandaar slechts een greep. 

Daar was allereerst het probleem van de gezinshulp, dat de 
intense belangstelling van de vergadering had. De oplossing 
daarvan is niet eenvoudig en hangt met tal van andere vraag
stukken samen. Het partijbestuur zal het probleem nader onder 
de ogen zien. 

Een tweede punt betrof de vergoeding voor militairen, waarbij 
gewezen werd op de regelingen in het algemeen, welke vooral 
voor de grotere gezinnen onvoldoende werd geacht en op de 
verschillen tussen de marine en andere delen van het leger. 
Een nader onderzoek is toegezegd, waarbij de kath. kamerfractie 
zal worden ingeschakeld. 
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Ook het classificatie-vraagstuk was weer aan de orde. Wij 
zeggen: weer aan de orde, omdat er op het congres in 1947 en 
op de partijraadsvergadering van 1948 terzake een standpunt 
was bepaald. Vandaar had het partijbestuur geprae-adviseerd 
er thans het zwijgen toe te doen, omdat de mening over dit 
overigens zeer belangwekkend probleem, bekend was. Op ver
zoek van de voorstellers werd deze kwestie in stemming ge
bracht, waarbij bleek, dat de meerderheid van de vergadering 
zich met het prae-advies van het Partijbestuur kon verenigen. 
Dit neemt echter niet weg, dat het Partijbestuur de gang van 
zaken met de grootste aandacht zal blijven volgen. 

De uitvoering van werken door de D.U.vV. kwam eveneens 
ter sprake. Hieromtrent worden nadere gegevens ingewacht. 

Het uitgeven van een Jaarboekje zal door het partijbestuur 
worden overwogen. In deze suggestie zit iets aantrekkelijks. 

De op de dag van de Partijraadsvergadering verschenen 
Memorie van Antwoord inzake de Materiële Oorlogsschade bracht 
de tongen in beweging. Deze materie zit niet op de laatste plaats 
ons katholieke volksdeel hoog en het behoefde dan ook daarom 
niet te verwonderen, dat er met een bepaalde heftigheid over 
werd gesproken. Het was echter ondoenlijk - en de vergadering 
begreep dat - om op dat ogenblik reeds een afgerond oordeel 
over de Memorie van Antwoord te geven. Daarvoor is tijd en 
studie nodig, ook door hen, die straks in het parlement de 
onderwerpelijke aangelegenheid zullen moeten behandelen. Een 
verzoek vanuit de vergadering gedaan om een speciale partij
raadsvergadering aan de materiële oorlogsschade te wijden, zal 
door het partijbestuur worden overwogen. Misschien ligt hier 
een taak voor het College van Beraad. 

Het voorstel van het Partijbestuur tot het instellen van een 
College van Beraad gaf ook aanleiding tot een interessante 
discussie. Niet alle leden konden zich met dit voorstel verenigen, 
waarbij er ook waren, die er op zichzelf bezvvaar tegen hadden. 
Anderen hadden bezwaar tegen het reglementeren ervan. 
Het voorstel zelf, werd nadat er enige wijzigingen in waren 
aangebracht, met 12 stemmen tegen aangenomen. Wij vinden 
dit een gelukkig besluit. Niet zozeer omdat daarmede erkend 
zou zijn, dat in de bestaande verhoudingen de meningsvorming 
en de meningsuiting niet voldoende tot hun recht zouden kunnen 
komen. Indien daarvoor nog enig bewi.is nodig zou zijn, dan is 
dat bewijs door deze partijraadsvergadering afdoende geleverd 
door het debat tussen Prof. Romme enerzijds en de heer Sijbesma 
anderzijds. Wij komen hierop zo nog even nader terug. Doch wij 
vinden het besluit gelukkig, omdat nu dit argument niet meer 
kan worden gehanteerd en diegene, die tot nog toe meenden 
zich van de partij afzijdig te moeten houden, omdat door hen 
voorgestane opvattingen geen voldoende klankbord konden 
vinden, daarvoor niet langer gezonde redenen hebben. Uiteraard 
moet dit College van Beraad op redelijke wijze worden gehan-
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teerd; het mag niet ontaarden in een debating-club, noch 
gepoogd worden om het aan te wenden voor onbelangrijke of 
minder belangrijke kwesties. Het moet op een hoog niveau 
geheven worden en daarop worden gehouden. Dan kan het 
bijdragen tot verruiming van inzichten, tot het nemen van 
weloverwogen besluiten door de daarvoor aangewezen partij
organen; tot het kanaliseren van afwijkende standpunten, met 
inachtneming overigens van het partij program en concreet 
voorliggende verhoudingen. Doch het kan ook dienen om 
intellectuelen, die nu van oordeel waren, dat zij weinig kans 
hadden hun opvattingen effectief te maken, tot ons te trekken. 
ZÓ gezien kan het de eenheid der partij, haar innerlijke kracht 
en een juiste volvoering van haar zo belangrijke taak toch ten 
goede komen. 

N adat de voorstellen van het partijbestuur om de Propaganda
raad en zijn neven-organen in het reglement te incorporeren, 
waren aangenomen, en het concept-program voor de gemeente
raadsverkiezingen ter definitieve afhandeling in handen van de 
daarvoor aangewezen commissie was gesteld, verkreeg Prof. 
Romme het woord voor het geven van voorlichting over de 
staatkundige toestand en het parlementaire werk. Prof. Romme 
deed dat ook nu weer op zijn eigen voortreffelijke wijze, waarbij 
hij vooral aandacht schonk aan het Indonesische probleem. 
Wij kunnen op deze plaats hierop niet nader ingaan - 't zou 
te ver voeren - stippen alleen aan, dat de heer Sijbesma dit 
deel van Prof. Romme's betoog niet kon onderschrijven. Hij 
meende critiek op de houding èn van Prof. Romme en van de 
K.V.P.-fractie inzake het Indonesisch beleid te moeten uit
oefenen. Dit was volkomen zijn recht en het bracht spanning 
in de vergadering. Zonder op het debat zelf in te gaan, moet ons 
de opmerking van het hart, dat het betoog van de heer Sijbesma 
aan waarde en betekenis zou hebben gewonnen, indien hij niet 
alleen had gezegd, hoe het niet moest, maar ook antwoord had 
gegeven op de opmerking van Prof. Romme, dat hij gaarne had 
vernomen, hoe het dan, naar de mening van de heer Sijbesma, 
wèl moest. Dit bleef jammer genoeg achterwege. Niettemin was 
het een belangrijk debat, dat niet door tijdrantsoenering werd 
afgeremd. De opmerking van een onzer dagbladen, dat het de 
voorzitter nog nooit zo zuinig had zien kijken, toen de heer 
Sijbesma mededeelde, dat hij 20 minuten nodig had, is er naast, 
ook al omdat deze geen twintig, doch veertig minuten nodig 
had en ze kreeg. 

Het debat werd besloten door het aannemen van een motie, 
waarin de partijraad, met drie stemmen onthouding, vertrouwen 
in het beleid van de fractie uitsprak. 

En hiermede was het einde gekomen van een partijraads
vergadering, welke naar onze wijze van zien, wederom uitstekend 
was geslaagd. 

ANDRIESSEN. 
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Het Centrum voor Staatkundige Vorming 
en de 'l'arty 

]B
ij de behandeling der begroting op de Partijraads

vergadering van de K.V.P. geeft de post voor het 
Centrum voor Staatkundige Vorming altijd aanleiding 
tot een korte, maar soms geanimeerde discussie. Dat 

hebben wij ook dit jaar op 26 Februari 1.1. weer meegemaakt. 
Echter met één belangrijk verschil. Vroeger werd het nut en 
de betekenis van het Centrum wel eens in twijfel getrokken -
thans denkt niemand meer daaraan. De drie sprekers, die op 
de Partijraads-vergadering over het Centrum het woord hebben 
gevoerd, zijn begonnen met waardering uit te spreken voor het 
gepresteerde werk. In aansluiting overigens op de Partijvoorzitter 
Andriessen, die daarbij zelfs het weekblad Vrij Nederland kon 
citeren, waarin onlangs een waarderend artikel over het Centrum 
is verschenen. Terecht had Vrij Nederland erop gewezen, dat 
het Centrum juist door de vroegtijdige publicatie van zijn 
rapporten op bèlangrijke vraagstukken zoals b.v. de Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie een grote invloed heeft kunnen 
uitoefenen. 

Maar de critiek gaat thans meer in een andere richting. 
Zij betreft de verhouding tussen het Centrum en de Partij. 

De tijd heeft niet toegelaten op de Partijraad zelf uitvoerig 
op die critiek in te gaan. De heer Andriessen heeft de sprekers 
kort en juist beantwoord, maar het heeft niet in zijn bedoeling 
gelegen de kwestie even uit te maken - h~j zelf stelde nadere 
overweging van het probleem in het vooruitzicht. En daarom 
kan het zijn nut hebben hier nader in te gaan op de geuite critiek 
en de keerzijde van de medaille scherper te belichten. 

':De geuite bezwarel1. 

JBij alle waardering voor het werk van het Centrum meenden 
enkele sprekers - en zij vonden blijkbaar instemming bij 

andere leden van de Partijraad - dat het Centrum het gevaar 
meebrengt een Partij in de Partij te worden. Het Centrum moet 
een research-bureau zijn en geen politieke braintrust, als hoe
danig het Partijbestuur zelf moet fungeren. 

Indien ik dit goed begrepen heb, dan is daarmee bedoeld, 
dat het Centrum niet zelfstandig de studie van staatkundige 
vraagstukken moet aanpakken en daarover rapporten publiceren. 
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Het moet als een orgaan van de Partij bepaalde vraagstukken 
onderzoeken en daarover rapport uitbrengen. De Partij zelf zal 
deze rapporten al of niet goedkeuren, aanvullen of wijzigen en 
tenslotte publiceren. ZÓ toch is ongeveer de positie van een 
research-bureau in dienst van een bepaalde instelling of orga
nisatie. En zó kan voorkomen worden, dat het Centrum stukken 
publiceert, waarmede de Partij het niet eens is, terwijl het gevaar 
een Partij in de Partij te worden veel geringer is te achten. 

Cf>arty in de Cf>arty? 

A llereerst moet ik bezwaar maken tegen de uitdrukking 
-"\. "Partij in de Partij". 
Mag men "partij" noemen een instituut, dat hoegenaamd 

niet pretendeert aan de Partij en de Katholieke Kamerfracties 
voor te houden, hoe zij te handelen of te beslissen hebben? 
Het Centrum bestudeert een groot aantal staatkundige pro
blemen, het tracht daarvoor deskundige mensen te interesseren, 
toetst het resultaat van hun studie aan het oordeel van een 
kring belangstellenden en geeft een mening over de mogelijke 
oplossing der aldus bestudeerde vraagstukken. Het bindt noch 
de Partij, noch de Kamerfracties - ja zelfs, het zegt uitdrukke
lijk, dat de beoordeling van de vraag, of de voorgestelde oplossing 
in de practische politiek realiseerbaar is, aan genoemde instanties 
blijft voorbehouden. Het Centrum maakt dan ook geen enkele 
propaganda voor zijn ideeën, al geeft het uiteraard wel bekendheid 
aan zijn rapporten. 

Men zal tegenwerpen, dat van de publicatie van een rapport 
van het Centrum toch grote invloed uitgaat. Dat is waar en 
het is gelukkig ook, anders had het Centrum zijn roeping gemist. 
Maar als men op grond hiervan in het Centrum een Partij in 
de Partij wil zien, dan ware het juister te spreken van een Partij 
vóór de Partij 1 Al wat het Centrum vanaf zijn oprichting in 
Augustus 1945 gedaan heeft, is diensten bewijzen aan de Partij. 
Het heeft onmiddellijk na de oorlog tal van bekwame mensen 
weten te verenigen om de brandende politieke en staatkundige 
vraagstukken op te lossen, waarvoor Katholiek Nederland toen 
stond. Het heeft door zijn advies over het electorale optreden 
van de Katholieke Nederlanders, uitgebracht in het najaar van 
1945, in belangrijke mate medegewerkt aan het behoud van de 
staatkundige eenheid onder de katholieken onder de omstandig
heden van na de oorlog. Het heeft in 1945/1946 het urgentie
program van de K.V.P. ontworpen. Het heeft een concrete 
juridische formulering gegeven aan de Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie, het Unie-Statuut, de Kinderbijslag voor zelf
standigen en vele andere vraagstukken, en men zal moeten 
erkennen, dat deze formuleringen gekomen zijn op het moment, 
waarop de Partij daaraan behoefte had. Maar ik zal hierop niet 
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verder ingaan: wie er meer van weten wil, is welkom op het 
Secretariaat van het Centrum en kan gaarne inzage krijgen 
van ons archief. 

CJ:2e6earch-bureau Ot zellMal1dig il1Mituut? 

lf s de uitdrukking "Partij in de Partij" een veel te groot woord, 
1 de term "research-bureau" verraadt, dat men zich de practische 
consequenties van een onzelfstandig en van de Partij afhankelijk 
Centrum niet heeft gerealiseerd. 

In dat geval toch zou het Partijbestuur - en in laatste 
instantie de Partijraad zelf - verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor de inhoud en de strekking der rapporten, opgesteld 
door het z.g. research-bureau van de Partij. 

Dat zou om te beginnen zeer veel tijd vergen! En daarmee 
zou een groot voordeel verloren gaan, waarop ook Vrij Nederland 
wees: nI. de vroegtijdigheid der publicatie, waardoor deze invloed 
kan uitoefenen in het stadium, waarin nog aan de oplossing 
van het vraagstuk wordt gewerkt. 

Maar laat ons de factor "tijd" eens even buiten beschouwing 
laten. Is het mogelijk, dat de Partij-instanties ten aanzien van 
niet een of twee, maar van tientallen problemen uitmaken, hoe 
deze zouden kunnen worden opgelost? Ik doel hierbij niet op 
een gebrek aan deskundigheid, want gesteld al, dat deze ten 
aanzien van bepaalde vraagstukken aanwezig is, dan kan het 
Partijbestuur en de Partijraad zich door deskundigen laten 
voorlichten even goed als het Centrum zelf dit doet. Maar ik 
heb het oog op de verantwoordelijkheid voor de inhoud en 
strekking der rapporten, die wel gedragen kan worden door een 
zelfstandig Centrum, dat de practische verwezenlijking aan de 
daartoe bevoegde instanties overlaat, en die niet, of althans veel 
moeilijker, kan worden gedragen door de Partij, welke niet 
onverschillig kan blijven ten aanzien van de uitvoering der door 
haar voorgestane ideeën. De ervaring, opgedaan met de rappor
ten, welke het Centrum op verzoek van het Partijbestuur heeft 
opgesteld, heeft dit ook wel bewezen. Publicatie van deze 
rapporten door het Centrum zelf bleek ook in die gevallen de 
voorkeur van het Partijbestuur te hebben. En tenslotte zouden 
ook het contact en het overleg tussen Partijbestuur en Kamer
fracties, die ook naar mijn overtuiging nodig en gewenst zijn, 
bemoeilijkt kunnen worden, indien de Partij zich regelmatig 
zou moeten uitspreken over voorgestelde denkbeelden, voor 
welker verwezenlijking in de practische politiek de Kamerfracties 
verantwoordelijk blijven. Ik zwijg dan nog geheel over de 
onjuiste gevolgtrekkingen, die andere partijen en derzelver 
fracties uit een dergelijke situatie zouden kunnen maken. 

Het is dan ook een miskenning van de feitelijke verhoudingen, 
zowel in het partij- als in het parlementaire werk, indien men 
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zou menen, dat de rechtstreekse en uiteindelijke verantwoorde
l~jkheid voor de talrijke rapporten van het Centrum zou kunnen 
worden overgenomen door het Partijbestuur en de Partijraad. 
Theoretisch gezien is het stellig denkbaar, dat de Partij de 
rapporten van een door haar zelf opgericht research-bureau voor 
de verantwoordelijkheid van dat bureau laat en zich er niet 
over uitspreekt. Maar indien men die kant uit wil, wat heeft 
het dan nog voor zin te twisten over de vraag, of dat research
bureau een orgaan van de Partij moet zijn dan wel een zelfstandig 
instituut? Het zou zin hebben, indien een zelfstandige instelling 
zoals het Centrum weigerachtig zou zijn om voor de Partij -
en eventueel ook voor de Kamerfracties - de vraagstukken 
aan te snijden, die naar het oordeel van Partij en Kamerfracties 
urgent zijn. Maar op dit chapiter aangekomen, mag ik met een 
gerust geweten zeggen: is er ooit iets aan het Centrum gevraagd, 
dat het niet heeft volbracht? 

De kwestie van de zelfstandigheid van het Centrum is geen 
kwestie van principe en nog minder een kwestie van eigen
gereidheid of van betweterij. Het is eenvoudig een kwestie van 
opportuniteit en van doelmatigheid in het activeren en het 
stimuleren van de Katholieke Nederlanders tot constructieve 
staatkundige arbeid. 

Daar komt nog iets anders bij, dat niet minder sterk pleit 
voor een zelfstandige positie van het Centrum. Hoe dikwijls 
is er niet geklaagd - ook nog weer op de laatste Partijraads
vergadering - over de afwezigheid van en het gebrek aan 
belangstelling bij de intellectuelen ? 

Welnu - het Centrum heeft hen gevonden. Meer dan duizend 
belangstellenden uit de kringen van Professoren en academici, 
maatschappelijke werkers en leiders van sociale organisaties, 
magistraten en hoge functionarissen, werken aan het Centrum 
mede. Ik pleit hen niet vrij, als zij dezelfde medewerking niet 
zouden willen verlenen aan enig orgaan van de Partij zelf! 
Maar ik constateer wel het feit, dat de positie van het Centrum 
als zelfstandig instituut van staatkundige en politieke menings
vorming het voor hen psychologisch gemakkelijker heeft gemaakt 
hun kennis en hun ervaring ter beschikking te houden voor de 
staatkundige arbeid die ons te doen staat. En ik zou het bepaald 
een verlies achten, als de gekweekte goodwill overboord zou 
v'iOrden gezet. 

?J..eet radio-rapport van het eentrum. 

Aanleiding tot de discussie op de Partijraadsvergadering is 
-'\ mede geweest een uitdrukking van de voorzitter van het 

Centrum, Mr. van der Grinten, die op een pers-conferentie in 
December 1.1. heeft gezegd, dat aangenomen mocht worden, dat 
het Centrum-rapport over het toekomstig radio-bestel wel de 
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mening weergaf van geheel Katholiek Nederland. Alsof dus de 
Partij en de Kamerfracties daaraan gebonden zouden zijn I 

Tot nog toe heb ik daarover gezwegen, omdat de uitlating 
van Mr. van der Grinten slechts de aanleiding was om een kwestie 
op het tapijt te brengen, die er reeds lang is en die dieper ligt. 
Na over die kwestie ten principale mijn mening gezegd te hebben, 
wil ik echter gaarne nog een ogenblik terugkomen op de uitlating 
van Mr. van der Grinten. Op de Partijraads-vergadering is reeds 
door de heer Andriessen gezegd, dat de uitdrukking minder 
gelukkig was en dat op dezelfde persconferentie door de Secre
taris van het Centrum de zegswijze van de Voorzitter ver
duidelijkt is. Ik ben het daarmee eens, maar meen er toch ook 
nog iets aan te moeten toevoegen. Het Radio-rapport van het 
Centrum bevat in grote lijnen een pleidooi voor het herstel 
der zelfstandige omroep-verenigingen. Dat dit de zienswijze is 
van Katholiek Nederland - al zijn er ook verschillen over de 
practische uitwerking - mocht Mr. van der Grinten gerust 
zeggen. Of is de Partijraad soms vergeten, dat een jaar geleden 
door de Partijraad zelf op voorstel van Mr. Teulings is besloten, 
dat de radio-paragraaf van ons urgentie-program - als zijnde 
onduidelijk ten aanzien van de positie der omroepverenigingen
niet al te letterlijk moet worden opgevat? 

Het Radio-rapport-incident (als ik het zo maar noemen mag) 
heeft alleen geleerd, dat voorzichtigheid in de woordkeus 
geboden is en dat het Bestuur van het Centrum ook bij het 
beleggen van pers-conferenties met het Bestuur van de Partij 
op nuttige wijze overleg kan plegen over bepaalde facetten van 
de problemen, waarop bijzondere nadruk valt te leggen. Maar 
ook daarover is alweer geen verschil van mening overgebleven. 

Misschien zal men zeggen: alles goed en wel, maar is de 
zelfstandigheid van het Centrum geen valse schijn en doet men 
daarom niet beter maar ronduit te verklaren, dat het Centrum 
een orgaan van de K.V.P. is? 

Maar de zelfstandigheid van het Centrum is geen schijn en 
nog minder een valse schijn. Zij is een werkelijkheid, waarvan 
de practische waarde en betekenis spoedig zouden blijken, als 
men die werkelijkheid ongedaan zou maken. Het tijdig lanceren 
van constructieve denkbeelden over tal van staatkundige 
problemen, gerijpt in een brede kring van mensen die wat weten, 
zonder de Partij zelf daarvoor rechtstreeks de verantwoordelijk
heid te laten dragen - dat alles is practisch het beste gewaar
borgd, als men die taak aan een daartoe geëigend en zelfstandig 
instituut overlaat. En ik kan mij moeilijk indenken, dat de 
Partijraad voor de feitelijke verhoudingen geen begrip zou 
hebben. Het leger van een bevriende mogendheid - als ik het 
Centrum zo mag noemen - is voor de Partij meer waard dan 
een eigen leger, dat nog te formeren is en dat, eenmaal geformeerd 
zijn stootkracht nog zal moeten bewijzen. 

S. STOKMAN O.F.M. 
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Cf1ICOLO crYlACHIAVELLI 
de grondlegger van de moderne dictatuur 

][

n het politieke vocabulair behoort dictatuur sinds de vroegste 
tijden tot een der opvallendste trefwoorden. 

Als een rode draad loopt de dictatuur door het weefsel 
van de geschiedenis der mensheid. Dictatuur in de oudheid, 

dictatuur in de middeleeuwen, dictatuur in de moderne tijd. 
Dictatuur van de adel, dictatuur van de handel, dictatuur van 
de industrie, dictatuur van de wetenschap, dictatuur van de 
politiek. 

En nu de dringendste aller dictaturen, de totale, de alles 
overkoepelende dictatuur van het communisme. Werd de mens 
vroeger tekort gedaan, getourmenteerd, misbruikt, hij bleef 
toch mens, hij bleef een persoonlijkheid, hij had een ziel, een 
vrije wil, hij voelde zich een schepsel Gods en wist zich bestemd 
voor hoger doel. Wij weten, dat dit alles zal eindigen als het 
communisme zijn kans krijgt. Dan houdt de mens op mens te zijn. 
Geen wonder dat de belangstelling voor de dictatuur algemeen is, 
maar ook dat men het wezen der dictatuur het beste leert kennen 
door het verleden, door haar geschiedenis. En dan staat in het 
begin der 16e eeuw in Italië, een man op, begaafd met vele 
capaciteiten, bezield met een hartstochtelijk begeren, naar 
wien de historie wijst, als de grote grondlegger van de moderne 
dictatuur. . 

Zijn naam is Machiavelli, voor velen een vloek, voor anderen 
weer een lofzang, voor sommigen een onbekende klank, en voor 
hen is deze bijdrage bestemd. 

Met voorbedachte rade wordt Machiavelli hier genoemd de 
grondlegger van de moderne dictatuur, omdat reeds 2000 jaar 
vóór dat deze Florentijnse edelman, in het begin van de 16e eeuw, 
zijn beruchte politieke stellingen in boekvorm goot, de dictatuur 
een politieke realiteit was. Griekenland heeft de dictatuur gekend 
onder Pisistratus en zijn opvolgers, Rome onder Sulla en andere 
volksverleiders. 

In beide landen was de dictatuur in oorsprong een wettelijk 
geregelde regeringsvorm. 

Zo kende Rome de dictatuur, als het land in gevaar was. 
Dan stelde men, om de moeilijkheden resoluut het hoofd te 
kunnen bieden, het eenhoofdig gezag in, met een uiterste termijn 
van zes maanden, waarvoor verlenging mogelijk was. Deze 
opperste magistraat, magister populi, of praetor maxim us, later 
dictator genoemd, kreeg absolute regeringsvolmachten. 
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Het systeem onderging een grove verwording, werd schandelijk 
misbruikt en liep tenslotte uit op de meest weerzinwekkende 
willekeur onder het absolute keizerschap. 

~et j'accu"e valt 04riMotele". 

JDat ook de dictatuur der oudheid niet aan de kritiek van 
staatkundige denkers ontkwam, blijkt uit hetgeen de 

politieke literatuur daarover heeft nagelaten. Daar is bijv. 
Aristoteles, die zijn kritiek ondubbelzinnig formuleerde. 

Als men thans leest, wat hij in zijn boek over de Staat (Politiea) 
zegt, dan lijkt het of h~j 3 eeuwen vóór Christus zeer precies 
heeft geweten, wat er 19 eeuwen na Christus in naam der 
dictatuur zoal zou gebeuren. 

Aristoteles wikkelt hier het wezen van de dictatuur zo scherp 
uit de doeken, dat het evengoed nu als 2300 jaar geleden had 
geschreven kunnen zijn. 

Alles wat wij in de laatste 130 jaren van de dictatuur onder
vonden, heeft het mensdom ook vóór Christus-geboorte al 
meegemaakt. De heidense coincidentie is dermate opvallend, 
dat alles eenvoudig lijkt op een heropvoering van een diep 
tragisch barbaars toneelspel. 

Aristoteles ziet en veroordeelt de dictatuur in het vijfde boek, 
hoofdstuk negen van zijn bovengenoemd werk. 

Nadat Aristoteles de verschillende oorzaken heeft behandeld, 
die tot dictatuur kunnen voeren, de mensen heeft getypeerd, 
die als het ware depredisponeerd zijn bij een opstand de leiding 
te nemen, de dwangpositie uiteenzet van hen, die zich als volks
leiders weten te handhaven, somt hij een aantal practijken op, 
ook in zijn tijd al bekend. 

Daar is allereerst het middel om, naar mogelijkheid, de tirannie 
in stand te houden door hen, die boven de middelmaat uitsteken, 
onschadelijk te maken, mensen met karakter uit de weg te ruimen. 

Er dienen spionnen te zijn, zoals de zogenaamde "vrouwelijke 
aanbrengsters" in Syracuse en de "luisteraars", die Riero placht 
uit te zenden naar bijeenkomsten en debatten. Zo zegt men minder 
vrij zijn mening uil vrees voor dergelijke lieden en wanneer men 
het doet, komt dit eerder aan het licht. 

Ook is het doelmatig, dat hij (de dictator) zijn onderdanen doet 
verarmen, opdat zijn lijfwacht onderhouden kan worden en het 
volk geen tijd heefi, complotten te smeden, doordat men het dagelijks 
brood moet verdienen. 

Een voorbeeld van deze politiek leveren de Egyptische pyramiden, 
de wijgeschenken der Cypseliden, het bouwen van de tempel van 
de Olympische Ze us onder de Pisistratiden en de grote werken van 
Polycrates op Samos; zU alle hebben hetzelfde resultaat gehad: 
de onderdanen werden beziggehouden en bleven arm. 
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Ook zijn er nog de belastingen, zoals in Syracuse, want daar 
hebben in vijf jaren onder Dionysius de bewoners hun gehele 
vermogen opgebracht. 

Alles wat gebeurt bij de laatste vorm van democratie is van 
tirannieke aard, zoals de vrouwenheerschappij in de huisgezinnen. 
Door dit systeem n.l. hoopte de regering, dat de vrouwen inlich
tingen zullen geven ten nadele van hun eigen mannen. 

Daarom is de tiran gesteld op slechte mensen, want hij schept 
er behagen in gevleid te worden. Doch geen vr~je geest zal hem 
naar de ogen zien, immers goede mensen houden van elkander of 
in elk geval vleien zij niet. Ook z(jn de slechte geschikt voor lage 
doeleinden: "de ene nagel verdrijft de andere", zoals het spreekwoord 
zegt. 

De tiran streeft naar drie dingen. Ten eerste naar de kleinmoedig
heid z(jner onderdanen; een kleinmoedig man zal tegen niemand 
samenzweren. Ten tweede beoogt h(j wantrouwen ie zaaien; want 
de tirannie wordt niet eerder ten lJal gebracht, dan wanneer men 
elkander lJertrouwt; daarom ook leven de tirannen op gespannen 
voet met de goede mensen, die, naar hun mening, schadeliJk zijn 
voor het bewind, niet alleen omdat zij niet despotisch geregeerd 
wensen te worden, maar ook omdat zij trouw aan zichzelf en anderen 
zijn en noch zichzelf, noch anderen zullen aanklagen. Ten derde 
wenst de tiran, dat zijn volk niet in staat zal z(jn lot zelfstandig 
handelen, want niemand onderneemt iets onbereikbaars, zodat de 
onderdanen de tirannie niet ten val zullen brengen, daar zij hiertoe 
niet de macht bezitten." 

St. 'éhoma6. 

lf n tegenstelling met Aristoteles, voor wie zijn betoog tegen de 
JL dictatuur een gevolg was van de staatkundige woelingen, die 
hij zelf beleefde, bepaalt St. Thomas zich meer tot een acade
mische behandeling. In de middeleeuwen immers was er voor 
opstand in de onderste volkslagen weinig aanleiding, omdat de 
staatkundige opbouw, het feodale stelsel, die vrijwel onmogelijk 
maakte. Bovendien ontbrak nog lange tijd de centrale landelijke 
regerings-aparatuur, vanwege de zeer grote zelfstandigheid der 
zich ontwikkelende steden met talrijke prerogatieven en der 
edelen op hun buitengoederen. In wezen was de monarchie van 
St. Thomas-periode een soort constitutionele overkoepelings
waardigheid met weinig reële zeggingsmacht. En het is dan ook 
Machiavelli, die de vorsten van zijn tijd en daarna een vade
mecum in de hand zal drukken om juist dit zwevende koning
schap om te zetten in een positieve macht: de dictatuur. 
Wat raad nu St. Thomas aan als een vorst dictatoriaal optreedt, 
tot schade der onderdanen? 

"Indien de tirannie niet tot een overmaat is ontaard, is het 
allicht beter, een dwingelandij, die zich binnen zekere perken 
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houdt, een tijdje te verdragen, dan zich door bestrijding van 
de tiran bloot te stellen aan gevaren, die nog zwaarder zijn 
dan de tirannie op zichzelf. Het kan bijvoorbeeld gebeuren. 
dat degenen, die in opstand zijn gekomen tegen de dwingelandij. 
niet de overhand kunnen krijgen en dat de op deze wijze geprik
kelde tiran des te meer woedt. En wanneer iemand in staat is 
tegenover de tiran de overhand te krijgen. ontstaat zeer dikwijls 
juist hieruit de grootste onenigheid onder het volk, doordat 
de massa hetzij gedurende de opstand, hetzij na het onderdrukken 
hiervan in partijen wordt gesplitst over de vraag hoe nu de 
heerschappij moet worden geregeld. Het gebeurt ook, dat juist 
die man, met wiens hulp het volk de tiran verdrijft, nu nadat 
hij de macht in handen heeft, zichzelf tot tiran maakt en uit 
vrees, van een ander het gelijke te lijden, wat hijzelf heeft gedaan, 
de onderdanen in nóg drukkender knechtschap houdt. Bij de 
dwingelandij pleegt het namelijk de regel te zijn, dat de latere 
nog drukkender wordt dan de voorgaande; de tiran laat niets 
los van de bedrukkingen, die voor zijn tijd gebeurden en vindt 
zelf nog nieuwe uit door de kwaadaardigheid van zijn eigen 
gemoed .... Velen zijn nu van mening, dat - indien de tirannie 
tot een onverdraaglijke maat ontaardt - het tot de deugd van 
dappere mannen behoort de tiran te vermoorden en zich voor 
de bevrijding van het volk zelfs aan het gevaar van de dood 
bloot te stellen. Hiervoor is er ook een voorbeeld in het Oude 
Testament. Ajoth stiet de dolk in de zijde van Eglon, de koning 
van Moab, die het volk des Heren onder een drukkend juk hield, 
doodde hem op die wijze en werd rechter van het volk. Maar dit 
komt niet overeen met de leer der Apostelen, want Petrus leert 
ons niet slechts de goeden en bescheidenen, maar ook de harde 
heren onderdanig te zijn. "Want dàt is genade, indien iemand 
om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten 
onrechte." (politeia pag. 133) 

cmachial1elli. 

l roen MachiaveIli in 1649 te Florence werd geboren, leefde 
l Italië, leefde eigenlijk geheel Europa in een soort eruptieve 

spanning. Er was wedergeboorte (renaissance) op alle gebied, 
ook op dat der Staatkunde. Hiervan werd MachiaveIli de ver
persoonlijking. Hij dacht inderdaad volkomen origineel, hij ont
wierp de nationale staat en haar directieven. Opgegroeid in de 
magistratuur van zijn vaderstad waar kunst, literatuur en een 
weelderig hofleven zich naast veel handel en nijverheid concen
treerden, kwam hij betrekkelijk jong, na een veelbelovende 
diplomatieke carrière, in een hevig conflict met de overheid, 
waarbij hij in ongenade viel, onderging de pijnbank, en leefde 
vervolgens teruggetrokken in de eenzaamheid. 

Bewogen door ellende, die voortvloeide uit veel vreemde 
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bezetting van Italië, droomde hij van een ideale staat, die echter 
geen utopie, doch werkelijkheid kon worden. Aan het hof van 
Cesar Borgia had hij zeer bepaalde politieke ervaringen en 
practijken van nabij beleefd. Voor het bereiken van zijn doel 
was nodig, dat Italië zich de vroegere grootheid realiseerde, dat 
opnieuw werd gestreefd naar de oude glorie en dat de jeugd 
bezield werd met idealen. Als eerste voorwaarde dacht Machia
velli de stichting van de nationale eenheidsstaat Italië. Geen 
wonder dat Mussolini een borstbeeld van zijn Florentijnse leer
meester op zijn werkkamer had. 

In Machiavelli eerde hij de grondlegger van zijn eigen aspiraties. 
De volkomen autonomie van de staat, die doel is in zichzelf, 

los staat van alles wat dit doel niet kan bevorderen. Scheiding 
van Kerk en Staat zag hij als een vanzelfsprekende toestand, 
omdat de Staat het nationale egoisme tot hoogste richtsnoer 
moet nemen, en daaraan de godsdienst van het volk dienstbaar 
mag en moet maken. Aan geen enkele zedelijke norm, aan geen 
enkel godsdienstig geloof is de Staat gebonden, als het gaat om 
zijn einddoel. Hoewel in gedachte een volbloed republikein, eiste 
de feitelijke toestand, dat Machiavelli de monarchie accepteerde, 
en zijn gedachten-constructie in boekvorm heet dan ook "de 
vorst" il Principe. Hij denkt zich een vorst, die naast de capa
citeiten ook de wil tot heersen bezit, in dienst van de nationale 
eenheid. Die vorst is alles geoorloofd. Hij oefent een volkomen 
heerschappij uit, over het leven en het bezit der onderdanen. 
Wat tegen hem ingaat, moet hij liquideren, wat met hem samen
werkt, moet hij organiseren ten dienste van de Staat. De Gods
dienst wordt toegelaten, maar ten dienste van de Staat. 

"De Staatsgedachte van Machiavelli, zegt Prof. F. Sassen, 
"is het meest diametraal in strijd met de idee van de rechtsstaat, 
zoals die thans in de beschaafde wereld is verwerkelijkt. Alle 
vormen van Staat-absolutisme sinds de tijd van de Renaissance 
hebben zich op Machiavelli beroepen, hij is een der voorlopers 
van het fascisme en van de leer van de totale Staat." 

il <::Principe. 

D it boek van Machiavelli werd opgedragen aan Lorenzo de 
Medici, hertog van Toscane. Het is verdeeld in 26 hoofd

stukken. De volgende stellingen werpen een typisch licht op de 
gedachtengang van deze staatkundige denker. 

Veroveren, zijn bezittingen en grondgebied vergroten, is een 
waarlijk natuurlijke begeerte, waarmee wij allen vertrouwd zijn. 
De mensen, die zoiets doen, als zij er althans machtig genoeg toe 
zijn, worden altijd geprezen en niet gelaakt. Indien zij er evenwel 
niet de macht toe bezitten en toch ten koste van alles willen veroveren, 
dwalen zij en moeten hun handelingen worden afgekeurd. 

Hij, die zich meester maakt van een stad, die gewoon is in vrijheid 
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te leven, en haar niet verwoest, moet er op bedacht zijn zelf door 
haar vernietigd te worden. Altijd toch zal de naam vrijheid als 
voorwendsel dienen voor oproer en de oude staatsinrichting wordt, 
ondanks alle weldaden niet vergeten. Wat men daarom ook doet, 
dient tot niets, zo men geen onenigheid brengt tussen de ingezetenen, 
of hen verspreidt. . 

Hij, die zich dus van een staat meester wil maken, moet zich 
afvragen welke wreedheden hij zal moeten plegen; die wreedheden 
zullen dan alle ineens moeten geschieden, opdat zij niet iedere dag 
herhaald zullen behoeven te worden. 

Ook breke hij zich niet het hoofd over die ondeugden, zonder 
welke een staat nu eenmaal niet in stand kan worden gehouden. 

Zo zouden er nog een zeer groot getal uitspraken van Machia
velli bijeen zijn te garen, maar het hier gegevene is zeker 
voldoende, om te overtuigen, dat iemand, die naar deze maatstaf 
regeert, terecht een onmenselijke dictatuur kan uitoefenen. 

~ritiek op cnzachiavelli. 

D e scherpste kritiek op Machiavelli is geleverd door 
Frederik de Grote in zijn werk: Anti-Machiavelli. 

Ook uit dit geschrift geven wij nog een uitspraak: 
"Niets kan de brutaliteit evenaren, waarmede deze afschuwelijke 

politiek de meest huiveringwekkende misdaden leert. Volgens zijn 
wijze van denken zijn de onrechtvaardigste en kwaadste handelingen 
wettig, als zij maar het eigen belang of de eerzucht ten doel hebben. 
De onderdanen zijn slaven, wier leven en sterven zonder beperking 
afhankelijk is van de wil van de vorst. Welhaast zoals de schapen 
van een kudde, wier wol en melk er slechts zijn om de eigenaar 
tot voordeel te strekken en die hij zelfs laat afmaken, wanneer hij 
de tijd ervoor gekomen acht. 

'13e6Luit. 

Z ien wij nu hoe ook de moderne politieke dictatuur in en 
~ buiten Europa opereert, dan wijst de practijk altijd weer 

naar de Florentijnse edelman, als de leermeester. Het systeem 
moge geraffineerder zijn geworden, de doelstelling moge van het 
nationale niveau zijn verlegd naar het internationale, de voor
wendsels mogen zijn de particuliere eigendom te vernietigen 
ten bate van het algemeen welzijn, de middelen blijven dezelfde 
onzedelijke middelen van Machiavelli. 

Terecht noemden wij Machiavelli de grondlegger van de 
hedendaagse dictatuur, omdat hij het was, die de moraal 
ontmande, die de Staat de mantel der almacht heeft omgehangen, 
en daardoor Christus uit het openbare leven verdreef. 

F. DE KOCK. 
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<::POLITIEKE 

kan ttekeningen 

( Neen, PARTIJ.politieke ~/'I 
I kanttekeningen 
~------------------------

][

n de Eerste Kamer heeft mr. 
Kropman, de Katholieke 
fractievoorzitter bij gelegen
heid van de jaarlijkse alge
mene politieke beschouwin

gen enkele behartenswaardige 
volzinnen gewijd aan de partij
politieke verhoudingen in ons 
land. 

"In het algemeen kan men 
gelukkig zeggen," zo leidde hij 
zijn korte beschouwing over dit 
onderwerp in, "dat de verschil
lende politieke partijen naar el
kaar schijnen toe te groeien". 
En samenvattend kwam hij tot 
de conclusie, "dat wij zelf, leden 
van een partij, die rustig haar 
heginselen beleeft en ze rustig 
toepast op telkens wisselende 
verhoudingen, met voldoening 
de evolutie van andere partijen 
waarnemen; en hoewel er zich 
soms verschijnselen voordoen, 
welke herinneren aan een afge
sloten periode, deze zijn niet van 
dien aard, dat wij in de naaste 
toekomst een felle, principiële, 
politieke strijd voorzien, -- het
geen wij onder de huidige om
standigheden ook niet gewenst 
achten." 

Al wie politiek commentaar 
wenst te geven, heeft ontegen
zeggelijk waarde te hechten aan 
de uitspraak van een verantwoor
delijk man, gedaan in een Hoge 
Vergadering, zoals dat heet, en 
op een gewichtig ogenblik. 

Inderdaad is de toenadering 
der partijen gewenst en meer dan 
dat: noodzakelijk; noodzakelijk 
om wille van de noden en zorgen 
en de nog steeds niet scherp ge-

no eg besefte armoede, waarmede 
ons volk na de oorlog te kampen 
heeft gekregen; noodzakelijk is 
die toenadering, gezien de poli
tieke situatie van het moment en 
de ernstige gevaren, waarmede 
het communisme de wereld, West 
Europa en ons land bedreigt; 
toenadering is vereist niet in de 
laatste plaats om wille van het 
Indonesische probleem I 

Tot nu toe heeft om al die 
factoren in het algemeen de 
Volksvertegenwoordiging, de op
positie inclusief, de communisten 
natuurlijk exclusief 1, een opval
lende, misschien wel bewonde
renswaardige gouvernementele 
eensgezindheid betracht. Bij deze 
parlementaire eensgezindheid 
steken wel scherp de tegenstel
lingen af, die zich in de pers 
openbaren. Het is het verschil 
tussen de stuurlui aan de wal en 
die aan dek I De vraag is interes
sant genoeg, of de wijsheden en 
de eigenwijsheden van de eersten 
op de duur geen kwalijke invloed 
moeten uitoefenen op het gedrag 
van hen, die ambtshalve zwalken 
op de politieke baren. Maar voor
alsnog is het nóg interessanter om 
na te gaan, of er in die verschijn
selen, welke herinneringen op
wekken aan "een afgesloten pe
riode" óók elementen schuilen, 
die wellicht toenadering of eens
gezindheid vermogen te fnuiken. 

Mr. Kropman heeft zich opti
mistisch over de toekomst uit
gelaten, maar dit neemt niet 
weg, dat hij het verleden geens
zins uit zijn gezichtsveld heeft 
willen bannen. Dat verleden 
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duikt af en toe, speciaal in de 
gelederen van de V.V.D. en de 
P.v.d.A. weer op en openbaart 
dus mogelijkheden, welke wel 
eens onder de loupe mogen 
worden gelegd. 

Laat ons nog vertellen, dat de 
politieke beschouwing van de 
Katholieke woordvoerder in de 
Eerste Kamer uitgelokt werd 
door een aardigheid van prof. 
Molenaar, die uiteraard verguld 
is met de kabinetsformatie op 
brede basis en in die stemming 
des te grager en grimmiger her
innerde aan een speech van de 
heer Kerstens, die in de Eerste 
Kamer op 22 April '48 zulk een 
brede basis nog tot de onmoge
lijkheden rekende. Geïnsinueerd 
werd dus op een controverse 
Romme-Kerstens. 

Wij koesteren "het tegendeel 
van bezwaar" - om een Romme
jaanse zegswijze te bezigen -
tegen zulksoortige belangstelling 
in de Katholieke Volkspartij, op 
voorwaarde nochtans, dat deze 
interesse niet vertroebeld wordt 
door al dan niet voorbarig leed
vermaak of iets dergelijks, en 
slechts gevoed wordt door be
zorgdheid om 's lands welzijn. 
En daar schort het nogal eens 
aan bij de belangstelling van 
ànderen voor ons. 

Alleen in déze geest van be
zorgdheid zouden wij op onze 
beurt de huidige verschijnselen 
van een afgesloten periode" wil
len bekijken, uitsluitend dus om 
te onderzoeken of zij mogelijk
heden in zich bergen tot een 
ontwikkeling, welke gunstig noch 
dienstig is voor de gewenste 
toenadering, de verlangde eens
gezindheid onder het volk op 
levensgevaarlijke ogenblikken; 
dienstig noch gunstig dus voor 
het algemeen welzijn. 

Wat in dit verband de V.V.D. 
betreft, zullen in de naaste toe
komst de parlementaire bespre
kingen over verschillende sociaal
economische wetsontwerpen moe
ten openbaren, welke verouderde 
liberale tendenzen in genoemde 
partij nog sluimeren om gewekt 
te worden, zodra bijvoorbeeld een 
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publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie aan bod komt. 

Belangwekkender zijn de span
ningen, die in de Partij van de 
Arbeid leven, verschijnselen van 
een afgesloten periode, welke 
bijzonder in verband met het 
Indonesische vraagstuk een vehe
mente uitbarsting dreigen te zul
len hebben. 

In het woord "dreigen" is met 
alle respect en voorzichtigheid 
slechts de zin ener potentie neer
gelegd. Want telkens wanneer 
het Indonesische vraagstuk in 
het Parlement ter sprake kwam, 
heeft de Partij van de Arbeid 
bij de te nemen beslissingen nog 
een sterke discipline vertoond. 

Daartegenover echter staat, 
dat de divergentie der meningen 
bij de laatste beraadslagingen, 
eind Februari, hevig genoeg is 
gaan woeden om witte koppen 
op de politieke golven te waaien. 
En wie binnen dit kader het 
Januarinummer van Socialisme 
en Democratie, het maandblad 
van de P.v.d.A. bestudeert, krijgt 
er toch wel rimpels bij in het 
voorhoofd. Daar klooft meer dan 
een greppel tussen de betogen 
van een professor dr. Logemann 
en een ir. H. Vos, in wie wij toch 
nog wel practisch politici mogen 
zien, al is de een hoogleraar en de 
ander bankdirecteur geworden. 

In hetzelfde nummer komt 
J. de Kadt, de scherpe socialis
tische theoreticus, in een be
schouwing over de Indonesische 
crisis onder de titel "Door het 
oog van een naald" tot de con
clusie : "Onze toekomst in Indo
nesië hebben wij aan Spoor, Beel 
en Sassen in handen gegeven. 
En die toekomst is dus verspeeld. 
Maar Drees en de P.v.d.A. dragen 
de volledige verantwoordelijk
heid hiervoor ... " In een voet
noot beklemtoont de heer de 
Kadt, dat hij voor zich zelf 
spreekt en dat de aangevoerde 
argumenten en conclusies voor 
zijn eigen rekening blijven, "al 
zullen Schermerhorn, Hofstra, 
Nederhorst, Vermeer en Goed
hart, die in de fractievergadering 
met mij tegen de regeringspolitiek 
stemden, of Vos, Woudenberg, 
Tas e.a. die in de Partijraad die 



politiek afwezen, hierin ook veel 
vinden, waarmede ook zij in
stemden." 

Ook buiten de grenzen van de 
Indonesische crisis openbaren 
zich verschillen van mening in 
de P.v.d.A. Zo heel erg zacht
zinnig was de schermutseling 
niet, in hetzelfde maandblad 
uitgevochten tussen de heer de 
Kadt en de fractievoorzitter jhr. 
mr. van der Goes van Naters. 
Deze noemde gene "glazenwas
ser" en gene liet deze weten, 
dat hij al te veel en te gauw 
zaken verheft "tot landsbelang 
van de eerste orde" ... Maar wij 
willen alle schijn van leedver
maak, welke gewekt is voor men 
't weet, vermijden. Toen de Kadt 
zijn maidenspeech hield en tegen 
de communisten fulmineerde, zat 
van der Goes van Naters in zijn 
waardigheid van fractieleider aan 
zijn voeten, en op dit ogenblik is 
de herinnering hieraan méér 
waard. 

De aangeduide verschijnselen 
in een constructieve partij wek
ken nochtans bezorgdheid voor 
het belang van het land. 

En dat doen zij des te sterker, 
daar bij interne partijmoeilijk
heden externe partijpolitieke con
troversen worden gekweekt en 
bevorderd. Speciaal in de Partij 
van de Arbeid schijnt de ver
leiding om in de geschetste om
standigheden op andere partijen 
af te reageren te sterk te zijn 
om er aan te kunnen weerstaan. 

In de Tweede Kamer blijkt 
herhaaldelijk, dat de fractievoor
zitter van de rode helft der 
voormalige rooms-rode coalitie 
zijn vroegere compagnon graag 
kopspijkertjes voor de wielen 
strooit. Maar het lid van de 
P.v.d.A. prof. mr. dr. J. Barents 
veronderstelt, dat dat spelletje 
niet veel meer betekent dan wat 
"schaduw-boksen" en daar leggen 
wij ons voorlopig bij neer. Moei
lijker was dit desalniettemin, 

toen prof. Schermerhorn tijdens 
de laatste Indonesische debatten 
zijn bekende en befaamd ge
worden "kleermakers tirade" aan 
het adres van prof. Romme hield. 

Buiten de Volksvertegenwoor
diging zijn de symptomen duide
lijker. Meergenoemde heer de 
Kadt is er kort en goed van 
overtuigd, dat de K.V.P. een 
"bijna in alle opzichten zwakke 
partij" is, die leeft bij de gratie 
van zijn politieke leider. Plaats
ruimte verhindert hèm blijkbaar 
om zulk een terloops neerge
schreven uitspraak nader te be
wijzen. 

Merkwaardig is wel de verant
woording, die prof. dr. N. A. 
Donkersloot heeft verstrekt voor 
zijn uittreden uit de Eerste 
Kamer. In "Vrij Nederland" van 
5 Maart liet hij afdrukken: "Door 
de remmen op het regerings
beleid, met name door katholieke 
regeringsleden en de K.V.P. 
steeds weer aangezet, falen ook 
onze mensen in de regering en 
blijft de grote lijn ontbreken, die 
een bevrijdende werking zou 
moeten hebben." Dit afreageren 
is volmaakt onbegrijpelijk om 
niet een on-dichterlijker woord 
te gebruiken, want slechts kan 
worden aangenomen, dat de de
mocratisch socialistische rege
ringsleden kerels zijn met een 
eigen persoonlijke verantwoorde
lijkheid. Wie in hen een votum 
van wantrouwen uitspreekt, zal 
toch in deze mensen de redenen 
en oorzaken van dat wantrouwen 
moeten zoeken en niet in de 
katholieke ministers of de K.V.P. 

In "Paraat", het weekblad 
voor de Partij van de Arbeid, 
stonden 4 Maart j.1. met alle 
liefde afgedrukt twee artikelen 
van verschillende Katholieke 
dagbladen, gepubliceerd bij ge
legenheid van ministers Sassen's 
aftreden. Het "Utrechts Katho
liek Dagblad" en "Het Binnen
hof", (den Haag) - zonder 
blikken en blozen "pers van de 
K.V.P." geheten! - openbaar
den verschil van inzicht in deze 
gebeurtenis. "Het testament 
kwam ter tafel en onder de naaste 
familieleden heerste verwarring" 
werd boven de overdruk van 
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beide artikelen geplaatst en om 
er nog een schepje op te leggen, 
werd de volgende wijsheid in 
een fraai kader te beste gegeven: 
"Het tegenover elkaar stellen 
van beide artikelen geeft een 
duidelijk beeld van de uiteen
lopende stromingen, die in de 
K.V.P. op te merken zijn. Het 
zou niet moeilijk vallen, deze 
tegenstellingen nog verder te 
staven, door de Maasbode tegen
over de Tijd, De Linie tegenover 
(en nu niet lachen I) Elsevier te 
plaatsen, want ook dit blad is 
voor een belangrijk deel in Ka
tholieke handen en vormt een 
schakel van Romme tot Welt er 
en Rijkseenheid." 

"Paraat" meent, dat juist uit 
de uiteenlopende meningen in de 
kringen van de K.V.P. blijkt, 
dat men bij een doortastende 
politiek van de Partij van de 
Arbeid ongetwijfeld op de mede
werking van groepen in de K.V.P. 
zou kunnen rekenen. Het is het 
volste recht van een propaganda
blad om dit laatste in wensende 
wijze te ventileren, maar de wens 
wordt toch wel ogenblikkelijk 
gedoemd een vrome te zijn, wan
neer alle mogelijkheid ter ver
vulling ondermijnd wordt door 
onwaarachtigheid en fantasterij . 
Onwaarachtig immers is het om 
het te doen voorkomen, of er 
een K.V.P.-pers bestaat buiten 
de organen De Opmars en het 
Staatkundig Maandschrift der 
Partij; fantasterij is het om 
Elsevier een katholiek blad te 
noemen en dan nog wel voor een 
belangrijk deel. 

Vindt de P.v.d.A. het nu we
zenlijk een zaak van 's lands 
belang, wanneer zij in de hnidige 
omstandigheden hoopt, wenst, 
suggereert en insinueert, dat er 
in de Katholieke Volkspartij 
spanningen leven, groter en voor 
die K.V.P. gevaarlijker dan de 
tegenstellingen, welke zij in haar 
eigen gelederen onderkent? 
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Het is maar een vraag. En 
zou de een of ander deze vraag 
bevestigend willen beantwoor
den, dan zal hij, vol vreugde 
constaterende, dat allerlei tering
kwalen de beginselen aantasten 
van die principiële K.V.P., moe
ten wachten tot de zaak uiteen
valt en reddeloos verloren is, 
voordat hij de hand uitstrekt naar 
de erfenis. En dat alles in het 
belang van het vaderland gezien! 

Het is een merkwaardig ver
schijnsel, maar een verschijnsel 
dat te denken geeft, als politieke 
partijen de eenheid in verschei
denheid erkennen binnen de 
eigen organisatie doch vooral niet 
in andere partijen. 

Er is ons een passage opge
vallen in het aardige boekje van 
Johan Winkier : "Profeet van 
een nieuwe tijd", over het leven 
en streven van mr. Piet er Jelles 
Troelstra. Het zesde kapittel 
over De Scheuring (1907-1909) 
vangt met het volgende aan: 

Een partij als de socialistische 
_ voo r a I een partij als die 
der sociaal-democratie, - is meer 
dan alleen maar een verzameling 
gelijkgezinde aanhangers en kie
zers, die zich na enig wikken en 
wegen accoord verklaren met een 
eenmaal vastgesteld politiek pro
gram. Zij is, in Nederland met 
name, in de eerste jaren van de 
twintigste eeuw een punt van 
geestelij ke concentratie en kristali
satie. Tot haar voelen zich aan
getrokken niet allcen kleine luiden 
van het Groningse en Friese 
platteland, maar ook vooruitge
schoven groepen van het stedelijk 
proletariaat, diamantbewerkers 
vooral en typografen. En dan zijn 
er de onderwijzers en ook buiten 
de kringen van het onderwijs vele 
intellectuelen, hier en daar zelfs 
predikanten, meestal van radicaal 
vrijzinnige komaf, en ook kunste
naars, schilders, bijvoorbeeld en 
dichters. 

... Zij allen, die tot het Neder
landse socialisme komen, brengen 
daar iets van zich zelven mee 
binnen. De kleine luiden uit het 
noorden hun nuchtere bedacht
zaamheid, hun zin voor gestadig 
voortwerken, - een Schaper is van 
hen als hel ware het levend ge-

-~-------------------------.......... .. 



worden symbool. De stedelijke 
prolelariers brengen met zieh mee 
het radicalisme hunner vaak anar
chistische voorgangers. De onder
wijzers en intellectuelen de meer 
naar binnen gekeerde zin voor het 
theoretisch schema van voorbe
dachte ontwikkeling; de predikan
ten het bewogen ethos van hun 
practisch Christendom; de kun
stenaars de niet minder bewogen 
behoefte om hun dromen te fixeren 
aan een gesublimeerde realiteit, 
waaraan zij dan het pathos lenen 
van hun exaltatie. Met al deze 
mensen en geestelijke factoren 
krijgt de jonge sociaal-democratie 
te maken ... 

Er is hierop een parallel en 
een pendant te schrijven in het 
zoveelste kapittel van de ge
schiedenis der sociaal democratie, 
waarboven "De Doorbraak" zou 
moeten zijn geschreven, de door
braak naar het democratisch 
sodalisme. Met nog heel wat 
andere mensen en nog heel wat 
andere geestelijke factoren vooral 
krijgt dat jonge democratisch 
socialisme te maken. En al die 
mensen en al die geestelijke 
factoren moeten de beweging 
haar "definitieve politieke vorm" 
geven, om wederom met vVinkler 
te spreken. 

Bij ons ligt het voor de hand, 
dat naar analogie ook verscheiden 
groepen àndere partijen kunnen 
vormen dan die van de S.D.A.P. 
of P.v.d.A. Wie denkt er niet, 
als er van kleine luiden wordt 
gewaagd, aan de anti-revolution
naire partij, die alles behalve 
uit kleine luiden uitsluitend be
staat en nog al wat kracht ont
leent aan het "calvinistisch kapi
talisme". Hoe het zij, voorlopig 
staan wij er niet van versteld, 
dat in de K.V.P. middenstanders 
en boeren, werkers en werkgevers, 
de baas en de knecht, de intel
lectueel, de vrouwen de jongere 
hun onderdak zoeken en vinden. 
En wij zijn er nogal gerust op 
bovendien, omdat deze conglo
meratie niet hun politieke vorm 
moet krijgen maar zich tot taak 
ziet gegeven hun maatschappelijk 
onderkomen te bouwen op de 
fundamenten van het zedelijke, 
godsdienstige en maatschappe-

lijke beginsel, dat niet bepaald 
wordt uitsluitend door de natuur
lijke orde. Het moet een groot 
voordeel worden geacht, dat 
leden van een dergelijke politieke 
partij hij hun intrede al wat mee
brengen, waarnaar zij niet meer 
behoeven te zoeken I ... 

Men vergete niet, dat onge
twijfeld meer moeilijkheden ver
borgen zitten in de vragen, te 
stellen aan een aantal wille
keurige leden van de P.v.d.A. : 
"Bent u humanist? Bent u 
Christen? Bent u sociaal demo
craat? Bent u demGcratisch 
socialist?" dan in de vragen, 
welke OI1S slechts zouden kunnen 
worden gesteld: "Bent u erg 
progressief in uw Katholieke 
partij of bent u wat we noemen 
reactionnair in uw Katholieke 
partij ?" Want bij deze en derge
lijke informaties ontkomt de 
belangstellende vrager niet aan 
het katholieke element, "hind
middel", gelijk mr. Kropman het 
in de Eerste Kamer uitlegde. 

De verschijnselen, opduikend 
in het politieke heden uit een 
afgesloten periode, li.iken ons op 
z'n minst genomen onvruchtbaar. 
En heilzaam voor het algemeen 
belang kunnen zij niet worden 
genoemd. Bovendien zijn ze wei
nig geschikt om zieltjes te winnen. 

Om deze niet-polemische en 
nauwlijks apologetische kantte
kening te besluiten met een 
woord van venijniger inhoud, 
zouden wij willen opmerken, dat 
"Paraat" er al een heel eigen
aardige methode op na houdt. 
Tegenstellingen, onderkend in de 
K.V.P. wil het onderbrengen in 
de P.v.d.A. met behulp van een 
krachtige politiek 0;3 het Indo
nesische vlak, waar de tegen
stellingen in eigen kring en dat 
niet alleen geopenbaard in de 
pers maar ook en helaas hoc 
langer hoe duidelijker in het 
practische politieke leven al zo 
scherp aan de dag treden I ... 

Onze huidige tijd is niet de 
meest geschikte tijd om de evo
lutie van een eigen politieke 
partij te bevorderen met de 
destructie van andermans poli
tieke overtuiging. Bewijzen zijn 
er genoeg, dat apostasie van de 

427 



een niet bevorderd wordt met 
het apostolaat van de ander. 
Onwaarachtigheid, fantasterij, 
leugen en bedrog, wanbegrip en 
spotlust praten hierbij een 
woordje mee. En dit woord ver
hardt het goede partijlid slechts 
in . .. het goede. 

vVij houden het met Kropman : 
wij leden ener partij, die bezon
nen haar beginselen beleeft en 
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ze bezonnen toepast op telkens 
wisselende verhoudingen, nemen 
met voldoening de evolutie van 
andere partijen waar. "Als maar 
niet, zo parafraseren wij verder, 
de verschijnselen der afgesloten 
periode al te hinderlijk opduiken. 
Want wel kan dat een deugdelijke 
partij, maar niet kan dat het 
beproefde vaderland velen. De 
communist is er immers om zijn 
volksdemoeratisch paleis op te 
trekken uit de afgebikte stenen 
van het huis van de arbeid en 
het puin van kerk en vwning. 

* * * 
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lDe behandeling van Hoofdstuk XIII der Rijksbegro
ting 1949 is uitgegroeid tot een uitermate belangrijk 
debat over het Indonesië-beleid in zijn volle omvang. 

Aan spanningen heeft het gedurende de elf dagen, waarover 
dit debat zich uitstrekte, waarlijk niet ontbroken. 

Allereerst was er de voelbare dreiging van een partiële en 
mogelijk zelfs totale crisis in het Kabinet. Deze werd bijzonder 
acuut toen de Regering moest antwoorden op de algemene 
beschouwingen van de Kamer. Minister Sassen bleek toen te 
zijn afgetreden. 

Voorts was er de urgerende vraag of en op welke wijze Dr. Beel 
als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon met het overgebleven 
Kabinet tot accoord kon geraken, inzake nadere bepaling 
van het Indonesisch beleid. 

Tenslotte moest blijken hoe de Kamer op dit alles zou reageren. 
De internationale bemoeienis had de Indonesische kwestie in 

een zeer verwarde knoop gebracht. vVas deze nog op voorzichtige 
en tactische wijze te ontwarren of vereiste het belang van 
Indonesië de radicale Gordiaanse slag. 

De oppositie heeft reeds vroeger en ook thans weer gepleit 
in de richting van de laatse oplossing. 

De andere partijen aanvaarden als een feitelijk gegeven, dat 
de internationale bemoeienis onmogelijk kan worden genegeerd, 
niet kan worden afgeweerd, hoogstens afgeremd in haar materiële 
uitingen. Dit afremmen, de wijze waarop dit ook thans t.a.v. 
de jongste resolutie van de Veiligheidsraad moet geschieden, 
vormde blijkens de officiële mededelingen de essentie van de 
in het Kabinet gerezen onenigheid, welke tot het uittreden van 
Mr. Sassen leidde. 

Hoewel ik slechts over nog zeer korte en geringe parlementaire 
ervaring beschik, schrik er ik toch niet voor terug, uiting te 
geven aan mijn mening, dat de manier, waarop dit uittreden 
van Minister Sassen in de Kamer is be-debateerd uiterst on
bevredigend is geweest. 

Onvoorziene omstandigheden - waaronder het artikel in de 
Linie van 18 Febr. j.l. - dwongen Dr. Drees om over dit ontslag 
een nadere verklaring af te leggen, hetgeen, in het licht juist 
van de omstandigheden, waarin deze ontwikkeling zich in het 
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Kabinet had afgespeeld, zeer ongebruikelijk en ook ongewenst 
mag worden geacht. In die verklaring immers werd het stand
punt-Sassen becritiseerd en op bepaalde punten afgewezen. 
Daarbij kon niet voldoende tot uiting komen, dat dit een 
standpunt was, waarbij verhoudingen en sfeer in het Kabinet 
mede bepalend zullen zijn geweest voor de wijze van formulering 
en argumentering. Afwijzing ervan kan slechts dan volledig 
gemotiveerd worden, indien een andere zienswijze, een ander 
plan kan worden geopenbaard en verdedigd. 

Dit laatste kon Dr. Drees uiteraard niet doen, omdat elk 
tactisch plan, zolang het nog plan en nog geen effect of resultaat 
is, zijn waarde en werkingsmogelijkheid bij openbaarmaking 
verliest of belangrijk daaraan inboet. De verklaring van Dr. Drees 
bleef dus noodgedwongen negatief en daarmede de gehele 
kwestie on-af. 

Voor hen, die de houding van Mr. Sassen ook vroeger reeds 
wat strak vonden en naar hun smaak te sterk gericht op de 
daadwerkelijke realisering van het staatkundig beginselprogram 
van Linggadjati - het "ouderwetse" en niet een vervaging 
daarvan ins Blaue hinein - voor dezulken is het wellicht 
mogelijk zijn uittreden te zien als een opluchting en dus als een 
reden tot versterkt vertrouwen in een Kabinet zonder hem. 

Voor de K.V.P.-fractie ligt de zaak anders. Zij had vertrouwen 
in het voordien door hem gevoerde beleid ; zijn persoonlijkheid 
vormde een positief element voor haar vertrouwen tevens in 
het Kabinet. Zijn uittreden betekende voor de K.V.P.-fractie 
een teleurstelling, een vermindering van de in het Kabinet 
besloten kracht, een reden dus om critisch te staan, zo niet min 
of meer sceptisch tegenover die regeringsplannen, waarvoor 
Mr. Sassen de mede-verantwoordelijkheid niet meende te kunnen 
dragen. 

Zoals Prof. Romme het uitdrukte : er is een barst in haar 
vertrouwen ontstaan en dit vertrouwen kan zich slechts dan 
weer geheel sluiten, geheel herstellen, indien "de eigen gedragslijn 
van het Kabinet op internationaal gebied zich spoedig aan ons 
zal openbaren als effectief". 

Want hierom gaat het in feite : dat ook de Regering een 
krachtig standpunt inneemt en zich in de practijk niet zal laten 
verleiden om in feite te accepteren, wat zij verhaal als principieel 
onaanvaardbaar heeft bestempeld. 

Op uitdrukkelijk aandringen van de K.V.P.-fractie heeft de 
Regering bij monde van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
ad interim, Mr. van Maarseveen, principieel onaanvaardbaar 
verklaard: 

1. het herstel der Republikeinse Regering in de stad Djokja; 

2. de bevoegdheden van de U.N.C.I. om zich bezig te houden met 
de vestiging van de federale interimregering, met het houden van 
verkiezingen en het overdragen van de souvereiniteit; 
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3. de bevoegdheden van de U.N.C.!. om aanbevelingen te doen 
betrellende hel wederom onder de Republikeinse Regering terug
brengen van bepaalde gebieden en belrellende hel teruglrekken 
van Nederlandse troepen. 

Het is de grote winst uit dit debat, maar ook vrijwel het enig 
positieve, dat hiermee dus een verklaring is verkregen, welke 
niet is mis te verstaan. Dit is winst, omdat deze duidelijkheid 
noodzaak was voor herstel van het vertrouwen der federalisten, 
voor het moreel van onze troepen, voor de werkkracht ook van 
de Indonesische bestuursorganen, al welke factoren evenzovele 
vereisten zijn om de ontwikkeling van de nieuwe rechtsorde 
voortgang te doen vinden. 

En meer betrokken op de allernaaste toekomst was deze 
duidelijke verklaring tevens een conditio sine qua non voor het 
welslagen van het inmiddels bekend gemaakte plan-Beel. 

Het blijft echter zaak, dat de Regering niet slechts klare doch 
ook ware taal blijkt te hebben gesproken, m.a.w. dat zij haar 
feitelijke gedragslijn op internationaal gebied doet overeen
stemmen met genoemde verklaring. 

Mr. Sassen had daarin blijkbaar geen vertrouwen. Zolang de 
gedragslijn, welke de Regering zich voorstelt te volgen, ver
sluierd blijft, ook in haar effecten, kan niet worden beoordeeld 
of gebrek aan vertrouwen gerechtvaardigd is, bleek er dan ook 
voor wantrouwen zijdens de K.V.P.-fractie geen reden. Maar 
evenmin voor een positief uitgesproken vertrouwen. 

Stellig zijn de goede bedoelingen van de Regering boven elke 
twijfel verheven. 

Doch haar plannen zelf moeten voldoende waarborgen 
bevatten tegen de mogelijkheid, dat door een tactiek van geven 
en nemen de Regering op het internationale vlak - en deze 
ten koste van de Indonesische en daarmede ook Nederlandse 
belangen - aan het glijden moèt slaan. 

Er is sedert het debat echter een goed lichtpunt, het feit 
nl. , dat Dr. Beel in het Regeringsbeleid, wat hèm stellig wel is 
geopenbaard, voldoende vertrouwen heeft kunnen opbrengen om 
naar zijn post te Batavia terug te keren. 

Mr. Th. M. J. DE GRAAF. 
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enige opmerkingen 

r rond de Actuele Nederlandse 'I 
I economische politiek 
~ ; 

][

n een tijd van groeiende internationale samenwerking en 
planning op economisch gebied zijn aan de nationale econo
mische politiek grenzen gesteld. Dit te meer, wanneer de 
internationale samenwerking niet alleen en zelfs niet in de 

eerste plaats haar gronden vindt in ideële factoren, maar veeleer 
voortvloeit uit dwang der omstandigheden. Zowel in het ontstaan 
van de vele zware zorgen, waarin de economie van de Europese 
landen is geraakt, als in de middelen, welke moeten worden 
aangewend om deze zorgen te boven te komen, ligt zoveel 
lotsverbondenheid, dat toepassing van autonoom vastgestelde 
richtlijnen uitgesloten moet worden geacht. In het bijzonder kan 
dit na de internationaal-politieke ontwikkeling van de laatste 
jaren worden gezegd voor westelijk Europa. 

In het voor-oorlogse economische verkeer tussen Europa en 
de overige wereld bestond een redelijke mate van evenwicht. 
Weliswaar vertoonde de goederenbeweging voor Europa een 
aanzienlijk importoverschot, waaraan een grote behoefte aan 
deviezen vastzat. Dit tekort aan deviezen kon echter vrijwel 
geheel worden afgedekt met de opbrengsten uit het diensten
en kapitaálverkeer. 

Gedurende de tweede wereldoorlog is deze situatie grondig 
veranderd. Niet alleen kwam de gehele internationale handel 
al die jaren stil te liggen en werd ook het internationale dienst
betoon, men denke aan de scheepvaart, volledig onderbroken, 
doch ook het productie-apparaat, waarover Europa beschikte, 
werd grondig verwoest. De West-Europese industrie werd zwaar 
gehavend en voor een deel weggevaagd. De verkeersoutillage 
voor water, rail en weg onderging hetzelfde lot. Belangrijke 
Europese voedselgebieden en productiebronnen voor grond- en 
hulpstoffen gingen verloren. Dit alles vereiste een wederopbouw
plan voor de West-Europese landen, dat alleen al in de productie
sfeer ontzaglijke vormen moest aannemen. 
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Maar ook op andere gebieden vielen de slagen. Een enorme 

behoefte aan woongelegenheid ontstond. De bevolking van 
West-Europa nam sterk toe, niet in de laatste plaats door de 
toevloed van vluchtelingen uit de Oostelijke landen, welke 
bevolkingstoename haar eisen stelde aan huisvesting, voeding, 
kleding en verdere verzorging. Zo kunnen wij voortgaan met 
onze opsomming van oorlogsgevolgen en nog wijzen op de 
psychologische druk op de arbeidzaamheid, de ruinering van 
de staatsfinanciën en de politieke wijzigingen in Z.O. Azië, 
waar menige welvaartsbron voor West-Europese landen in eigen 
overzees gebiedsdeel was gelegen. Elk van deze feiten heeft 
mede bijgedragen tot de economische catastrofe, welke over 
West· Europa gekomen is. Voor elk van deze feiten moeten 
oplossingen worden gevonden in het belang van een herstel der 
economie, in dit geval zelfs van een redelijk levenspeil van de 
bevolking van onze westerse landen. 

De enorme behoeften, welke in Europa waren ontstaan, 
konden alleen worden gedekt uit het werelddeel, dat materieel 
gesproken weinig van de oorlog had geleden. Maar de import 
van deze goederenstroom vorderde deviezen, welke niet in ruil 
voor eigen prestaties van de vernietigde landen konden worden 
verkregen. Lend-Iease, Unrra en credieten, maar ook intering 
op de belegging in het buitenland, hebben het eerste soulaas 
gebracht voor de dagelijkse levensbehoeften. Met deze voor
ziening in de noodzakelijke consumptiemogelijkheden kon echter 
niet worden volstaan. Het ging niet enkel om in het leven houden 
van de bevolking, er moest ook wederopbouw plaatsvinden en 
in belangrijke mate nieuwbouw. Naast consumptiegoederen zijn 
nodig grondstoffen en kapitaalgoederen. Deze konden practisch 
gesproken slechts komen uit import van overzee, import, welke 
betaald moet worden met dollars. Vandaar de dollarcrisis, welke 
in de zomer 1947 voor alle West-Europese landen in een acuut 
stadium trad. Het Economic Recovery Plan heeft voorlopige 
uitkomst gebracht, geen oplossing. De Marshall-hulp overbrugt 
de periode, waarin het Europese economische verkeer opnieuw 
moet worden opgebouwd en op gang gebracht. Men kan haar 
vergelijken met de hulp van sleepboten, die een zwaar gehavend 
en vastgelopen schip van het meest noodzakelijke herstel
materiaal voorzien en het lostrekken naar open zee. Dan is 
de hulp ten einde en zal op eigen kracht verder moeten 
worden gevaren. Een oplossing zal de Marshall-hulp slechts 
blijken te hebben gebracht, wanneer West-Europa er in slaagt 
zijn productief vermogen tegen 1952 zodanig te herstellen en 
vooral ook op te voeren, dat het er in slaagt het herkregen 
welvaartspeil uit eigen krachten te handhaven. 
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Bezien in het licht van de hierboven geschetste omstandig
heden is de algemene richtlijn voor West-Europa duidelijk. 

Het gaat om wederopbouw, maar ver daarboven uit om een 
zodanige structuurwijziging in de economie, dat in tal van 
behoeften, voorheen uit overzee gedekt, voortaan zelf kan 
worden voorzien. De deviezenbehoefte, de dollarnood moet in 
deze jaren zo sterk mogelijk worden teruggedrongen. Het doel 
is duidelijk. De import uit de dollargebieden moet tot het strikt 
noodzakelijke worden teruggebracht en de betaling van dit 
noodzakelijke moet geschieden uit de opbrengst van een zo hoog 
mogelijk opgevoerde export naar die landen. De voor de hand 
liggende wegen hiertoe zijn vooreerst in elk van de landen de 
vergroting van de productie zowel industrieel als agrarisch en ver
volgens een zoveel mogelijk afstemmen van de productieplannen 
van de Europese landen op elkaar, zo dat door goederenruil 
zover mogelijk kan worden voorzien in de wederzijdse behoeften. 
De industriële opbouw moet dus rekening gaan houden met 
vergaande zelfvoorziening van Europa, maar ook de agrarische 
sector moet zich daar op instellen. Voorwaarde tot dit alles is 
weer vervanging op zo kort mogelijke termijn van het bilaterale 
door het mulitaterale handelsverkeer. Tenslotte zal verder ~l 
het mogelijke moeten worden gedaan om de export naar de 
dollargebieden op te voeren. 

Uit deze algemene opmerkingen zal voldoende naar voren 
zijn gekomen, dat Nederlands economische politiek niet auto
noom kan worden gevoerd, doch gebonden blijft aan beslissingen, 
welke in het kader van de Europese landen, samenwerkende 
onder het E.R.P., worden genomen. Het zal tevens duidelijk 
hebben gemaakt, dat de innige economische samenwerking, 
welke de Benelux-unie beoogt, nog meer bijzonder haar eisen 
stelt. Van de algemene ervaring van het op-elkaar-aangewezen
zijn van de West-Europese landen na de jongste oorlog, is in 
deze economische unie wel de meest duidelijke consequentie 
getrokken. De afstemming van de wederzijdse economische 
politiek nadert hier reeds haar voltooiing. 

93evolkin']êtoename 

Ook Nederland staat voor het probleem van het vinden 
van een basis voor een redelijk welvaartspeil na afloop 

van de Marshall-hulp. Het moet daarbij rekenen met een 
jaarlijks sterk toenemende bevolking en het mag daarbij niet 
rekenen op een vlot herstel van een tweetal belangrijke bronnen 
van welvaart in het verleden. Voor wat het eerste betreft heeft 
de Minister van Economische Zaken nog onlangs gewezen op 
het feit, dat de Nederlandse arbeidsmarkt telken jare op enigerlei 
wijze 40 à 50.000 jonge mannen heeft op te nemen. Voor wat 
het tweede betreft zij herinnerd aan de vooroorlogse betekenis 
van Indonesië en Duitsland voor ons nationale en internationale 
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goederen-diensten- en kapitaalverkeer. Ook bij het grootste 
optimisme ten aanzien van het herstel dezer welvaartsbronnen 
zal men toch altijd moeten rekenen op zeer lange termijnen 
en op structuurwijzigingen, die vooroorlogse verhoudingen 
uitsluiten. 

9l1clu6trialióatie 

Onder deze omstandigheden zal het zwaartepunt van onze 
nationale economische politiek moeten liggen op een sterke 

opvoering van de industrialisatie. Industrialisatie, welke zo sterk 
mogelijk wordt ingesteld op importverkleining en export
vergroting ; deviezenbesparing en deviezenopbrengst in het 
bijzonder weer naar de dollargebieden. Daarmede wordt niet 
tekort gedaan aan de betekenis, welke de landbouw, de handel 
en het verkeer ieder voor zich in onze economie hebben. Terecht 
wordt nogal eens de klacht geuit, dat de noodzaak van sterk 
opgevoerde industrialisatie de belangstelling van de leiding in 
onze economische politiek wat eenzijdig heeft gemaakt. Ook 
land- en tuinbouw zijn deviezenbrengers en in de actuele 
omstandigheden dus gewichtig in het economisch beleid. Onze 
internationale handel zal evenals in het verleden juist bij de 
export een grote rol moeten spelen, omdat zij anders, in vele 
gevallen beter op de wereldmarkt is ingesteld dan de industrie. 
Haar specialisatie ligt juist in de afzet van goederen en zij kan 
daardoor de industrie grote diensten bewijzen. Haar werkterrein 
is ook de door weinigen gekende maar juist in Nederlandse 
handen zo betekenende transito en driehoekshandel. Juist 
wanneer het erom gaat uit de markt te halen, wat er voor ons 
land uit te halen is, kan de specialist niet worden gemist. 
De betekenis van de handel mag dus bij een doelmatige econo
mische politiek niet uit het oog worden verloren, evenmin als 
trouwens het verkeer, dat nationaal en internationaal de voor
waarden schept voor de ontplooiing van industrie en handel 
en als zodanig en in de beloning van zijn diensten niet moet 
worden vergeten. 

Industrialisatie op grote schaal vraagt initiatief, arbeid en 
kapitaal. Zij vraagt ook leiding van de overheid, richtlijnen 
die de nationale ontwikkeling zullen moeten plaatsen in het 
eerder besproken internationale geheel. Het zwakke punt is 
voor de naaste toekomst de kapitaalverschaffing. Groot op
gezette industrialisatie eist middelen voor investering, die slechts 
beschikbaar komen door besparingen op het verbruik. De 
vervanging van de bestaande beschadigde of verouderde 
outillage van onze fabrieken, de uitbreiding daarvan en de 
oprichting van nieuwe moeten worden gefinancierd. Dit kan 
geschieden door zelffinanciering, waarbij een onderneming uit 
haar winsten de middelen reserveert, welke zij voor vervanging 
en uitbreiding van haar outillage nodig heeft, het kan ook 
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geschieden door een beroep op de kapitaalmarkt in de vorm 
van emissie van aandelen of obligaties. Beide wegen gaan uit 
van dezelfde veronderstelling; dat middelen bespaard worden 
en belegd kunnen worden ter handhaving en uitbreiding van 
de productie. 

Besparingen brengen ons op het vraagstuk van de consumptie
beperking. Men kan alleen overhouden voor toekomstgebruik, 
als men zich voor het heden ontzegt, als men de consumptie 
beperkt. Deze consumptiebeperking heeft in ons land zelfs de 
dubbele betekenis, dat het besparingen oplevert en aankopen 
via deviezen, vaak geleende deviezen, minder nodig maakt. 
Hoe minder wij nodig hebben van de Marshall-hulp voor onze 
consumptie, des te meer kan daarvan worden aangewend voor 
productieve doeleinden. Deze situatie geeft aanleiding tot de 
vraag, of dan niet voortijdig tot de opheffing van beperkingen 
in de vorm van rantsoenering is overgegaan. Wij menen van niet. 

Distributie van goederen onder de consumenten heeft de 
bedoeling een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van een 
schaars aanwezig goed te bewerkstelligen en niet een kunst
matige beperking van het totale verbruik te verkrijgen om 
zodoende via een productiebeperking van het betrokken goed, 
productiegoederen voor andere doeleinden vrij te maken. Elke 
rantsoenering wekt vervolgens psychologisch de indruk van een 
maatschappelijk recht op het gerantsoeneerde en roept daardoor 
een zekere koop dwang in het leven. Dit leidt bij de rantsoenering 
op ruimer schaal dan strikt noodzakelijk voor het levensbestaan, 
tot het scheeftrekken van koopgewoonten ten opzichte van het 
beschikbare budget van de consument. Dit kan op zich reeds 
tot gevolg hebben groter aankopen van bepaalde goederen dan 
normaal gebruikelijk was en daarmede ontsparingen. Maar vooral 
mag men niet onderschatten de ongunstige invloed, welke het 
te lang handhaven van allerlei maatregelen uit de oorlogstijd 
heeft op de geestesgesteldheid van het volk. Juist de opheffing 
van rantsoeneringsbepalingen geeft een gevoel, dat het beter 
gaat, dat er weer mogelijkheden zijn en stimuleert daarmede 
van hoog tot laag het initiatief en de arbeidslust. De ervaring 
wijst tevens wel uit, dat zij volstrekt niet leidt tot wilde kooplust, 
maar na korte overgangstijd veeleer tot bezadigd overwegen 
van aankopen. Rantsoenering van de consument is om al deze 
redenen thans een ondeugdelijk middel om tot consumptie
beperking met het oog op besparing te geraken. 

Consumptiebeperking op zich is trouwens alleen verantwoord 
binnen zekere grenzen. Men zal vooreerst het oog moeten houden 
op de reeds aangestipte psychologische reacties. Een behoorlijke 
arbeidsproductiviteit, gesteund door arbeidslust, is slechts 
bereikbaar bij een behoorlijk verzorgingspeil. Men mag daarom 
bij de soberheidspolitiek niet te ver gaan, niet meer beperkingen 
opleggen dan het volkskarakter verdraagt. Bij de beoordeling 
daarvan moet men rekening houden met het vroegere welvaarts-
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peil, dat veelal als norm voor de beoordeling van het huidige 
niveau zal gelden. Bovendien moet ook het oog gericht blijven 
op de arbeidsgelegenheid in productie voor de binnenlandse 
markt, welke door een te vergaande versobering ongunstig kan 
worden beinvloed. Dit zou alleen dan aanvaardbaar zijn, wanneer 
de vrijkomende arbeid of de productie zelve zonder veel wrijving 
op de export kan worden overgeschakeld. De meest tastbare 
resultaten brengt de consumptiebeperking, wanneer de in het 
binnenland niet opgenomen goederen in verhoogde export 
kunnen worden gesleten, zoals b.v. bij onze textielproductie. 
Dit opent de weg voor exportwinsten en verschaft deviezen. 
Omgekeerd zal beperking van de import van consumptie
goederen deviezen besparen, hetgeen voor inkopen, vallende 
onder de Marshallhulp, het grote voordeel kan opleveren van 
verhoogde aanwending van de beschikbare middelen voor 
productiegoederen. 

Aan de kwestie van de beperking van de consumptie zitten 
dus heel wat kanten, die instede van algemene maatregelen 
een gedetailleerd beleid vragen. Het schijnt daarom ook juister 
om in de huidige omstandigheden van beheersing van de 
consumptie te spreken, liever dan van beperking. Dit brengt 
trouwens meer het verband naar voren, dat dit vraagstuk heeft 
met de beheersing van lonen en prijzen, waarin gepoogd wordt 
het reële arbeidsinkomen zoveel mogelijk te handhaven. 

Fiscale maatregelen schijnen ons weinig geschikt om een 
grote rol te spelen in de beheersing van de consumptie. Vanzelf
sprekend drukken hogere directe en indirecte belastingen het 
verbruik, maar zij zijn een tweesnijdend zwaard, omdat zij 
evenzeer de besparingen aantasten. Zonder meer kan men niet 
zeggen, dat er dan een gedwongen besparing bij de overheid 
plaats heeft, want de beslissing hierover komt uiteindelijk te 
liggen bij de wijze van aanwending van de aldus door belasting 
verkregen middelen. Een uitzondering hierop vormen indirecte 
belastingen op luxe goederen. Deze hebben een rechtstreekse 
invloed op de consumptie, omdat zij uitwijkmogelijkheden naar 
de eenvoudiger artikelen openlaten en zo besparing in de hand 
werken. 

Wanneer wij aldus de kwestie van de consumptiebeperking 
als weg tot besparing bezien, dan achten wij rechtstreeks 
beperkend ingrijpen weinig aanbevelenswaardig. De voorkeur 
verdient een gedifferentieerd economisch beleid, dat binnen 
zekere grenzen door het hanteren van deviezentoewijzingen en 
afleveringsvoorschriften t.a.v. export de consumptie zoveel 
mogelijk beheerst. Bepaalde belastingmaatregelen kunnen daar
bij een aanvullende rol spelen. Een belangrijke bijdrage zou 
voorts worden geleverd, wanneer de overheid meer systematisch 
en duidelijk voorlichting zou verstrekken over de betekenis van 
soberheid en besparing in een goed opgezette propaganda voor 
het sparen in het belang van onze industrialisatie. 
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~il1al1cieril1'3 der il1d«ótriali.6atie 

De besparingen moeten worden aangewend voor de finan
ciering van de industrialisatie. Ook op dit terrein liggen grote 

moeilijkheden. Vooreerst op het gebied van de interne finan
ciering. De prijsvoorschriften hebben aan de winstmogelijkheden 
in het binnenland voor alle groepen van ondernemingen enge 
grenzen gesteld. Dit heeft in zeer vele gevallen ten gevolge gehad, 
dat de reservering met het oog op de vervanging van de bedrijfs
uitrusting ten enenmale onvoldoende is gebleven. De sterk 
gestegen vervangingswaarde van machines en de verhoogde 
behoefte aan bedrijfskapitaal in verband met de gestegen 
goederenprijzen kan uit de voorgeschreven prijzen niet worden 
gedekt. Voor al die ondernemingen, die geen bijzondere winsten 
uit export konden behalen, is zodoende een afdoende interne 
financiering voor vervanging en eventueel uitbreiding achterwege 
gebleven. Bij deze omstandigheid, komt nog de zware druk 
welke de fiscale lasten uitoefenen. Voor dit uiterst zwakke punt 
in ons bedrijfsleven moet een oplossing worden gevonden en 
wel door het toestaan van prijscalculatie op basis van ver
vangingswaarde en door herziening van een aantal voorschriften, 
verband houdend met de fiscale winstberekening. Langs deze 
wegen moet de mogelijkheid van sterker reservering worden 
geopend. Daarmede komen de middelen beschikbaar, welke voor 
de handhaving en de uitbreiding van het productie-apparaat 
nodig zijn en daarmede wordt tevens de weg geopend voor 
hervatting van het initiatief der ondernemers, dat juist voor 
voortgezette industrialisatie zo hard nodig is. Men voert tegen 
bevordering van deze financiering nog al eens aan, dat zij 
eigenlijk slechts tot verrijking van de bezitters leidt en dus tot 
verdere kapitalistische ontwikkeling voert. Het wil ons toe
schijnen, dat men met deze opmerking allereerst de maat
schappelijke betekenis van het handhaven en scheppen van 
werkgelegenheid over het hoofd ziet. Hierin ligt duidelijk een 
sociale aanwending van de eigendom. Maar wij achten het voorts 
zeer wel mogelijk, dat deze reservering van winsten ook een 
bijdrage kan leveren voor bezitspreiding. Zij schept mogelijk
heden voor een gezonder financiële basis van het grote aantal 
klein- en middenondernemingen in ons land. Maar vervolgens 
is het volstrekt niet noodzakelijk, dat de tegenwaarde van de 
interne financiering straks alleen tot uitdrukking wordt gebracht 
in bonus-aandelen voor de aandeelhouders. Het is even goed 
mogelijk, en het zou een belangrijke stap in de richting van 
bezitspreiding zijn, indien dergelijke aandelen ook werden uit
gekeerd aan de arbeiders van de onderneming. De concrete vorm 
daarvoor laten wij thans in het midden, maar de mogelijkheid 
schijnt ons zeker aanwezig. Wij zien ook volstrekt niet in, 
waarom de verbeterde kapitaalspositie van de onderneming 
alleen aan de kapitaalverschaffers ten goede zou moeten komen. 

439 



• 
Tot de voorname onderdelen van het actuele economische 

beleid behoort dus naar onze mening een krachtige bevordering 
door de overheid van de interne financiering door verruiming van 
de reserveringsmogelijkheden. De uitkering van winsten zal 
blijvend moeten worden beheerst door een dividendstop of 
eventueel een superdividendbelasting. De geaccumuleerde winst 
en de daaruit voortvloeiende waardevermeerdering van de 
onderneming dient voorts niet uitsluitend aan het risicodragend 
kapitaal ten goede te komen, maar ook aan de arbeid, mede 
om bezitspreiding te helpen bevorderen. 

De tegenhanger van de interne financiering is het beroep op 
de kapitaalmarkt. Door fiscale maatregelen en heersende 
onzekerheid omtrent de toekomst heeft de toevloed van middelen 
voor risicodragende beleggingen op deze kapitaalmarkt vrijwel 
opgehouden. Het perspectief is hier voorshands wel somber. 
De individuele besparingen, welke nog worden gemaakt, zoeken 
hun weg naar vaste rente dragende fondsen. De kapitaalsbehoefte 
voor nieuwe industrialisatie kan hiermede moeilijk worden 
gediend. Verlichting van belastingdruk kan een bijdrage leveren 
tot verbetering, maar slechts in beperkte mate. Er zal dus 
naar andere middelen moeten worden omgezien. Als voornaamste 
dringt zich daarbij op het benutten van de zeer omvangrijke 
collectieve besparingen, welke in de vorm van verzekerings
premiën langs vrijwillige en langs voorgeschreven wegen worden 
bijeengebracht. Deze middelen richtten zich tot dusverre uit
sluitend op niet-risicodragende belegging. Er moet echter een 
weg te vinden zijn, waarop zij zich zonder al te grote gevaren 
ook kunnen richten op risicodragende belegging, dus industrie
financiering. De toekomst van onze volkswelvaart is er in hoge 
mate mede gemoeid. En het moet toch niet uitgesloten worden 
geacht, dat het middel van de risicospreiding, zoals dit b.V. 
reeds lang werd toegepast door beleggingsmaatschappijen, zowel 
het vermogen als de rente-opbrengst daarvan voldoende ver
zekert. 

Met het inschakelen van de collectieve besparingen bij de 
financiering van de industrialisatie zal het vraagstuk van de 
investeringsbehoefte nog niet zijn opgelost. Het zal noodzakelijk 
blijven de individuele besparing aan te moedigen en de risico
dragende investering daarvan. Te overwegen ware ook, of deze 
belegging niet meer toegankelijk is te maken voor de kleine 
spaarders door het bevorderen van emissies in kleinere coupures. 
Ook grotere activiteit van beleggingsmaatschappijen op het 
gebied van nieuwe investeringen zou grondige overweging 
verdienen. 

Tenslotte is er een belangrijke groep van ondernemingen, die 
kapitaalbehoeften hebben, welke noch door interne financiering, 
noch door een beroep op de kapitaalmarkt kunnen worden 
gedekt. Bestaande klein- en middenondernemingen hebben 
daartoe geen gelegenheid en vooral nieuwe ondernemingen op 
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het gebied van de kleine nijverheid kunnen moeilijk op gang 
komen. Toch liggen in deze sector waardevolle beginpunten 
voor industrialisatie en in het algemeen mogen zij uit een oogpunt 
van werkgelegenheid niet worden veronachtzaamd. Het werk
tuigencrediet, onder garantie van de staat verleend, is op dit 
terrein reeds van grote betekenis. De grenzen van de crediet
verlening zijn echter nauw getrokken en het gebeurt nogal eens, 
dat op het moment van overgang uit kleine nijverheidsbedrijf 
naar middenbedrijf met goede perspectieven de middelen 
ontbreken om de sprong, hoezeer deze ook is gemotiveerd, 
te wagen. De normen van het werktuigencrediet laten geen 
verdere credietverlening toe en daarmede worden soms waarde
volle ontwikkelingen afgesneden. Anderzijds ligt de werkings
sfeer van herstelbank en participatie-instellingen juist weer te 
hoog voor de overname van de credietverlening. Hier zou wat 
ruimer armslag uiteraard in nauwe samenwerking met de 
overheidsinstanties, die het industrialisatiebeleid hebben te 
beoordelen, de industrialisatie in het algemeen waardevolle 
diensten kunnen bewijzen. 

eOrtclU6ie 

De conclusie uit onze beschouwing is voor de hand liggend. 
Er kan weinig verschil van mening zijn over de richting, 

waarheen de actuele economische politiek ons moet voeren. 
Verhoogde productie op alle gebieden, nieuwe industrieën, zo 
mogelijk van arbeidsintensieve aard, exportbevordering op grote 
schaal. De grondslag hiervoor moet worden gevonden in be
sparing en investering. Binnen bepaalde grenzen kan men de 
besparing bevorderen door beheersing van de consumptie. 
Stimulering van de kapitaalvorming zal in belangrijke mate 
kunnen plaatsvinden door het wegnemen van fiscale belemmerin
gen voor de reservering. Daarnaast moeten middelen worden 
gezocht om een belangrijk deel van de collectieve besparingen 
beschikbaar te krijgen voor risicodragende investering. 

Drs. HUB. L. JANSEN. 
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co oorfle"chieclel1i" 

VAN HET ATLANTISCH PACT 

lD
e ontwikkeling der politieke verhoudingen in West
Europa en de Verenigde Staten, die geleid heeft tot 
het sluiten van het Atlantisch Pact, is begonnen in 
de oorlogsjaren. Als men deze voorgeschiedenis niet 

kent, kan men de wording van het Pact en de Russische reactie 
op de Amerikaanse politiek niet begrijpen. Het begon enkele 
maanden na Stalingrad's capitulatie. 

V óórdien waren de Geallieerde mogendheden te veel in beslag 
genomen met de afwending van het uiterste gevaar om zich 
met na-oorlogse problemen ernstig bezig te houden. Toen de 
nederlaag bij Stalingrad het begin bleek van een algemene 
Duitse terugtocht uit Rusland en de Amerikaanse weermacht 
aan Japan de eerste zware slagen had toegebracht, werden 
die problemen urgent. 

In Amerika kwam een stroom van wereldhervormingsplannen 
los, waartussendoor de meest fantastische en overantwoorde 
suggesties werden gelanceerd, zelfs door vooraanstaande politieke 
persoonlijkheden, over de "vernietiging" van Duitsland enJapan. 
In enkele kringen, vooral onder sterk isolationistische groepen 
waartoe met name de Iers-Amerikaanse Katholieken behoorden, 
werd een als "realistisch" aangekondigde politiek gepropageerd, 
die voornamelijk ten doel had voor de Verenigde Staten een 
economisch monopolie op het Westelijk Halfrond te verzekeren 
- Canada inbegrepen - en die rekende met de mogelijkheid, 
dat na de oorlog de banden tusst;n Groot Brittannië en de 
Dominions losser zouden worden, zodat Australië en Nieuw 
Zeeland mogelijk er toe gebracht zouden kunnen worden om 
samenwerking met de Verenigde Staten ter handhaving van 
een status quo in de gebieden rondom de Pacific te prefereren 
boven politieke coördinatie met Londen. 

In deze kringen, wederom vooral in de Iers-Katholieke 
milieu's, bleef een diepgeworteld wantrouwen tegen Sowjet 
Rusland bestaan. Ook vele Protestanten en vrijheidslievende 
humanistische kringen bleven tegenzin tonen tegen een te nauw 
samengaan met het anti-godsdienstige communistische bewind 
in Moskou. Dit wantrouwen had President Roosevelt, die 
persoonlijk er toe neigde lichtvaardig geloof te stellen in de 
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Russische vriendschapsbetuigingen voor het Westen, die be
gonnen in de zomer van 1941, belet om reeds vóórdat de 
Verenigde Staten in de oorlog betrokken werden, aan de Sowjets 
even krachtige materiële steun te verlenen, als hij voor Engeland 
doorgezet had. In een bespreking met de Russische ambassadeur 
te Washington op 11 September 1941 verklaarde de President, 
dat hij moeilijk iets voor Rusland gedaan kon krijgen van het 
Congres "because of the unpopularity of Russia among large 
groups in the United States which exercised great political 
power in Congress. Referring to the fa ct that Russia did have 
churches and did permit religious worship under the 1936 
constitution, the President suggested that if Moscow could get 
some publicity to this country regarding freedom of religion 
it might have a fine educational effect" (Cordell HuIl, Memoires, 
dl. 11, p. 977). 

Dit was het begin van een groots opgezette propaganda van 
Moskou, die een ogenblik brede massa's onder de gelovigen van 
het Westen deed geloven, dat er op godsdienstig gebied in 
Rusland een blijvende kentering ten goede gekomen was. 
In 1942 waren de Sowjets bovendien aan de rand van een 
militaire catastrophe. Een zo verzwakte macht meende men 
niet gevaarlijk. Het wantrouwen tegen Moskou verminderde 
en de verbeten strijdende Russische legers wonnen millioenen 
vrienden voor een in wezen verafschuwd regime. De schaal 
sloeg door naar de andere zijde: de communistische organisaties 
maakten handig gebruik van hun kans en in de Verenigde Staten 
begon in de kringen van intellectuelen, van professoren zo goed 
als journalisten, de overtuiging veld te winnen, dat de kern 
van alle verzetsorganisaties in bezet Europa gevormd werd 
door de landelijke communistische groepen en dat na de 
bevrijding dezer landen de. in discrediet geraakte "regeringen
in-ballingschap" niet in hun vroeger gezag hersteld mochten 
worden en dat in de nieuw te vormen regeringen de Commu
nisten een belangrijke plaats zouden moeten hebben. 

Dit was de stemming in de Verenigde Staten, toen de tij d 
gekomen was om over de reconstructie van Europa te gaan 
nadenken. De Britse regering onder ChurchilI's leiding had voor 
deze gedachtengang zeker weinig sympathie, maar besloot tot 
een "realistische" politiek, omdat ze begreep, dat het Verenigd 
Koninkrijk uitermate zwak stond. Van de door radicale plannen
makers zo gemakkelijk beinvloedbare Roosevelt was tijdig geen 
steun te verwachten tegen Stalin wiens politiek door de Ameri
kaanse President verkeerd beoordeeld werd. 
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ten tn'3el~ plan 
In die omstandigheden gingen in Britse politieke en financiële 

kringen de gedachten al in in 1943 uit naar de vorming van een 
"troisième force". De "Federation of British Industries" liet 
over het economisch aspect van deze opzet een rapportuitwerken, 
dat op 22 Februari 1944 gepubliceerd werd. De "Economist" 
bracht, aansluitend daaraan, een reeks van acht artikels, 
afsluitend in Maart 1944, die het plan nader uitwerkten. Nauwe 
economische samenwerking zou in de na-oorlogse periodè niet 
mogelijk zijn, zonder enige politieke banden. Daarvoor liet 
Generaal Smuts het eerste proefballonnetje op in zijn rede van 
25 November 1943 voor de Empire Parliamentary Association 
te Londen. In het kort kwam zijn betoog hierop neer, dat na 
de oorlog Frankrijk, Italië en Duitsland als grote mogendheden 
afgedaan zouden hebben, dat alleen Groot Brittannië nog in 
West- en Midden-Europa als leidende macht zou kunnen 
optreden en dat de "kleine democratieën" van Europa zich 
met Engeland zouden moeten associëren. Een verenigd Europa 
dus, maar geheel onder Britse leiding. De economen comple
teerden dit plan met een project voor nauwe samenwerking 
tussen Engeland, Noorwegen, de Benelux-landen en mogelijk 
Frankrijk en Portugal. Deze combinatie zou dan een "Sterling
blok" vormen, in staat om zijn plaats onder de zon te handhaven 
naast het financieel en industrieel overmachtig Amerika. 

Van drie zijden kwam onmiddellijk protest. 
Voor Nederland verklaarde Mr. Van Kleffens, dat er geen 

sprake van kon zijn, dat ons land zou willen opgenomen worden 
in de Britse Commonwealth en dat het zelfstandig zijn relaties 
wilde handhaven met de Verenigde Staten en Rusland. 

In Amerika dreigde een storm op te rijzen tegen dit Brits 
plan om West- en Midden Europa voor Londen's economische 
invloed te monopoliseren en om algemene handelsvrijheid 
(men denke aan de latere tegenstelling tussen Britse en 
Amerikaanse opinies inzake de wereldhandelsorganisatie) a 
priori onmogelijk te maken. 

De Sowjets, die onmiddellijk na Stalingrad krasser begonnen op 
te treden en goed geinformeerd waren over de in Londen levende 
gedachten, hadden al op 18 November 1943 een protest in de 
wereld gezonden tegen mogelijke federatieplannen van kleinere 
Europese staten. Stalin en Staatssecretaris Cordell Hun waren 
beiden, zij het om geheel verschillende redenen, tegen Smuts' 
ideeën gekant. Van Roosevelt was onder die omstandigheden 
evenmin sympathie te verwachten. Churchill schijnt van het 
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begin af aan de uitvoerbaarheid van deze plannen getwijfeld 
te hebben. Hij bleef de voorkeur geven aan een nauwe alliantie 
tussen Engeland en de Verenigde Staten. Hij begreep waar
schijnlijk, dat het onmogelijk zou zijn Frankrijk na de bevrijding 
ervan te overtuigen, dat het met de positie van tweede-rangs 
mogendheid tevreden zou moeten zijn. 

De positie der Franse leiders in Londen was buitengewoon 
moeilijk. De Gaulle beschikte over weinig macht maar zocht 
zijn tekort aan machtsmiddelen te compenseren door des te 
groter pretenties. Zijn van nature al zo stroeve manier van 
optreden werd in zijn pogen Frankrijk's prestige hoog te houden, 
nog moeilijker en straffer. Hij demonstreerde zijn bedoeling om 
F'rankrijk weer een plaats te geven onder de grote mogendheden 
zo sterk, dat bij meningsverschillen hij zich dikwijls gedroeg, 
volgens een woord van Cordell HuIl, of hij in oorlog was met 
de Verenigde Staten in plaats van met Hitler. 

':De cAmerikaan<óe opvattin'3 
In 1944 werd het duidelijk, dat er onder de bondgenoten 

uitgesproken meningsverschil bestond of bij de politieke recon
structie der Wereld regionale groeperingen of een wereldbond 
de meeste aandacht verdienden. Roosevelt en Cordell HuIl 
werkten met kracht voor een wereldbond, die dan ook in de 
vorm der Verenigde Naties tot stand kwam. De Amerikaanse 
publieke opinie bleef sterk gekeerd tegen een herstel van een 
evenwichtspolitiek tussen de grote mogendheden. Men maakte 
Engeland er een verwijt van, dat het zich van deze traditionele 
opvatting niet los kon of wilde maken en reeds tijdens de oorlog 
een politiek tegenwicht tegen Moskou en een economische 
verdedigingslinie tegen New York trachtte op te bouwen. 
De Britten wezen de beschuldiging terug, maar vonden spoedig 
een gemakkelijk argument voor regionale groepering binnen het 
kader der Verenigde Naties in de steeds duidelijker wordende 
ambitie der Sowjet Unie. Al in begin Februari 1944 berichtte 
de correspondent van de N ew Y ork Times in Londen, dat men 
daar met zorg de Russische plannen tot vorming van invloeds
sferen in Europa gadesloeg. Toen reeds wees. men er op, dat 
Rusland alle gebieden ten Oosten van de lijn Triëst-Stettin 
aan zijn uitsluitende invloed wilde onderwerpen. In Amerika 
weigerden velen, waaronder President Roosevelt, de implicaties 
van deze politiek te zien. Het resultaat is geweest, dat de 
Russische invloedssfeer zich na 1945 nog enige honderden kilo
meters verder westelijk kon uitstrekken en dat geheel Noord
China met een deel van Korea eveneens onder de controle van 
Moskou kwam. 

De verblinding van Roosevelt in alles wat reële machts
verhoudingen in Europa betrof, moet voor Churchill een zware 
beproeving geweest zijn. Hij zweeg wijselijk en zal waarschijnlijk 
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ook in zijn Memoires hierover weinig loslaten. De doctrinaire 
Staatsscretaris Cordell HuIl, die zijn zinnen gezet had op het 
oud-liberale ideaal van wereldvrede door vrijheid van wereld
handel, scheen in de economische structuur van het Britse Rijk 
soms een groter gevaar voor de vrede te zien, dan in de machts
politiek van het Kremlin. In zijn officiële verklaring van 
22 Maart 1944 verklaarde HuIl : 

"There will no longer be need for spheres of influence, 
for alliances, for balance of power, or any other of the special 
arrangements through which, in the unhappy past, the nations 
strove to safeguard their security or to promote their interests" . 

Deze volkomen eenzijdige, slechts op een vaag onbewezen 
vertrouwen op de Russen gegronde politiek, leidde tot de 
accoorden, die culmineerden in de overeenkomsten van Yalta 
en Potsdam. Ze leidde er ook toe, dat de bevrijdende legers 
der Amerikanen en Engelsen in de bezette gebieden lichtvaardig 
vertrouwen schonken aan uiterst linkse elementen en een 
vooroordeel demonstreerden tegen alle op de traditie stoelende 
richtingen, waaronder ook de kerkelijke. 

':De rede van ehurchill 
Nog voor Roosevelt's dood begon enige twijfel aan de juistheid 

der gevolgde politiek op te komen. De maanden volgend op 
Duitsland's capitulatie brachten volkomen desillusie. Churchill, 
door de verkiezingen van 1945 in het particuliere leven terug
gekeerd en daardoor vrij om zijn mening te uiten, was een der 
eersten, die uit de bestaande verhoudingen realistische conclusies 
trok. In zijn rede te Fulton, Missouri, op 5 Maart 1946, kwam hij 
opnieuw voor de dag met zijn lievelingsproject : een alliantie 
van de Verenigde Staten met het Britse Rijk, waardoor aan 
de "Angelsaksische" landen de wereldheerschappij verzekerd 
zou zijn. De reactie op die rede was sterk verschillend in de 
Verenigde Staten: in meerderheid overwoog echter de opinie, 
dat men zich niet kon binden aan Engeland "for better or 
for worse" en dat alle hoop in een goed functionneren der 
Verenigde Naties nog niet mocht worden opgegeven. In sommige 
kringen werd beweerd, dat Churchill's alliantie de Verenigde 
Staten zou verplichten, hun militaire macht in te zetten voor 
de verdediging der Britse kolonies en voorposten, zoals Gibraltar, 
Aden of Honkong, een gedachte waarvoor niet de minste 
sympathie kon bestaan. Anderen wezen toen reeds op de 
belemmerende bepalingen der Amerikaanse Constitutie, die het 
recht van oorlogsverklaring in alle gevallen voorbehoudt aan 
het Congres, dat elke twee jaren vernieuwd wordt. 

De conferenties over Duitsland toonden, dat samenwerking 
tussen de Westelijke en Oostelijke mogendheden niet langer 
mogelijk was. De ervaringen met de organisatie der Verenigde 
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Naties waren niet van die aard, dat daardoor bizonder ver
trouwen kon worden ingeboezemd. De teleurstelling van het 
Amerikaanse publiek uitte zich in een fel anti-Russisch sentiment 
In West-Europa ging men zoeken naar een nieuwe grondslag 
voor een regionale groepering. Onvermijdelijk moest deze rusten 
op een samengaan van Engeland en Frankrijk omdat het laatste 
land gedetermineerd bleek, zijn "historische" rol verder te 
spelen, of het er de kracht toe had of niet. 

':De 'Cruman-leer 
Als grondslag voor de nieuwe groepering kwam het verdrag 

van Duinkerken tot stand op 4 Maart 1947. Onmiddellijk daarop 
volgde de eerste belangrijke Amerikaanse stap tot versteviging 
van het anticommunistisch front". Op 12 Maart sprak President 
Truman de woorden, die later tot de z.g. Truman-Ieer zijn samen
gevat. Onderstaatssecretaris Acheson bereidde de weg voor verdere 
hulpverleningen aan Europa door een rede te Cleveland op 
8 Mei 1947, die de grondgedachte bevatte van Marshall's 
toespraak op Harvard University op 5 Juni. De economische 
consolidatie van West Europa begon. 

Deze consolidatie was wel zeer verschillend van de West
Europese econmische samenwerking waarover men in 1944 in 
Engeland gesproken had. Juist dat, wat men in 1944 had hopen 
te voorkomen, dat de Verenigde Staten een sterk overwicht 
zouden krijgen in West-Europa, werd nu een feit. Eenmaal 
van Amerikaanse hulp afhankelijk zouden de West-Europese 
mogendheden in hun buitenlandse politiek niet meer vrij zijn. 
Engeland en Frankrijk ondervonden het in Duitsland, Nederland 
in Indonesië. Zelfs samenwerking der West-Europese staten kon 
nu niet meer de vrijheid van handelen teruggeven, waaraan 
men in 1944 nog geloofd had. Slechts dan kon een West-Europese 
Unie nog iets gaan betekenen, als ze onder krachtiger leiding 
stond en zich diep genoeg landinwaarts kon uitbreiden, m.a.w. 
ook Duitsland en Italië omvatten. Geen dezer voorwaarden kon 
verwezenlijkt worden, daar juist op deze punten tussen Frankrijk 
en Engeland de grootste tegenstellingen bleven bestaan. Een 
bond van Europese kuststaten zou weinig kracht bezitten, 
tenzij gecompleteerd door gebieden op de andere oever van 
de Oceaan. In wezen was het dus de rivaliteit tussen Frankrijk 
en Engeland, met als meest omstreden punt de toekomst van 
Duitsland, die de vorming van een troisième force in Europa, 
steunend op Afrikaans koniaal bezit, practisch onmogelijk 
maakte. 

Engeland accepteerde de nieuwe situatie en stelde op 
22 Januari 1948 de politieke aaneensluiting van Frankrijk en 
Engeland met de Beneluxlanden voor. Het vijf-mogendheden
verdrag werd op 17 Maart 1948 te Brussel getekend. De betekenis 
van dit feit werd echter geheel overschaduwd door het voort-
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durend groeiend economisch overleg tussen de landen van het 
Marshallplan onder Amerikaanse leiding. 

':De ÇQu~~i~cfte politiek 
De Sowjets hadden zich nog in 1946, voor hun doen, handel

baar betoond. Ondanks een reeks verdragsschendingen bleven 
ze gewild tot bespreking met de westelijken, zo niet tot overleg. 
Hier en daar hadden ze zelfs belangrijke concessies gedaan, 
o.a. door hun troepen terug te trekken uit Iran. In 1947 werd 
het hun duidelijk, dat ze verschillende belangrijke punten van 
hun politiek program niet zouden kunnen verwezenlijken. 
Vermoedelijk hebben zij zich in die dagen voorgesteld, West
en Midden Europa in een zekere verwarring en daardoor in 
enige afhankelijkheid te kunnen houden. De staten ten Oosten 
der lijn Triëst-Stettin hadden ze, naar hun mening, vast in de 
hand. Vóór die lijn lag het bevriende Tsjecho-Slowakije en 
daarvoor hoopten ze een zwak Duitsland als niemandsland te 
kunnen handhaven. Handig stelden ze daarbij de eis tot herstel 
der politieke eenheid van Duitsland voorop, wel wetend, dat 
dit herstel óf moest leiden tot stopzetting van de economische 
reconstructie van het land met Amerikaanse hulp, óf tot een 
onherstelbare breuk tussen Frankrijk en de Engels-sprekende 
landen. Het Politburo achtte zich sterk genoeg om enkel en 
alleen door de druk der Russische macht de Scandinavische 
staten van de vorming van een bond en Italië van te nauw 
samengaan met Amerika af te houden. Vvanneer een niemands
land zich vóór de Russische voorposten zou uitstrekken van de 
Noordkaap tot Sicilië, zou de communistische heilstaat inderdaad 
niets te vrezen hebben. 

Toen de consolidatie van het Westen begon, ging Rusland 
eveneens aan het versterken van zijn posities. In Februari werd 
Tsjecho-Slowakije tot een communistische vazalstaat gemaakt. 
Eind 1947 was Koning Michael reeds uit Romenië verdreven. 
Hongarije, Boelgarije en Polen werden in diezelfde maanden 
vaster aan de ketting gelegd. In de zomer van 1948 werd in 
China de aanval der communisten aan het rollen gebracht. 
Malakka en Java waren het toneel van plaatselijke oproeren. 
In Griekenland werd de campagne der guerilla's voortgezet 
ondanks regeringsoperaties op grote schaal. Tenslotte werd in 
Duitsland de samenwerking in de Controle-Commissie ten einde 
gebracht en het beleg van de Westelijken in Berlijn begonnen. 

Eerst na al deze gebeurtenissen begon in de Verenigde Staten 
de gedachte veld te winnen, dat een formeel bondgenootschap 
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der Atlantische staten wenselijk kon zijn om de Russische 
expansie tegen te gaan. Strikt genomen was deze expansie ten 
dele een reactie op de vastbeslotenheid van het Vvesten aan 
eigen politieke inzichten inzake Duitsland en de atoomwapen
controle vast te houden. De volstrekte onbuigzaamheid der 
Russen was echter de hoofdoorzaak van het groeiend conflict, 
zoals ten overvloede wordt aangetoond door het mislukken van 
alle pogingen, o.a. door Bevin ondernomen, om op de conferenties 
van 1946 en 1947 de Russen en de Amerikanen nader tot elkaar 
te brengen. Voor een goed deel is aan die onbuigzaamheid de 
tot in bizonderheden uitgewerkte politieke theorie schuld, 
waarvan het Politburo niet kan afwijken zonder de blaam te 
riskeren van ontrouw geworden te zijn aan het Leninisme. 

De voorbesprekingen voor het Atlantisch pact begonnen in 
de laatste maanden van 1948. De mogendheden van het Brussels 
verdrag confereerden over de minimum-eisen aan welke zulk 
een pact zou moeten voldoen. De Verenigde Staten toonden 
voorkeur voor een vorm, die overeen zou komen met het in 
September 1947 gesloten gemeenschappelijk verdedigingsverdrag 
der landen van het Westelijk Halfrond, het pact van Rio. 
De Amerikaanse en de Europese opvattingen over een alliantie
verdrag bleken nogal ver uit elkaar te lopen. Bovendien rees 
een andere vraag: wie zouden eventueel uitgenodigd worden 
toe te treden? Deze vraag doelde ook op de aard van het 
verdrag: zou het een nauw bondgenootschap van een kern 
van saamhorigheid voelende landen zijn, of zou men streven 
naar aansluiting van zoveel mogelijk leden, wat de innerlijke 
kracht van het bondgenootschap moest verzwakken'? Daarmee 
hing ook de vraag samen of alle niet door Rusland gecontroleerde 
staten tot toetreden zouden worden uitgenodigd, of dat men 
tussen de landen van het Westelijke en het Oostelijk blok 
een neutrale zone zou laten. 

In een volgend artikel zullen wij de inhoud bespreken, die 
het Atlantisch Pact tenslotte gekregen heeft. 

Dr. B. H. M. VLEKKE. 
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DE BETEKENIS VAN DE GEMEENTERAAD 
04utonomie en ~ellbeótuur 

Nru binnenkort weer nieuwe gemeenteraden moeten worden 
gekozen bestaat er alleszins aanleiding om de betekenis 
van deze bestuurscolleges nog eens in het licht te stellen. 

In het raam van onze staatsinrichting heeft de 
grondwetgever de gemeente gedacht als een onderdeel van de 
staatsgemeenschap. Niet als een zuiver administratief onderdeel, 
uitsluitend bestemd om de taak van de staat te helpen vol
brengen. Integendeel onze hoogste staatswet bevat de erkenning 
van de sinds eeuwen bestaande realiteit, dat het samenwonen 
van een aantal individuën in eng verband specifieke gemeen
schappelijke behoeften heeft doen ontstaan, welke niet uit hun 
lid-z~jn van de grotere staatsgemeenschap voortspruiten en 
waarin door plaatselijke rechtsgemeenschappen, de gemeenten, 
behoort te worden voorzien. 

De gemeente is immers als publiekrechtelijk wezen ouder 
dan de staat. 

De grondwet draagt aan de gewone wetgever de regeling op 
van de samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeente
besturen. De plaatselijke rechtsgemeenschap ontleent haar 
bevoegdheden derhalve aan de regelingen van de wetgever. 
De gemeente vormt dus geen souverein staatje in de staat. 
Anderzijds heeft de grondwet de gewone wetgever niet volledig 
de vrije hand gelaten in het bepalen van de bevoegdheden der 
gemeentebesturen, doch aan deze zodanige directieven gegeven, 
dat de zelfstandigheid van de gemeente binnen het kader van 
het staatsverband is gewaarborgd. Zo bepaalt art. 146 der 
Grondwet, dat aan de raad de regeling en het bestuur van de 
huishouding der gemeente wordt overgelaten, m.a.w. de raad 
kan naar vrij inzicht de eigen huishouding regelen en besturen. 

Deze vrijheid van handelen met betrekking tot de gemeente
lijke huishouding duidt men ook wel aan met de term: 
autonomie. 

Daarnaast treedt de gemeente in tal van gevallen op als 
werktuig van hoger gezag. Het betreft alsdan zaken, die van 
rijks- of provinciaal belang zijn, welke zij uitvoert naar de 
regelen door het rijk resp. de provincie vastgesteld. Bij het 
verlenen van die medewerking aan de uitvoering van een 
regeling van hoger gezag blijft de gemeente tegenover dat gezag 
een vrije en zelfstandige corporatie. Deze vorm van zelfstandige 
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medewerking aan de uitvoering van hogere regelingen duidt 
men aan met het begrip: zelfbestuur. 

De autonomie en het zelfbestuur vormen nu de beide grond
peilers, waarop het handelen der gemeente berust. Elk optreden 
van de gemeentelijke bestuursorganen is mitsdien een daad 
van autonomie of van zelfbestuur. Van een derde grondslag, 
de zgn. tussenvorm tussen autonomie en zelfbestuur is naar 
onze mening geen sprake. 

Voorts beweegt de gemeente zich bij haar optreden op publiek
rechtelijk of op privaatrechtelijk terrein. Als zelfbestuursorgaan 
optredend bevindt zij zich steeds op publiekrechtelijk terrein, 
doch als autonoom orgaan handelend is zij in het ene geval 
op publiekrechtelijk gebied en in een ander geval op privaat
rechtelijk domein. 

Bij het toekennen van zelfstandigheid aan de gemeente heeft 
de grondwetgever ook directieven aangegeven om te kunnen 
ingrijpen, ingeval een gemeente niet binnen haar bevoegdheids
kring zou blijven. Daartoe is de gemeente onder toezicht van 
de Kroon en Gedeputeerde Staten gesteld. Dit toezicht lost zich 
op in het recht van de Kroon tot vernietiging van besluiten 
van de raad en van burgemeester en wethouders, voorzover die 
strijden met de wet of het algemeen belang, alsmede in het 
goedkeuringsrecht van de Kroon op plaatselijke belasting
verordeningen en dat van Gedeputeerde Staten op de begroting 
en diverse andere handelingen van de gemeente, in het bijzonder 
die op vermogensrechtelijk terrein. 

Ook als zelfbestuurscorporatie is de gemeente onderworpen 
aan hoger toezicht in de vorm van het Koninklijk vernietigings
recht en van een goedkeuringsrecht van de Kroon of van 
Gedeputeerde Staten op bepaalde besluiten der gemeente
besturen. 

De Gemeentewet, welke de bevoegdheden van de gemeente
besturen regelt, heeft aan ieder der drie bestuursorganen, de 
raad, het college van burgemeester en wethouders en de burge
meester, een taak toebedeeld op het terrein der autonomie, 
terwijl zij er van uitgaat, dat eveneens alle drie organen kunnen 
worden geroepen een zelfbestuurstaak te vervullen. 

Artikel 167 der Gemeentewet bepaalt, dat met betrekking 
tot de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente 
aan de raad alle bevoegdheid behoort, die niet bij de wet aan 
burgemeester en wethouders of aan de burgemeester is op
gedragen. Aan de raad is hier naast regelende, dus wetgevende 
bevoegdheid, tevens bestuursbevoegdheid toegekend. Aan burge
meester en wethouders en aan de burgemeester komen alleen 
die bevoegdheden toe, welke in de wet limitatief zijn opgesomd. 
In alle gevallen, waarin de wet niet uitdrukkelijk burgemeester 
en wethouders of de burgemeester tot optreden machtigt, 
behoort die bevoegdheid derhalve aan de raad. Of anders 
gezegd: de raad heeft een algemene, burgemeester en wethouders 
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en de burgemeester slechts een beperkte bevoegdheid. De 
bevoegdheden van de raad, vermeld in de artikelen 168 en 
volgende der Gemeentewet, moeten dan ook niet worden 
beschouwd als een limitatieve opsomming, doch als een nadere 
toelichting op art. 167 dier wet, als voorbeelden van hetgeen 
zoal minstens valt onder de aan de raad toevertrouwde regeling 
en bestuur van de gemeentelijke huishouding. 

Het aan burgemeester en wethouders toegewezen terrein 
omvat vooral het dagelijks bestuur der gemeente en wat daar
onder moet worden begrepen, is uitputtend vermeld in art. 209 
der Gemeentewet. Tenslotte heeft de burgemeester een taak 
als voorzitter van de raad en van het college van burge
meester en wethouders en is deze belast met de handhaving 
der openbare orde in de gemeente. 

Als een der wezenskenmerken van de gemeentelijke autonomie 
is te beschouwen de macht om algemeen bindende voorschriften 
voor de burgers uit te vaardigen. Bij de raad berust deze bevoegd
heid, die in art. 168 der Gemeentewet aldus nader wordt 
omschreven, dat aan hem behoort het maken van de ver
ordeningen, die in het belang der openbare orde, zedelijkheid 
en gezondheid worden vereist en van andere betreffende de 
huishouding der gemeente. Bij zijn optreden als gemeentelijk 
wetgever dient de raad er zich rekenschap van te geven, dat 
hij daarbij niet treedt in hetgeen van algemeen rijks- of provin
ciaal belang is, hetgeen wil zeggen, dat bij gemeentelijke 
verordening niet mag worden geregeld, datgene wat reeds is 
voorzien in een wet, een algemene maatregel van bestuur of 
een provinciale verordening. Heeft de wetgever in zijn regeling 
reeds uitdrukkelijk de bevoegdheid van de gemeentelijke 
wetgever erkend tot het uitvaardigen van nadere voorschriften 
met betrekking tot hetzelfde onderwerp, dan is die aanvullings
bevoegdheid van de raad niet twijfelachtig. In andere gevallen 
mag die bevoegdheid niet zonder meer worden aangenomen, 
doch dient de raad zich af te vragen, welke bedoeling bij de 
wetgever heeft voorgezeten bij het vaststellen van zijn hogere 
regeling. Is het motief voor de hoger geordende regeling een 
ander geweest dan het belang, dat de raad bij zijn regeling 
nastreeft, dan is een aanvullende regeling van de raad bestaan
baar naast de hogere regeling. 

Acht de Kroon een gemeentelijke verordening in strijd met 
de wet of het algemeen belang of is zij van oordeel, dat de raad 
met zijn verordening is getreden in hetgeen van algemeen rijks
of provinciaal belang is, dan kan zij die verordening met haar 
vernietigingsrecht treffen en haar onschadelijk maken. Ook de 
rechter kan een verordening, die zijns inziens in strijd is met 
de wet, onverbindend verlkaren, wanneer zijn oordeel wordt 
gevraagd over een concreet geval, waarin deze verordening is 
toegepast. 

Voorts vervalt een gemeentelijk voorschrift automatisch, 
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zodra een wet, een algemene maatregel van bestuur, een 
provinciale verordening of een verordening van een inter
communaal orgaan hetzelfde onderwerp gaat regelen. 

Van de gemeentelijke verordeningen zijn ongetwijfeld de 
strafverordeningen en de belastingverordeningen de belang
rijkste. De naleving daarvan kan immers worden afgedwongen 
door op overtreding straffen te stellen van hechtenis of geldboete 
al of niet met verbeurdverklaring van voorwerpen en openbaar
making van het vonnis en door toepassing van het recht van 
politiedwang en parate executie in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen. 

Het bestuur van de gemeentelijke huishouding is blijkens 
de bepalingen der gemeentewet eveneens voor een zeer groot 
gedeelte toevertrouwd aan de raad. Theoretisch kan men zeggen, 
dat elke belangrijke bestuursdaad door de raad moet worden 
gesteld en dat door burgemeester en wethouders alleen originaire 
bestuursmacht wordt ontleend aan het hun opgedragen dagelijks 
bestuur. Voor wat betreft dit, door het college van burgemeester 
en wethouders gevoerd, dagelijks bestuur van de huishouding 
der gemeente zijn dat college en elk lid daarvan afzonderlijk 
aan de raad verantwoording verschuldigd. De raad heeft derhalve 
ook nog een controlerende functie met betrekking tot huis
houdelijke bestuursdaden, gesteld door burgemeester en ,vet
houders. 

Na deze meer theoretische beschouwingen lijkt het gewenst 
de werkzaamheid van de raad in de practische uitoefening van 
zijn bevoegdheden iets nader te belichten. Dit kan het beste 
geschieden door de verschillende gebieden, waarover die werk
zaamheid zich uitstrekt, in vogelvlucht de revue te laten 
passeren. 

CJ3uclÇJetrecht 

lHlet behoeft geen nader betoog, dat hierbij op de allereerste 
plaats het budgetrecht dient te worden genoemd. De 

beschikking over eigen geldmiddelen is toch het voornaamste 
fundament voor een waarachtige gemeentelijke zelfstandigheid. 
Bij de uitoefening van dit recht in de vorm van de vaststelling 
der jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven der gemeente, 
bepaalt de raad tevens het in dat begrotingsjaar te voeren beleid. 
Welke maatregelen de raad immers in het belang der gemeente 
gewenst of nodig moge oordelen. hij dient tevens te bedenken, 
dat daaraan bijna steeds financiële consequenties zijn verbonden. 
In het algemeen gesproken vormen de financiële mogelijkheden 
dan ook de graadmeter van de activiteit der gemeente op 
verschillend gebied. Binnen het raam dier financiële mogelijk
heden is de raad echter weer niet geheel vrij in de keuze van 
de door hem gewenste voorzieningen. De gemeentewet en ook 
andere wetten verplichten de raad namelijk met het doen van 
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uitgaven voor bepaalde voorzieningen in de begroting rekening 
te houden. De omvang dezer verplichte uitgaven is thans zodanig, 
dat voor het voteren van vrijwillige uitgaven nog slechts een 
beperkt bedrag ter beschikking van de raad staat. 

Als beheerder der gemeentelijke financiën is de raad verder 
o.m. bevoegd tot het aangaan van geldleningen, het uitlenen 
van gelden, het aangaan van rekening-courant-overeenkomsten, 
het garanderen van geldleningen aangegaan door derden, het 
treffen van een regeling omtrent verzekering der gemeentegelden 
tegen benadeling door de eigen ambtenaren of door anderen, 
het aanvaarden der aan de gemeente gemaakte erfstellingen, 
legaten of gedane schenkingen, het verhuren verpachten of op 
enige andere wijze in gebruik geven der gemeente-eigendommen 
en het verlenen van kwijtschelding aan huurders, pachters of 
leveranciers. 

<0penbare orde en zedelijkheid 

D e handhaving van de openbare orde en zedelijkheid is weliswaar 
voornamelijk in handen gelegd van de burgemeester, niette

heeft ook de raad op dit terrein een taak. Zoals reeds opgemerkt 
is hij het orgaan, dat algemeen bindende voorschriften kan 
uitvaardigen, waarnaar de burgers zich in het belang van de 
openbare orde en zedelijkheid in de gemeente hebben te gedragen. 
Op het terrein der openbare zedelijkheid vragen daarbij pro
blemen als de bestrijding van de prostitutie, de pornografie en 
het neo-mathusianisme, het baden en zwemmen op plaatsen 
zichtbaar vanaf de openbare weg, het kamperen en het dansen 
de aandacht. 

Ook kan de raad zich geroepen achten tot het geven van 
voorschriften in het belang der openbare veiligheid, al is dit 
terrein reeds voor een groot deel door de algemene wetgever 
uitgehold. 

CZ)olk~flezondheid 

lEen belangrijke werkzaamheid voor de raad ligt op het terrein 
der volksgezondheid. Vooral in dichtbevolkte gemeenten 

behoort de raad voortdurend vervuld te zijn van de zorg voor 
een goede volksgezondheid. 

Ter bevordering van de hygiëne heeft de raad een taak 
met betrekking tot de verwijdering van vaste en vloeibare 
afvalstoffen (b.v. het aanleggen van rioleringen), de beschik
baarstelling van goed drinkwater (aanleggen van drinkwater
leidingen en het oprichten en de exploitatie van eigen water
productie- en distributie-bedrijven), de zorg voor de lichaams
reinheid (oprichting en exploitatie van openbare bad- en zwem-
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inrichtingen), de bestrijding van verontreinigingen van de lucht 
door rook, nevel of gassen (o.a. te bereiken door toepassing der 
hinderwet), het aanleggen en inrichten van begraafplaatsen, 
de bevordering van een doelmatige voeding (huishoudonderwijs 
en huishoudelijke voorlichting), het toezicht op vlees en vlees
waren ingevolge de vleeskeuringswet en op andere levens
middelen ingevolge de warenwet, de bestrijding der ziekten 
van dieren met inbegrip van de vee- en vleesdestructie. 

Op het gebied der preventieve geneeskunde kan de raad 
medewerken aan de bestrijding van besmettelijke ziekten 
(t.b.c.-bestrijding) en niet-besmettelijke ziekten. Ook kunnen 
in dit verband genoemd worden de bevordering van praenatale 
zorg, zuigelingenzorg, kleuterzorg en de instelling van een 
geneeskundig schooltoezicht, waarbij de samenwerking met, en 
de bevordering van het werk der Kruisverenigingen van het 
grootste belang moet worden geacht. 

Ten slotte dient de raad ook het oog gericht te houden op 
de curatieve geneeskunde o.a. door: het voorzien in de genees
kundige en verloskundige verzorging van armlastigen, het 
eventueel bouwen en exploiteren van een ziekenhuis, krank
zinnigengesticht en sanatorium. 

Uiterst belangrijk is de werkzaamheid van de raad met 
betrekking tot de volkshuisvesting. Zijn bemoeiingen op 

dit gebied zijn legio en steunen voor een belangrijk deel op 
de Woningwet. Deze wet schept de bevoegdheid van de raad 
tot het treffen van maatregelen van planologische aard, zoals 
het vaststellen, wijzigen en herzien van uitbreidingsplannen, 
rooilijnen, bouwverboden en bebouwingsvoorschriften ex art. 43 
der Woningwet en tot het vaststellen van bouwverordeningen, 
het instellen van het bouwtoezicht, het oprichten van een 
woningbeurs en het onbewoonbaar verklaren van woningen. 
Ook bij de eigenlijke volkshuisvesting is de raad nauw betrokken. 
Hij kan besluiten van gemeentewege woningen te doen bouwen 
en te doen exploiteren. Laat hij de bouw van woningwet
woningen over aan verenigingen, vennootschappen of stichtingen, 
uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting 
werkzaam, dan zal hij niettemin de kapitaalverstrekking voor 
die bouw moeten regelen. Ook in de woning-verbetering en 
-splitsing zal de raad gekend moeten worden, wijl daarvoor 
financiële steun van de gemeente dient te worden verleend. 
Voorts kan de raad de particuliere bouw van woningen bevor
deren door het treffen van een regeling inzake het verstrekken 
van bouwkapitalen. Ten slotte kan hij nog krachtens de Woon
ruimte-wet richtlijnen vaststellen in het belang van een goede 
verdeling van de woonruimte in de gemeente. 
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EJpenbare werken, incluótrieële ontwikkelinÇJ 

l reneinde de beschikking te verkrijgen over eigendommen, 
L nodig ten behoeve van het uitvoeren van openbare werken, 

besluit de raad tot het kopen, ruilen en aanvaarden van gronden, 
terwijl hij bevoegd is het middel der onteigening te h~nteren, 
wanneer hij niet langs minnelijke weg deze gronden kan ver
werven. Tot het uitvoeren van openbare werken, zoals het 
aanleggen en verbeteren van gemeentewegen, straten, pleinen, 
grachten, gebouwen, werken en inrichtingen geeft de raad 
machtiging. 's Raads werkzaamheid op het gebied van de 
uitvoering van openbare werken is wel een van de takken van 
gemeentezorg, waar in normale omstandigheden zijn vrijheid 
van handelen het meest op de voorgrond treedt. De raad bezit 
ook het beschikkingsrecht over de eigendommen der gemeente, 
die hij kan verkopen, ruilen of uitgeven in erfpacht, resp. 
bezwaren met erfdienstbaarheden en in verband waarmede hij 
een gemeentelijk grondbedrijf kan stichten. 

In het belang van het verkeer kan de raad voorzieningen van 
allerlei aard treffen, zoals het aanleggen en verbeteren van 
wegen, autobusstations, parkeerplaatsen en havens enerzijds en 
het verzorgen van het locale vervoer anderzijds (gemeentelijk 
autobussenbedrijf). 

Zelfs op economisch terrein strekt de werkzaamheid van de 
raad zich uit. Zo kan hij de indllslriele ontwikkeling der gemeente 
bevorderen (o.a. door het aanleggen van industrieterreinen en 
het verlenen van financiële faciliteiten ten bate van industrie
vestiging), markten instellen, een spaarbank en een volks
eredietbank in het leven roepen, gas- en electriciteitsbedrijven 
oprichten enz. 

~et óociaal-culturele lel1en 

Verder ligt op sociaal gebied een taak voor de raad. Dit 
komt o.a. tot uiting bij de regeling der arbeidsvoorwaarden 

voor het eigen personeel, de verstrekking van financiële steun 
aan daarvoor in aanmerking komende burgers (burgerlijk arm
bestuur of maatschappelijk hulpbetoon), alsmede bij de sub
sidiëring van instellingen, welke sociale doeleinden nastreven. 

In het belang van het onderwijs is de raad eveneens werkzaam. 
Zijn bemoeiingen strekken zich daarbij uit over het voor
bereidend lager onderwijs, het lager onderwijs, het uitgebreid 
lager onderwijs, het buitengewoon lager onderwijs, het middel
baar onderwijs, het voorbereidend hoger onderwijs, het hoger 
onderwijs en het nijverheidsonderwijs. Verder kan in dit verband 
genoemd worden het verstrekken van kleding en voeding aan 
schoolkinderen. 

Het culturele leven in de gemeente kan de raad dienen o.a. 
door het geven van gelegenheid tot het volgen van muziek-
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onderricht, het behouden van historische en culturele waarden 
en het toegankelijk stellen daarvan, b.v. door het organiseren 
van kunst-tentoonstellingen alsmede het oprichten, doen exploi
teren en subsidiëren van musea, bibliotheken en schouwburgen. 

Ten slotte kan de raad ook in het belang van de lichamelijke 
ontwikkeling zorgen voor de aanleg en de instandhouding van 
sportterreinen en van speelgelegenheden voor de jeugd. 

93elal1ÇJ der ÇJemeenteraadó-verkiezimgel1 

1[k ben er mij bewust van dat deze summiere opsomming geen 
volledig beeld geeft van de werkzaamheid van de raad. 

Dit zou trouwens geen gemakkelijke taak zijn. 
De opzet is alleen geweest te laten uitkomen welke belangrijke 

functie de gemeenteraad vervult in het grote geheel van het 
openbaar bestuur. Daaruit moge tevens duidelijk zijn geworden, 
dat in het belang van een goed bestuur bepaalde eisen zullen 
dienen te worden gesteld aan degenen, die geroepen worden 
tot het lidmaatschap van de gemeenteraad. 

Vooral in deze tij den, waarin zich zovele en zulke belangrijke 
vraagstukken voordoen, waarbij het gemeentebestuur betrokken 
is, in deze eeuw waarin de ontwikkeling der techniek zulke 
gecompliceerde problemen aan de orde stelt, dat alleen nog 
maar de besten der besten de verantwoordelijkheid voor de 
te nemen beslissingen kunnen dragen, nu moet het zaak zijn, 
dat de plaatselijke aangelegenheden worden geregeld en bestuurd 
door een behoorlijke vertegenwoordiging van de burgerij, een 
vertegenwwordiging, die zich haar taak en de verantwoordelijk
heid en de hoogheid van haar gezag volkomen bewust is. 
Inderdaad ook op het nodige zelfrespect van de gemeenteraad 
moet worden gelet, want er zijn verschijnselen, die er op wijzen, 
dat dit wel eens uit het oog wordt verloren. De raad moet 
zich niet als een bewaarschooltje laten behandelen, waar de 
zuster alleen aan het woord is. Hij moet zich zijn functie en 
zijn waardigheid bewust zijn en zich ook laten gelden als hei 
orgaan der gemeente. Verder is het absoluut ontoelaatbaar -
en men moet er met nadruk op wijzen en blijven wijzen - dat, 
zoals dit in opdracht van het centrale gezag geschiedt, de 
behartiging der volkshuisvestingsbelangen bijna geheel in de 
macht der particuliere industrie wordt gelegd. Het bevorderen 
van een behoorlijke woningbouw is steeds geweest een der 
voornaamste taken der gemeenten en dat is het, ook onder 
de huidige omstandigheden, nog. De gemeente beslist of en 
zo ja, hoeveel en waar er zal worden gebouwd en met alle 
middelen, die de woningwet haar toekent, regelt zij de woning
bouw. En wat gebeurt er met name in die gemeenten, waar de 
industrie een overwegende plaats inneemt? De particuliere 
industrie krijgt ruim bouwvolume toegewezen, de gemeente 
niet veel of beter bijna niets; de particuliere industrie zit nu 
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op de stoel van de gemeente en gaat - als een Sinterklaas -
rond, hier en daar het een en ander van haar bouwvolume 
aanbiedend, onder voorwaarden, die natuurlijk haar belangen 
moeten dienen en die zich aan de goede behartiging der volks
huisvesting niet storen. De gemeente moet op de kleine steentjes 
lopen; zij is onttroond terwille van het particuliere grootkapitaal. 

Daar moet ten sterkste stelling tegen genomen worden; daar 
moet heftig tegen geprotesteerd worden; dat moet - bij wijze 
van spreken - binnen vier en twintig uur worden veranderd. 
De gemeente - die boven welke particuliere belangen ook 
moet staan - is gedwongen zich met betrekking tot zo'n 
probleem van overheidszorg te bukken voor de particuliere 
industrie. De rollen liggen geheel verkeerd, want de gemeente 
is en blijft het aangewezen orgaan en al is de industrie nog zo 
van belang, nooit zal deze boven het overheidsgezag verheven 
mogen worden. De gemeente kan bij haar taak met de belangen 
van de industrie zeker rekening houden, maar de gemeente 
beslist en heeft hier het laatste woord. 

Ten slotte nog dit. Het vorenstaande handelt over de betekenis 
van de gemeenteraad. Laat iedereen zich echter er van door
drongen weten, dat in deze tijd van principiële tegenstellingen 
zeer zeker ook de gemeenteraadsverkiezingen van het aller
grootste gewicht zijn. De uitslagen daarvan over het gehele land 

. zullen een beeld geven van de resultaten in de strijd tegen het 
godloze communisme. Er is heftig geprotesteerd, er zijn meetings 
en betogingen gehouden, er zijn protest-brieven en telegrammen 
verzonden aan het adres der communistische regering van 
Hongarije, de U.N.O. heeft er zich mede bemoeid en dat alles 
wegens de aauranding van de waardigheid van Kardinaal 
Mindzenty. Dit is zeker te waarderen en toe te juichen, maar 
met papieren en protesten en betogingen alleen kan men niet 
volstaan. Er moet ook gehandeld worden en nu blijkbaar 
moderne kruistochten niet kunnen worden georganiseerd, nu 
is er althans in Nederland een goede gelegenheid om het com
munisme een gevoelige tik te geven door n.l. bij de gemeente
raadsverkiezing de aanhangers van die levensbeschouwing 
radicaal af te wijzen. Vooral in dit opzicht zullen de komende 
verkiezingen een graadmeter zijn van het gezond verstand van 
het Nederlandse volk. 

Mr. Dr. J. B. SENS. 
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UNIVERSElE VERKlARING I-~;a~n de-r 
rechten 
van de 

I mens 

i ____ ~ 

1. 'LotMal1dkomil1Çf der CUerklaril1Çf 

lEen overvloed aan declaraties over de rechten van de mens 
heeft de historie niet te zien gegeven. In de heidense 

.J Oudheid hebben enkele grote denkers, Socrates, Plato, 
Cicero, aan die rechten wel enige aandacht geschonken, 

maar zij dachten daarbij meer aan de rechten van de burger, 
dan aan die van de mens als zodanig. En als het Christendom 
een totale ommekeer komt brengen in de waardering van de 
menselijke persoonlijkheid en principieel stelling gaat nemen 
tegen discriminatie op grond van ras, geboorte of nationaliteit 
dan zal de praktijk der volgende eeuwen daarvan langzamerhand 
een diepgaande invloed ondergaan, waarmede dan ook de uit
eenzettingen der grote Christelijke denkers parallel zullen lopen 
- maar van een min of meer samenvattende verklaring der 
mensenrechten is ook in die eeuwen geen sprake. Evenmin als 
in volgende periode, al hebben figuren als De Groot, Montesquieu 
en Spinoza aan deze rechten enige aandacht gewijd. 

Het zijn eerst de grote vrijheidsbewegingen in Noord-Amerika 
en in Frankrijk, die geleid hebben tot de opstelling van ver
klaringen, waarin een aantal van 's mensen rechten werden 
geproclameerd, De .,Declaration of Independence" van 4 Juli 
1776 en de "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" 
van 26 Augustus 1789 zijn algemeen bekend. 

Alles bijeen derhalve ofwel persoonlijke of hoogstens nationale 
uitingen ter erkenning van bepaalde rechten. Eerst onze tijd 
en dan nog slechts als gevolg van de tragische tweede wereld
oorlog en van hetgeen daaraan voorafging, - eerst onze tijd 
zou erin slagen een eerste, hoogst belangrijke schrede te zetten 
op de weg van de internationale bescherming van de rechten 
van de mens. Op 18 Juni 1948 aanvaardde te Lake Succes de 
desbetreffende Commissie der Verenigde Naties de toen nog 
Internationale, thans na Parijs Universele Declaratie van de 
rechten van de mens en op 10 December van hetzelfde jaar 
was het de Algemene Vergadering, het meest representatieve 
orgaan van de Verenigde Naties, die met 48 stemmen aan de 
Declaratie haar goedkeuring schonk. Tegenstemmen deed 
niemand, twee leden waren afwezig en acht leden, waaronder 
de zes van het Slavische blok, onthielden zich van stemmen. 

Aan deze ongetwijfeld historische gebeurtenis zijn reeds tal 
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van beschouwingen gewijd. Te dezer plaatse willen WIJ III het 
kort de wordingsgeschiedenis der Declaratie schetsen en daarna 
aandacht wijden aan haar inhoud. 

quordil1ÇJ"'ÇJe..,chiedel1i.., val1 de CUerklaril1ÇJ 
Als uitgangspunt moet men zien de proclamatie door wijlen 

President Roosevelt van de vier vrijheden. In zijn jaarlijkse 
boodschap tot het Congres, op 6 Januari 1941, in de donkerste 
uren dus van de oorlog, verkondigde de President dat op vier 
essentiële punten voor een ieder vrijheid moest bestaan; hij 
noemde de vrijheid van het woord, de godsdienstvrijheid, het 
vrij zijn van gebrek en het vrij zijn van vrees. Op die essentiële 
vrijheden moest voortaan de wereldorde zijn gebaseerd. 

Een tweede stap werd gezet in het Atlantic Charter van 
14 Augustus 1941, - een door President Roosevelt en Churchill 
opgestelde verklaring over rechten en plichten der volken, maar 
ook vermeldend, dat na de finale vernietiging van het Nazisme 
een internationale orde moest gevestigd worden, die leven 
zonder vrees en zonder gebrek aan alle mensen in alle landen 
zou garanderen. 

Weer een half jaar later, op 1 Januari 1942, volgde de bekende 
verklaring der "U nited N ations" (dit was de eerste maal, dat 
deze uitdrukking op suggestie van President Roosevelt werd 
gebezigd), en waarin de ondertekenaars de overtuiging uit
spraken, dat een complete overwinning noodzakelijk was voor 
de verdediging van leven en vrijheid, ook godsdienstvrijheid, 
van onafhankelijkheid en in het algemeen voor de handhaving 
van de rechten van de mens. 

Dan volgen enige jaren van stilte, maar als na de snelle 
opmars in Frankrijk en België de eindoverwinning in zicht komt, 
worden te Dumbarton Oaks bij Washington besprekingen ge
houden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten van 
Amerika, de Sovjet Unie, Engeland en China. Het resultaat 
dier besprekingen, aangevuld met hetgeen later te Yalta werd 
overeengekomen omtrent de stemprocedure in de Veiligheidsraad, 
heeft de basis gevormd voor de discussies op de U neio, de grote 
internationale conferentie, die in het voorj aar van 1945 te San 
Franeisco is gehouden en die het Charter, het Handvest der 
Verenigde Naties na tien weken van harde arbeid heeft saam
gesteld en aanvaard. 

Welnu te Dumbarton Oaks heeft men uitdrukkelijk gesteld, 
dat de nieuw te scheppen wereldorganisatie ook zou moeten 
bevorderen: eerbied voor de rechten van de mens en voor diens 
fundamentele vrijheden. Onduidelijk was deze uitspraak niet, 
maar te San Francisco was men algemeen van gevoelen, dat 
met deze simpele uitspraak niet kon worden volstaan. Het 
resultaat is geweest, dat niet slechts in de Preambule, doch ook 
op tal van andere plaatsen in het Handvest der Verenigde 
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Naties de rechten van de mens vermelding hebben gevonden. 
En meer dan vermelding, omdat de bescherming ervan als een 
der voornaamste doeleinden van de nieuwe wereldorganisatie 
werd gesteld. Ter illustratie zij hier het desbetreffende deel der 
Preambule geciteerd: "Wij, de volken van de Verenigde Naties, 
vastbesloten .... opnieuw het vertrouwen in de grondrechten 
van de mens, in de waardigheid en waarde van de menselijke 
persoon, in de gelijke rechten van mannen en vrouwen .... 
te bevestigen," enz. Terwijl in art. 1 als een der doeleinden 
van de Verenigde Naties wordt genoemd het verwezenlijken 
van internationale samenwerking ter bevordering en aanmoediging 
van eerbied voor de rechten van de mens en voor de grondvrij
heden voor allen zonder onderscheid naar ras, taal of godsdienst. 

Intussen rijst thans de vraag, op welke wijze, langs welke 
weg men deze doeleinden hoopte te realiseren. Het Charter zelf 
gaf hierop het antwoord: via de Algemene Vergadering, via 
de Economische en Sociale Raad en via een speciale commissie 
voor de rechten van de mens. 

En heel dit apparaat is de facto in werking gesteld en on
verwijld. Aan de desbetreffende bepalingen van het Charter is 
volledig uitvoering gegeven. In Januari 1946 zijn voor de eerste 
maal de leden van de Economische en Sociale Raad gekozen 
en reeds een maand later heeft die Raad de Commissie voor 
de rechten van de mens in het leven geroepen, eerst een kern
commissie en in Juni d.a.v. een definitieve. Beide Commissies 
hebben gewerkt onder de stimulerende leiding van Mevrouw 
Roosevelt. Aan de Commissie werd machtiging verstrekt om 
subcommissies in te stellen en wel voor de vrijheid van voor
lichting, voor de bescherming van minderheden en een derde 
voor de positie van de vrouw. 

Voorts richtte het Secretariaat van de Verenigde Naties een 
Departement in voor Sociale Zaken, waarvan een aparte afdeling 
zich zou bezighouden met de rechten van de mens. Als men 
tenslotte nog bedenkt, dat ook de z.g. gespecialiseerde organi
saties b.v. Unesco, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Inter
nationale Arbeidsorganisatie enz. zullen mogen deelnemen aan 
het werk der Commissie voor de rechten van de mens, dan ziet 
men, welk een uitgebreid internationaal mechanisme werd op
gebouwd en dat niet om de verhoudingen tussen Staten te 
regelen, - het gewone thema van internationale verdragen -
doch, kort gezegd, om de verhouding te bepalen tussen mens en 
maatschappij en tussen mensen onderling. 

Kortheidshalve wordt niet het werk zelf der Commissie hier 
besproken; wij bepalen ons thans tot het resultaat. Welnu na 
twee jaren arbeids heeft de 18-landen omvattende Commissie 
een volledig ontwerp, bekend als Verklaring van de Rechten 
van de mens, voltooid. Het Handvest, dat de menselijke rechten 
op tal van plaatsen vermeldt, doch deze nergens opsomt noch 
definieert, heeft een onmisbare aanvulling gevonden in de Ver-
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klaring die in haar totaliteit niets anders is dan de uitwerking 
en nadere bepaling van de betekenisvolle woorden in de pream
bule : de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon. 

Tot dusver werd alleen gesproken over de Verklaring. Maar 
van meet af stond vast, dat daarmede niet kon worden volstaan. 
Zeker, de Verklaring zou grote doctrinale waarde bezitten, een 
sterke opvoedkundige invloed zou ervan uitgaan, - maar de 
veiligstelling van de rechten van de mens eiste bovendien een 
juridische gebondenheid en de Commissie heeft het dan ook als 
haar taak beschouwd om naast de Verklaring of Declaratie ook 
een Conventie te ontwerpen, het "Covenant on Human Rights", 
dat in de vorm van een tractaat het maximum zal bevatten 
van voor de Staten op dit terrein thans aanvaardbare verplich
tingen. Doch ook dan kan men de taak niet als voleind beschou
wen. Er moet toezicht zijn, dat de rechten in feite zullen worden 
geobserveerd: er moet een instantie zijn, die bij schending ervan 
zal kunnen optreden. \Velnu het samenstel van dat alles heeft 
men genoemd: "measures of implementation". En deze drie 
delen: Declaratie, Conventie en middelen van implementatie 
of nakoming heeft men als eenheid gedoopt met de naam Bill 
of Human Rights, het Statuut van de Rechten van de mens. 

In Parijs, waar dit jaar de jaarlijkse algemene vergadering 
van de Verenigde Naties werd gehouden, is alleen het eerste 
deel der trilogie, de Declaratie of Verklaring aan de orde geweest. 
Wel had de Commissie ook reeds een Concept-conventie ont
worpen. Maar rijp voor behandeling was deze nog niet. En het 
zelfde gold voor de maatregelen van implementatie. Maar al 
ware dit anders geweest - van behandeling in de Alg. Vergade
ring hetgeen practisch betekent: behandeling in haar derde 
Commissie, zou toch geen sprake zijn geweest. Eenvoudig uit 
tijdsgebrek. Hetgeen niemand zal verbazen, die kennis draagt 
van het feit, dat niet minder dan 85 vergaderingen, waaronder 
zeer langdurige, nodig zijn geweest om alleen nog maar de 
Declaratie in veilige haven te loodsen. Ongeacht nog het werk 
in verschillende subcommissies. 

cAlÇfemene opmerkinÇfen 

over de inhoud der COerklarinÇf 
Tot zover de wordingsgeschiedenis der Verklaring; thans iets 

over haar inhoud. Maar alvorens meer gedetailleerd over een 
aantal harer artikelen te spreken, willen wij eerst nog enkele 
opmerkingen maken van meer algemene aard. 

Als de Verenigde Naties in haar Algemene Vergadering aan 
het werk gaan, betekent dit in feite, dat 58 landen van de meest 
uiteenlopende beschaving, historie en traditie, landen of landen
groepen met verschillende rechtstelsels, en met niet slechts af
wijkende, doch zelfs tegengestelde economische systemen, moeten 
trachten een gemeenschappelijke, zo mogelijk voor allen aan-
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vaardbare oplossing te vinden voor de problemen, waarvoor 
zij worden geplaatst. En hier in dit geval bij de vaststelling 
van een document, dat de plaats en de betekenis van de menselijke 
persoon, zijn waarde en waardigheid als zodanig, maar ook zijn 
relaties tot anderen en tot de gemeenschap moest bepalen, 
deed de genoemde moeilijkheid zich dubbel gevoelen, omdat 
hier van de levensbeschouwing, van de opvatting omtrent 's 
mensen oorsprong en bestemming in vele gevallen de uiteindelijke 
vaststelling van ieders standpunt moest afhangen. En wie eerbied 
eist voor de beginselen, waardoor zijn leven wordt geleid, -
heeft op zijn beurt diep respect te tonen voor de overtuiging 
van anderen, mag nimmer anderen geestelUk geweld aandoen. 
Gelukkig - het is ook weer in Parijs gebleken - zijn er wel 
zoveel algemeen-erkende menselijke waarden dat een vrij grote 
overeenstemming mogelijk bleek; maar daarnaast was een com
promis op verschillende punten geboden en onvermijdelijk. Dat 
dit alles tot langdurige en moeilijke discussies moest leiden, had 
het werk in de Commissie voor de rechten van de mens reeds 
aangetoond. Het bleek opnieuw tijdens de behandeling in 
Commissie 111. Dat deze echter ondanks de enorme moeilijk
heden erin geslaagd is in 2 Y:z maand haar werk te voltooien 
niet alleen, doch ook het aanvaard te zien met overgrote stemmen 
meerderheid, bewijst eens te meer, dat de Verenigde Naties ook 
nog wel tot constructieve arbeid in staat zijn. 

Een tweede opmerking van algemene aard betreft de opzet, 
de structuur van de Declaratie. De meerderheid streefde naar 
soberheid. De Declaratie moest een betrekkelijk kort document 
zijn, waarin de fundamentele rechten en vrijheden, die aan iedere 
mens toekomen, duidelijk zouden zijn geformuleerd. Deze mis
schien ietwat- nuchter zakelijke opvatting vond haar voor
naamste aanhangers en verdedigers in de vertegenwoordigers 
der West-Europese landen, de Verenigde Staten, en de leden van 
het Britse Gemeenbest. Maar zij strookte niet met de meer 
emotionele inzichten, die vooral bij de Delegaties der Zuid
Amerikaanse landen aan de dag traden. Deze wensten, in na
volging van de door hen een jaar vroeger samengestelde Bogota
declaratie aan de Verklaring een veel sterker gedetailleerd 
karakter te schenken. Hun desbetreffende amendementen 
die allerlei details opsomden, geleken soms meer op een toe
lichting dan op een uitspraak over een bepaald recht. Onge
vaarlijk was dit streven, dat somtijds door het Sovjet-blok 
gesteund werd, niet, omdat bij een gedetailleerde opsomming, 
die uiteraard een limitatief karakter draagt, de mogelijkheid 
van emissies niet is uitgesloten. Over het geheel genomen, zijn 
de eloquente Zuid-Amerikanen in hun opzet niet geslaagd. 

In dit verband moet nog een derde groep worden genoemd: 
het Sovjet-blok. Dit wenste n.l. naast de rechten van de mens 
ook die van de Staat te zien genoemd, of, om in hun terminologie 
te blijven, zij vérlangden, dat de "souvereine rechten van de 
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democratische staten" zouden verzekerd zijn. Het zal wel 
niemand verbazen, dat de desbetreffende amendementen door 
een grote meerderheid steevast werden afgewezen. Vooreerst al 
omdat thans niet de rechten van de Staat, doch die van de mens 
aan de orde waren. Doch vervolgens, omdat men in het Westen 
nu eenmaal aan de term: democratie een ietwat andere inhoud 
pleegt te geven dan in Oost Europa het geval is. Daar kwam 
nog bij, dat de Sovjets en hun satellieten niet slechts de rechten, 
doch ook de verplichtingen van de Staat wensten te zien op
genomen. In hun gedachtegang viel daarvoor ongetwijfeld iets 
te zeggen. Hun grootste belangstelling was n.l. niet gericht op 
de oude, traditionele persoonlijke rechten, doch veeleer op de 
sociale en economische rechten, die tot dusver nog nimmer 
waren geproclameerd. En nu achtten zij alleen de Staat geroepen, 
maar deze dan ook verplicht, die rechten aan de "brede massa's" 
van het volk te garanderen. Ook hiertegen heeft de meerder
heid der gedelegeerden zich sterk verzet. Vooreerst al omdat 
naar hun opvatting niet de Staat alleen hier een taak heeft, en 
vervolgens omdat anders ten onrechte in de Declaratie zou 
worden opgenomen, wat naar zijn aard in de Conventie thuis 
behoort. Doch vooral, omdat men achter de zo nadrukkelijk 
geproclameerde Staats-verplichtingen het recht zag oprijzen tot 
vérgaande Staatsbemoeiing, en aldus een weg zag openstellen, 
die, in plaats van naar veiligstelling der mensenrechten, uitein
delijk zou voeren naar belemmering, zo niet vernietiging ervan. 

Een derde en laatste algemene opmerking betreft het funda
mentele geschilpunt, dat heel de duur der conferentie een 
overwegenden rol heeft gespeeld: het probleem van de aard en 
de oorsprong der mensenrechten. Het zou overdrijving zijn te 
zeggen, dat deze vraag voortdurend expliciet de debatten heeft 
beheerst, maar eraan ten grondslag lag zij wel en bij tal van 
amendementen was van de beantwoording dier vraag het uit
eindelijke standpunt afhankelijk. Een bepaalde groep zag de 
rechten van de mens uitsluitend als iets relatiefs, als product 
van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling, toegekend of 
gegarandeerd door de Staat, wie dan ook steeds de bevoegdheid 
zou toekomen om die rechten in te perken of te ontnemen. 
Daartegenover de andere groep, de meerderheid, die een zekere 
relativiteit eveneens aanvaardend, anderzijds onwrikbaar vast
hield aan de overtuiging, dat anterieur aan en onafhankelijk 
van de Staat zekere rechten de mens van nature toekomen en 
dan ook onaantastbaar zijn. 

Tot zover de historie van de totstandkoming der Declaratie, 
alsook een overzicht van enkele moeilijkheden en stromingen, 
die op de Parijse conferentie zich deden gelden. Het loont o.i. 
de moeite in een vervolgartikel nader in te gaan op de algemene 
inhoud der Declaratie en op enkele belangrijke problemen, die 
bij sommige artikelen aan de orde kwamen. 

PATER BEAUFORT. 
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KAO(R (N KAO(RYORMING 

lD
e kracht van een leger, van een militaire macht, is wel 
in bijzondere mate afhankelijk van een onverschrokken, 
doelbewuste leiding, van de kennis en ervaring van de 
officieren en onderofficieren van alle rang. 

De kracht van een politieke partij hangt in even belangrijke 
mate af van haar leiding, dan van haar kader, zowel landelijk 
als regionaal en plaatselijk. 

Het kader der politieke partij is aan soortgelijke eisen onder
worpen als het kader ener militaire formatie. Het heeft de taak 
van aanvoerder, van vertrouwensman en van instructeur; het 
kan die toch eerst naar behoren vervullen, als het doel van de 
strijd hem helder voor ogen staat en voortdurend voor ogen 
staat, als zijn energie en enthousiasme zich op dat doel weten 
te richten en vooral ook, als voldoende kennis, inzicht en erva
ring zijn deel zijn geworden. 

Op het kader der politieke partij is de hele organisatie, van 
laag tot hoog, gebouwd. Het moet de partij dan voortdurend, 
en ononderbroken, schragen. Is het onvoldoende van qualiteit 
en quantiteit, dan is de partij gedoemd te verzwakken of te 
bezwijken. 

Dit inzicht is een noodzakelijke eis voor iedere functionaris 
der Katholieke Volkspartij, onverschillig of hij deel uitmaakt 
van partijbestuur, kring- of afdelingsbestuur. En de leiding der 
partij heeft als voortdurende zorg: dit inzicht in alle geledingen 
der K.V.P. te vestigen of te verdiepen. Want het voortbestaan 
der in onze omstandigheden in Nederland noodzakelijke politieke 
organisatie der Katholieken en dus van de eenheid der Katho
lieken op politiek terrein is er mee gemoeid. 

Uit de bovengenoemde, zij het nog zo korte, omschrijving 
van de taak en de noodzakelijke eigenschappen van het 

kaderlid onzer partij blijkt duidelijk, dat lang niet een ieder de 
geschiktheid voor deze functie bezit. En voor het geval de 
geschiktheid aanwezig is, dan geldt zij nog bij lange niet voor 
alle, in de hiërarchie der partij bestaande functies. 
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Vooràl deze is echter noodzakelijk: enthousiasme voor het 
doel, dat de partij nastreeft, begrip voor de taak die aan de 
functie verbonden is en de wil om deze taak - gelet op haar 
betekenis in het geheel der partij werkzaamheden - naar 
vermogen te volbrengen. Dat deze "instelling" offers vraagt, 
ligt voor de hand. Voor menigeen ligt blijkbaar minder voor 
de hand, dat deze offerzin van hem of haar geëist kan worden 
om wille van het algemeen belang. 

Men onderschatte de betekenis van een goede mentaliteit, 
een goede instelling der kaderleden niet. Deze instelling dient 
gebaseerd te zijn op vastheid van beginselen, op een diep 
sociaal gevoel, dat is een openstaan voor de noden der maat
schappij: een juist begrip voor het algemeen welzijn. Zij ver
draagt zich niet met baantjesjagerij of "streberei" of liefhebberij, 
daar zij niet gericht is op eigen liefde of eigen belang, maar het 
welzijn van allen in het oog houdt. Een taak in de partij is een 
taak voor de gemeenschap. 

JH[et kaderlid der partij heeft, zoals gezegd, de taak van 
aanvoerder, van instructeur en van vertrouwensman. 

Hij moet dus op de eerste plaats, als aanvoerder, leiding kunnen 
geven, een leiding welker waarde afhankelijk is van zijn kennis 
op algemeen politiek gebied en op het terrein van part~jorgani
satie en partijprograms, afhankelijk ook van de kennis van eigen 
afdeling en eigen kring, waarbinnen hij zijn functie uitoefent. 
Die kennis is noodzakelijk, haar bijhouden en aanvullen even
zeer. Het kaderlid dient "op de hoogte" te blijven, pers en partij
uitgaven dienen hem daartoe in staat te stellen, naast het voort
durend contact met de leden en functionarissen der partij in 
zijn afdeling en kring. 

Is dit inderdaad het geval, dan kan hij zijn taak als instructeur 
naar behoren vervullen, dan kan hij de voorlichting geven, die 
de leden der partij behoeven en veelal graag ontvangen van 
hun vertrouwensmannen, in het bijzonder die uit eigen streek 
en omgeving. 

Want het kaderlid moet vertrouwensman zijn en niet alleen 
van de maatschappelijke groepering, waaruit hij voortkomt, 
maar zo mogelijk van een ieder. Dit is slechts te verwezenlijken, 
als de besturen in de vele geledingen der K.V.P. door onderlinge 
samenwerking zo worden samengesteld, dat de besten worden 
uitgekozen en dat de rijke verscheidenheid in het katholieke 
volksdeel onder hen op reële wijze tot uitdrukking komt. De 
partij dient er voortdurend en met kracht naar te streven, dat 
de partijfunctionarissen geen verkapte stands- of groeps-ver
tegenwoordigers geheten kunnen worden. En wat deze functio-
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narissen zelf betreft, zij moeten beseffen - het zij nog eens her
haald - dat hun arbeid niet gericht mag zijn op groep of stand, 
maar aller belang, dat is het algemeen welzijn moet bevorderen. 

Zo moet dus het kader zijn, wil de partij er door bevrucht 
worden, willen ook de leden bewuste aanhangers hunner partij 
zijn en blijven. Zo moet het kader zijn, wil de partij haar pro
grams met kracht kunnen uitdragen en daardoor haar ver
wezenlijking zo sterk mogelijk nastreven. 

5!:.aclervormif1ÇJ 

Als het gehele, zo omvangrijke kader der Katholieke Volks
partij aan bovengenoemde eisen voldeed, zouden deze 

regelen niet geschreven zijn. Maar de situatie is anders. 
Weliswaar kent de partij talrijke functionarissen, die in ruime 

mate beantwoorden aan hetgeen van hen verwacht mag worden, 
maar anderen begrijpen onvoldoende hun positie of verwaar
lozen - vaak nauwelijks bewust - de taak die zij eenmaal 
hebben aanvaard. Het schort hen aan offerzin, het schort hen 
aan vurigheid, veelal een gevolg van onvoldoende kennis en 
inzicht. 

Hier ligt een moeilijke taak voor de partijleiding, zowel voor 
de centrale leiding als die in de kringen der partij. Want beide 
hebben haar eigen verantwoordelijkheid op het terrein der 
kadervorming. 

De vorming van het kader in de Kringen, die gepaard dient 
te gaan met het kweken van nieuw kader en het zoeken naar 
daarvoor geschikte personen, eist regelmatige en intensieve 
arbeid. Ik herinner mij, hoe in het begin van 1946 vlak na de 
oprichting der K.V.P. als primair noodzakelijke activiteit werd 
gezien de organisatie van kaderdagen over heel het land, in alle 
Kringen. Deze dagen zijn inderdaad gehouden en hebben vrucht 
afgeworpen. Zij zijn nadien door andere gevolgd, in een enkele 
kring werd zelfs een kaderschool opgericht. Maar van werkelijk 
voortdurende zorg, van stelselmatige actie kan helaas nog niet 
gesproken worden. 

En toch zal het daartoe moeten komen, wil de partij aan 
kracht winnen, of beter gezegd, wil de partij niet aan kracht 
inboeten. 

Dit jaar, in het begin van de herfst, zullen op instigatie van 
het Partijbestuur, dus tevens op aandrang der Kringvoorzitters, 
wederom in heel het land kader-weekends of kaderdagen worden 
gehouden. Zij dienen de eerste te zijn van een noodzakelijke 
reeks, ter regelmatige voorlichting, ontwikkeling en opwekking 
der kaderleden, waarbij onderling beraad en uitwisseling van 
ervaringen een belangrijke rol zullen spelen. 

De partijleiding heeft haar aandeel in de totstandkoming der 
kaderdagen. Maar zij heeft meer te doen. Zij dient via het 
secretariaat der partij niet alleen medewerking te verlenen aan 
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de opzet en de organisatie van kaderbijeenkomsten, zij heeft 
ook het nodige materiaal te verstrekken, zij dient de partij
uitgaven goed te verzorgen, zij moet voor verspreiding van 
gewenste documentatie zorg dragen. Zij kan als stimulerende 
kracht onschatbare diensten bewijzen. 

Haar "service" is de uitgave der talrijke brochures, de uitgave 
van Opmars, de Gemeenteraad en het - zo juist gereorganiseerde 
- Katholiek Staatkundig Maandschrift, de verspreiding der 
Indonesische documentatie en het hinnenkort wekelijks te ver
schijnen Persoverzicht. Zij neemt het initiatief voor velerlei 
acties en activiteiten. 

En daarnaast, zoals de Kringen en afdelingen voortdurend 
er op uit moeten zijn om een nieuw, jong kader aan te trekken 
en te vormen, ook met het oog op de vervulling van de vertegen
woordigende functies in gemeenteraad, Provinciale Staten en 
Tweede Kamer (de Jongeren Organisatie is een goede bron), zo 
zal de Partijleiding bij voortduring uitzien naar figuren, die 
tot leidinggevende posities kunnen worden geroepen, die in 
het bijzonder als landelijke volksvertegenwoordigers in de toe
komst zullen optreden. 

V\Vie de situatie in de K.V.P. kent, weet dat op het terrein 
der kadervorming nog zéér veel te doen valt. In de 

eerste j aren van haar bestaan is de organisatie voltooid, de 
financiële tucht binnen de partij hersteld, is aan de opbouw van 
een propaganda-apparaat over heel het land begonnen en is 
een bescheiden begin gemaakt met de kadervorming. 

Dit jaar zal - zoals gezegd - een systematische organisatie 
van kaderdagen en weekends een aanvang nemen. De jaarlijkse 
congressen der K.V.P. dragen in niet onbelangrijke mate bij 
tot de vorming der partijfunctionarissen, terwijl de in deze 
zomer voor het eerst te houden landelijke kaderdagen in Rolduc, 
gelijk ten tijde der R.K.S.P. in St. Louis te Amersfoort, eveneens 
deze vorming nastreven. 

Er komt langzamerhand systeem in de kadervorming, maar 
systeem en vaart zullen elkaar moeten aanvullen, indien de 
partij willen beschikken over een bewust, vurig kader en over 
een toekomstig kader, waarin met reden vertrouwen kan worden 
gesteld. Nieuwe tijden vragen nieuwe methoden. Het zij de 
partijleiding gegeven een methode te vinden voor deze en de 
komende tijd, die efficiënt zal zijn, dus op systematische wijze 
naar het begeerde doel zal leiden. 

Dr. L. A. H. ALBERING. 
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CPOLITIEKE 

kan ttekeningen 

SYMPTOOM-SPLITSING J 

]D e Regering heeft van de 
Staten Generaal de be
voegdheid gekregen be
paalde verbeteringen 
op de Nederlands-Duit

se grens door te voeren. Deze 
bevoegdheid is bij de wet ver
strekt, waarin tevens is vast
gelegd, dat de Staten Generaal, 
wanneer zo'n correctie is ver
werkelijkt, haar binnen zes maan
den zullen hebben te bekrach
tigen. Wat gebeurt er nu, heeft 
mr. P. J. Oud tijdens de beraad
slagingen in de Tweede Kamer 
gevraagd, wanneer zo'n bekrach
tiging geweigerd wordt ? Minister 
van Maarseveen is deze vraag 
niet uit de weg gegaan; er bestaat 
weinig kans, dat het zo'n vaart 
zal lopen, heeft hij verklaard en 
in dit verband bracht de bewinds
man de waarde van een deugde
lijke samenwerking tussen Rege
ring en Volksvertegenwoordiging 
in het geding .... 

Toen wij dit vernamen, zijn 
wij daar onwillekeurig wat over 
aan 't mijmeren geslagen. Want 
van tijd tot tijd krijgt onze in
druk, dat het tussen Regering 
en Tweede Kamer niet meer zo 
botert als tijdens het bewind van 
dr. Beel, een opwekkende injectie. 

"Da's nogal glad," zullen som
migen - en terecht - opmerken; 
"enige verwijdering tussen Rege
ring en volks afvaardiging moet 
het welhaast onvermijdelijk ge
volg wezen van het feit, dat het 
ministerie Drees-van Sehaik extra 
parlementair genoemd wordt." 

"De verwijdering is gapender 
~eworden," voegen anderen -

en wederom terecht - daaraan 
toe, "na en ten gevolge van mr. 
Sassen's vertrek." 

Mogen wij zelf herinneren bo
vendien aan die merkwaardige 
middag van 16 Maart toen de 
Kamer zich ontevreden toonde 
over de wijziging van de wet tot 
verhoging van pensioenen met 
een toeslag ? Zij had méér ver
wacht. De heer van Sleen 
(P.v.d.A.) betoogde, dat meer 
was toegezegd. De minister loo
chende dit. De heer van Sleen 
waagde het, waar de ministers 
van Financiën en van Binnen
landse Zaken samen achter de 
regeringstafel zaten, de een tegen 
den ander uit te spelen. en toen 
minister Lieftinek duidelijk liet 
verstaan, dat hij zich hiertoe niet 
leende, riep de heer van Sleen met 
verheffing van stem en opgeheven 
hand dreigend uit : "Ik breng u 
onder het oog - dat schijnen de 
heren telkens voorbij te zien -
dat wij hier te maken hebben niet 
met een parlementair Kabinet, 
zoals vóór 1948 het geval was, 
maar met een extra-parlementair 
Kabinet I" 

Zoals de heer van Sleen bij deze 
woorden zich op het spreek
gestoelte verhief, moet Troelstra 
het in zijn goede dagen gedaan 
hebben. Dit optreden was on
tegenzeggelijk: symptomatisch ... 

lEn uit dit symptoom werd een 
ander en nieuw geboren. 

Het ging bij de ruzie van 
16 Maart over een pensioens
verhoging voor méér gegadigden 
dan de ol1dst-gepensionneerden 
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maar zij werd uitgevochten om 
een heel lang en uitvoerig amen
dement, ingediend door de heer 
van Sleen. Dank zij het ingrijpen 
van de heer Stapelkamp is de 
ruzie gesust met het voorstel het 
wetsontwerp in het amendement 
terug te verwijzen naar het voor
onderzoek binnenskamers. Nu 
maken wij er ons nog niet druk 
over, wat daaruit komen kan! 
Alleen noteren wij, dat de kwestie 
op Donderdag 7 April in afdelings 
onderzoek geraakt is en dat de 
Tweede Kamer daags tevoren 
naar huis is gestuurd minstens 
tot 3 Mei, - onvoorziene om
standigheden daargelaten. Hier
mede willen wij maar te kennen 
geven, dat traag en stroef werken 
óók een symptoom in de eerste 
plaats van onlust en in de tweede 
plaats van verwijdering is. 

Op 16 Maart, zo mag de Rege
ring rustig voor zich zelf con
stateren, had de pensioensver
betering voor die groep, welke 
het onzes inziens het hardst 
nodig heeft, tot stand gekomen 
kunnen zijn. Wanneer de kwestie 
nu op de agenda zal worden 
geplaatst, is de vraag? Die vraag 
verwekt gemok, niet bij de Rege
ring maar bij de Tweede Kamer, 
die er de Regering lelijk op aan
kijkt. 

Te eerder, omdat er meer zaken 
te lang traineren. 

Denkt maar aan de "Regelen 
omtrent ondernemingsraden", in
gediend bij Koninklijke bood
schap van 1 Juli 1948 ; het voor
lopige verslag dateert van 19 Ja
nuari 1949. 

Denkt maar aan de Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie, in
gediend op 23 Juni 1948; het 
voorlopig verslag is juist vijf 
maanden oud. 

En probeert eens niet te denken 
aan de Materiële oorlogsschaden. 
Dat lukt niet! Noch bij getroffe
nen en belanghebbenden, noch 
zelfs bij de rest. 

Al deze drie wetsontwerpen 
liggen bijzonder de Katholieke 
Volkspartij na aan het hart en wij 
geloven vooralsnog te mogen 
vaststellen, dat de Regering er 
in geen van de drie gevallen een 
potje van moet maken! 
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Het oorlogsschade-congres, op 
:2 April in den Bosch gehouden, 
heeft tenminste weerklank ge
vonden ook bij parlementariërs! 

Curiositeitshalve en dus bui
ten de grenzen van ons 
betoog mogen wij terloops 

misschien vertellen, dat ook de 
Kamer niet met alle ogenschijn
lijk belangrijke zaken even grote 
haast maakt. 

Het wetsontwerp ,,\Vijziging 
van de bepalingen omtrent het ver
slag bij arbeidsovereenkomsten" 
dat 30 Juni 1948 de Kamer werd 
toegezonden, schijnt veilig opge
borgen te liggen bij de commissie, 
die het ter bestudering ontving. 

Van het wetsontwerp tot be
strijding van lichtvaardige echt
scheidingen moet zelfs nog worden 
bepaald op welke wijze het zal 
worden onderzocht. En 1 Juni 
wordt het een jaar geleden, dat 
minister van Maarseveen dacht 
met de indiening ervan een 
goede beurt te maken. Lust de 
Kamer het niet ? Dan wordt het 
getalm harerzijds ook in dit op
zicht symptomatisch .... 

Keren wij echter op ons apro
pos terug! 

De heer Roosjen wil in 
een interpellatie de onderwijzers
salarissen aan de orde stellen. 
Men zal hieruit wel mogen con
cluderen, dat deze anti-revolu
tionaire afgevaardigde niet te
vreden is gesteld door het uit
voerige antwoord, dat minister 
Rutten gegeven heeft op schrif
telijke vragen van het Katholieke 
Kamerlid Peters. 

Wij komen met dit onderwerp 
van zelf weer bij meneer van 
Sleen terecht, die de zaak van 
de onderwijzerssalarissen al heel 
zeker niet uit de sfeer van zijn 
interesse bant. 

Minister Rutten intussen vormt 
in dezen het stootkussen. Nu kan 
hij ongetwijfeld, gelijk zijn voor
ganger dr. Jos Gielen, een stootje 
velen maar.... deze zag zich 
behoed door een parlementair 
scherm en gene mist dat. En als 
de Kamer of een deel ervan zich 
dan geprikkeld voelt ook nog 
door radio- en perskwesties .... 
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Het een haalt het ander uit. 
Het Maarseveense wetsontwerp 
op de leesbibliotheken zal wel in 
het parlement evenveel deining 
veroorzaken als het daarbuiten 
gedaan heeft. De Spitzense plan
nen met W.A.G. en W.A.P., 
zijnde autovervoer goederen en 
personen, welke trouwens al op 
oud-minister Vos teruggaan, ver
wekken ook al de nodige be 
roering. De als secretaris-gene
raal van Verkeer en \Vaterstaat 
zo sympathieke ambtenaar valt 
als bewindsman een beetje tegen. 
Een ongelukkig debuut met de 
radiodistributie-kwestie is hem 
van harte vergeven maar de 
halsstarrigheid, waarmede hij in 
de Eerste Kamer aan de weder
invoering van veergelden op de 
Westerschelde vast hield, heeft 
hem geen goed gedaan. 

Alles met elkaar stapelen kleine 
ergernissen zich op verwijten, 
bijvoorbeeld dat de wetgevende 
arbeid van de huidige Regering 
te wensen overlaat . . . . Als dat 
op een kwade dag maar geen 
brokken geeft! 

Nu nemen wij graag aan dat 
wij met deze notities, ge
schreven tijdens de rumoe

rige lentestormen, te zwaar op 
de hand zijn. Maar het demo
cratisch-parlementaire spel is nu 
eenmaal een subtiel spel. Grof 
spelen het feitelijk alleen de 
communisten, van wie echter 
vermoed kan worden, dat zij het 
spel kwansuis meespelen. 

Vast staat, dat in een gevoelige 
sfeer kleine oorzaken hun zin en 
betekenis hebben en haar ge
volgen niet missen! Parlemen
taire gebeurtenissen en avonturen 
plegen hun schaduw ver vooruit 
te werpen. Men mag ogenschijn
lijk onbelangrijke factoren niet 
veronachtzamen en dat zeker 
niet, wanneer óók belangrijke 
elementen ontegenzeggelijk hun 
invloed uitoefenen; het extra
parlementaire karakter van het 
kabinet, vermindering van ver
trouwen bij de K.V.P. na het 
heengaan van minister Sassen 
en . . .. last not least de Indo
nesische kwestie, waarover nog 
gezwegen is! ••.. 

Overigens van symptomen 
gesproken. 

Het eerste verslag van 
de Parlementaire Enquête-com
missie wemelt van symptomen. 
\Vie geneigd is de waarde van 
het symptoom te miskennen, 
moet de verslagen en de verhoren 
maar eens opslaan. Het boek, 
liever gezegd de folianten doen 
meer dan duidelijk verstaan hoe 
kleine oorzaken grote gevolgen 
kunnen hebben, hoe fnuikend en 
remmend het symptoompje van 
de middelmatige, eigengereide, 
met zich zelf ingenomen, ver
waten, over 't paard getilde mens 
kan werken op het drama der 
geschiedenis. 

Inmiddels heeft het Parlement, 
dank zij de ijver, waarmede de 
pers zich op de publicatie van 
een en ander geworpen heeft en 
dank ook de reclame, welke de 
Staatsuitgeverij voor het werk 
gemaakt heeft, met het eerste 
begin van haar enquête-arbeid 
een goede beurt gemaakt. 

Een symptoom van de waar
achtige kracht, die schuilt in een 
volgroeide democratie. De een
stemmigheid, waarmede de com
missie haar verslag heeft uit
gebracht, is een veelzeggend teken 
van sterkte niet zozeer ten aan
zien van de commissie als van 
de volksvertegenwoordiging, die 
gezond en tierig genoeg blijkt om 
zich in geen enkel opzicht te 
ontzien, waar het gaat om een 
waarlijk groots plan van immense 
omvang tot verwezenlijking en 
een goed einde te brengen. 

1[
n hoofdzaak is hier de Tweede 

Kamer onder de loupe gelegd. 
Zij is ongetwijfeld het belang

rijkste deel der Staten Generaal 
als het gaat om de verhouding 
Regering - Parlement. 

Toch heeft gedurende de af
gelopen periode de Eerste Kamer 
op de voorgrond gestaan; zij 
immers zwoegt zich braaf en 
ijverig door de Rijksbegroting 
heen. Nu moet worden gezegd, 
dat zij dat over het algemeen 
genomen bijzonder vaardig doet. 
Inderdaad maken sommige be
grotingshoofdstukken een andere 
behandeling dan die door de 
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Tweede Kamer gevolgd haast 
niet mogelijk. Men denke aan 
Verkeer en Waterstaat of aan 
Wederopbouw. Zelfs bij deze 
onderwerpen zijn er leden -
ir. Kraayvanger wordt met ere 
genoemd I - die zich blijven 
beijveren niet te spreken als een 
verdwaald Tweede Kamerlid, 
maar in de "revisionistische 
geest", welke "de Senaat" be
zielen moet door de grote lijn te 
trekken en te volgen. 

Zolang die er blijven, zal er 
over het bestaansrecht van de 
Eerste Kamer gediscussieerd wor
den doch zal zij niet ondergaan. 
Wanneer een begroting in eigen 
stijl wordt behandeld, geeft deze 
Hoge vergadering er blijk van, 
dat zij niet veroudert. Zelfs is 
het niet uitgesloten, dat er symp
tomen van verjonging onderkend 
kunnen worden in deze Raad der 
Ouden. Zulk een symptoom levert 
niet alleen de leeftijd der leden 
op - het kan geen kwaad als 
de gemiddelde leeftijd naar om
laag gedrukt wordt I - maar 
belangrijker is het, wanneer de 
Eerste Kamer toont genoegzaam 
bij de pinken te wezen om parle-
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mentaire en staatkundige puzzles 
op te lossen. Dit heeft zij gedaan 
bij de veergeldkwestie, waarvan 
zo even sprake was. Heel de 
Kamer was het er over eens, dat 
de vrijdom van veergeld voor 
de toch al zo ver weggestopte 
Zeeuws Vlamingen gehandhaafd 
diende te blijven. De minister 
bleek allesbehalve meegaand. Een 
amendement op een wetsvoorstel 
indienen - en een begrotings
hoofdstuk is een wetsontwerp -
gaat niet in de Eerste Kamer. 
Door een listig spel, waarbij alle 
fracties haar rol speelden, een 
doeltreffend spel van "de door
gestoken kaart", heeft de Kamer 
voorlopig bereikt, wat zij be
reiken wilde. In een motie, welke 
de minister moeilijk naast zich 
neer kon leggen, werd 't veergeld 
verwezen naar de behandeling 
der begroting van 't volgende 
jaar .... 

Een welsprekend bewijs werd 
hiermede gegeven van het feit, 
dat de Eerste Kamer nog niet 
dood is, maar leeft I 

Een gunstig symptoom .... 

* * * 
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Industrie-Politiek 

De industriepolitiek maakt - naast handelspolitiek, 
verkeerspolitiek, agrarische politiek, enz. - deel uit 
van de economische politiek. De veelzijdige samenhang 
der economische verschijnselen maakt het onmogelijk 

de industriepolitiek voor te stellen als een scherp afgebakend 
en afscheidbaar deel van de economische politiek. Zelfs is een 
industriepolitiek programma niet vast te stellen zonder dat men 
ook tevoren een bepaalde gedragslijn heeft vastgesteld m.b.t. 
de andere economische sectoren. Of nog beter men zal voor elke 
sector slechts tot een bruikbaar programma kunnen komen, 
indien men ze onderling gecoördineerd tot stand brengt. 

De omstandigheid, dat de industriepolitiek een element van 
de algemene economische politiek is, brengt voorts mede, dat 
zij onderworpen is aan de algemene beginselen, die men voor 
de economische politiek vaststelt. 

Van een industriepolitiek is immers pas sprake wanneer men 
op grond van zekere beginselen een bepaalde beredeneerde 
gedragslijn t.a.v. de industriële ontwikkeling volgt, een en ander 
uiteraard in verband met de bijzondere omstandigheden van 
het tij dsbestek. 

In de industriepolitiek zijn talloze schakeringen denkbaar, 
die zich bewegen tussen twee uitersten: de volstrekte non
interventiepolitiek (radicaal liberalisme) en de volstrekte 
staatsleiding (communisme). 

Volgens de thomistische staatsleer heeft de overheid tot taak 
datgene te verrichten, dat voor het algemeen welzijn noodzakelijk 
of althans zeer gewenst is en dat door particulier initiatief niet 
tot stand komt. De overheidstaak is derhalve een aanvullende; 

Elke staatsinterventie zal moeten worden geargumenteerd op 
gronden van algemeen belang, die op het concrete geval betrek
king hebben. Bij twijfel is staatsonthouding geboden. Hoe 
belangrijk dit uitgangspunt is voor de practijk blijkt als we de 
zaak eens heel scherp stellen. Niet bewezen moet worden, dat 
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het beter gaat als de Staat afzijdig blijft, maar bewezen moet 
worden, dat het beter gaat als de Staat ingrijpt. 

De gegeven visie op de overheidstaak blijkt ook de ministeriële 
zienswijze te zijn. In de algemene beschouwingen inzake de 
Rijksbegroting 1949 lezen we, dat volgens de minister het 
industrialisatieproces primair het resultaat moet zijn van parti ... 
culiere investeringsactiviteit, waaraan echter wordt toegevoegd 
"dat rechtstreekse deelneming aan het industrialisatieproces 
van de zijde van de overheid doelmatig en derhalve vereist 
kan zijn". 

Bij dit "doelmatig en derhalve vereist" past een kanttekening. 
De Minister gaat in zijn beschouwingen uit van het aldus door 
hem geformuleerde principe: De economische politiek heeft tot 
doel het bereiken van een doelmatig economisch stelsel, in 
harmonie met de, veelal hogere maatschappelijke waarden, die 
buiten het economisch gebied zijn gelegen (M.v.A. no. 9, p. 2). 

Als consequentie van dit beginsel wordt later gesteld: sociali
satie kan derhalve noch leerstellig verworpen, noch als ideaal 
der maatschappelijke ontwikkeling gesteld worden. 

Nu zijn doelmatigheid en doeltreffendheid stellig niet de 
hoogste beginselen in de politiek. Ook niet voor de economische 
politiek. Wanneer, om maar hetzelfde voorbeeld te gebruiken, 
door katholieken meestal socialisatie wordt afgewezen dan 
gebeurt dit niet primair op doelmatigheidsgronden. Doelmatig
heid was quintessence in de discussie tussen socialisten en 
liberalen over socialisatie. En deze discussie loopt in een aantal 
gevallen zeker niet in het voordeel der liberalen. Maar nogmaals 
zo ligt het probleem niet voor de thomistisch georienteerde 
beschouwer. Voor hem is de essentiële vraag deze: is er sprake 
van een "res publica" ja dan nee. Mogelijk wordt dan afwijzing 
van socialisatie ook al staat vast dat staatsproductie veel 
doeltreffender, veel rationeler, meer efficient en goedkoper is 
dan particuliere voortbrenging. Mogelijk wordt ook het om
gekeerde, nl. dat de grotere doelmatigheid van het particulier 
initiatief in de economische orde buiten twijfel is, maar dat 
om extra-economische motieven socialisatie moet worden 
verlangd. 

Zoeken we nu de grote lijn van de gedachte, dan moeten we 
op grond van de eis van algemeen welzijn (het object moet in 
elk geval een "res publica" zijn) en van het aanvullend karakter 
van de staatstaak concluderen, dat in beginsel de thomistisch 
denkende politicus niet voor socialisatie geporteerd is. Hij erkent 
echter de mogelijkheid dat socialisatie onder omstandigheden 
toelaatbaar, ja zelfs geboden is. 

De Minister zegt dat socialisatie niet leerstellig verworpen kan 
worden. Blijkbaar wordt "leerstellig" hier gebruikt in de bete
kenis van "onder alle omstandigheden ergens voor of tegen zijn". 

En dan heeft de Minister natuurlijk gelijk. 
Intussen blijven m.i. de oude meer thomistisch georienteerde 
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definities de voorkeur verdienen; omdat zij scherper en meer 
precies het wezen van de staatstaak aangeven. Het begrip 
"doelmatigheid" zou een gelijkheid van denken kunnen sugge
reren met die groepen, waarvoor de doelmatigheid het voor
naamste criterium is. 

Het gehele industrialisatievraagstuk zal van katholieke zijde 
in het licht van bovenomschreven beginsel moeten worden 
beschouwd . 

In dit artikeltje wil ik op een enkel aspect van dit vraagstuk 
ingaan, daarbij vooropstellend, het onderscheid tussen directe 
en indirecte industriepolitiek, dat m.i. het wezen van het huidige 
vraagstuk raakt. 

Directe en Indirecte Industriepoliliek 

Onder directe industriepolitiek verstaan we die politiek, 
waarbij de regering onmiddellijk in de industriële sfeer 

ingrijpt en daarbij in meerdere of mindere mate het terrein 
van de ondernemer betreedt. In de meest drastische vorm 
geschiedt dit door het vestigen van staatsbedrijven. Minder ver 
gaat de overheidsdeelneming in bestaande of op te richten 
ondernemingen door middel van een aandeel in de financiering. 
Directe industriepolitiek is er ook wanneer de overheid de 
productie van de particuliere bedrijven regelt door voorschriften 
en de oprichting en uitbreiding van bedrijven aan vergunningen 
bindt. 

De indirecte industriepolitiek kan men met één woord karak
teriseren als "klimaatpolitiek". Onder "klimaat" te verstaan 
een zodanige situatie, die bevorderlijk is voor het aanvaarden 
van het investeringsrisico door de leiders der ondernemingen. 
Bij de politiek bepaalt de overheid er zich toe door haar wet
geving en instelling de algemene voorwaarden voor de ontwik..; 
keling en de opbloei van het particuliere bedrijfsleven zo gunstig 
mogelijk te maken. Verbetering van het verkeerswezen, tegen
gaan van drukkende belastingen, het scheppen van export
mogelijkheden door handelsverdragen, het bevorderen van 
research en voorlichting, enz. Men kan bij deze indirecte industrie
politiek een negatief en een positief element onderscheiden. 
Negatief is de eliminatie van datgene, dat de industrialisatie 
belemmert, positief is datgene, dat de industrialisatie ondersteunt 
zoals bijv. goed technisch onderwijs. Hetzelfde onderscheid is 
ook toepasselijk op de directe industriepolitiek. Het weren van 
bepaalde bedrijfsuitbreidingen - bijv. bij een vergunningen
stelsel door het weigeren van de vergunning - is negatief, het 
mede tot stand brengen van nieuwe bedrijven door financiële 
deelneming van de overheid is positieve politiek. 

Men pleegt de directe industriepolitiek ook wel actieve 
industriepolitiek te noemen. Het bezwaar van deze aanduiding 
is, dat zij suggereert, dat de indirecte politiek een passief karakter 
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draagt en daarvan is geen sprake. Ook bij de indirecte industrie.. 
politiek kan de overheid zeer actief zijn nI. door haar maatregelen 
ter verbetering van het industriële klimaat. 

Het spreekt vanzelf, dat de indirecte industriepolitiek in feite 
een zeer passief karakter kan hebben. Deze neiging tot passiviteit 
ligt in de aard van de liberale politiek, omdat zij streeft naar 
een minimum aan overheidsbemoeiing uit vrees voor verstoring 
van z.g. economische wetten. Het non-interventieprincipe der 
liberale school heeft evenwel nimmer betekend, dat de overheid 
zich zou moeten onthouden van alle industriebevorderende 
maatregelen. 

In het verleden heeft het daar wel de schijn van gehad. 
In de periode voor 1914 toen Nederlands industrialisatie op gang 
kwam, liet men dit proces practisch op zijn beloop. Geleidelijk 
is echter de overheidsbemoeiing met het industriële en algemeen 
economische klimaat toegenomen zonder dat dit een principiële 
koerswijziging betekende. Daarvan is pas sprake, wanneer men 
de stap doet van indirecte naar directe industriepolitiek. Dit is 
de grote vraag van heden, waarop we nu nader zullen ingaan. 

Hef indusfrialisafievraagsfuk 

Hierover is al zoveel geschreven, dat ik mag volstaan met 
een aanduiding. Bovendien mogen we overeenkomstig een 

gedane toezegging van de regering een uiteenzetting verwachten. 
Het probleem is, dat Nederland enerzijds staat voor de nood

zakelijkheid van industrialisatie om de betalingsbalans in 
evenwicht te brengen en bestaansmogelijkheden te scheppen 
voor de groeiende bevolking en dat anderzijds juist nu vele 
hinderpalen op onze weg naar industriële uitbreiding liggen. 

Men moge, zoals alle boekjes over economische geografie doen, 
wijzen op de intelligentie van Nederlands bevolking, de gunstige 
ligging van het grondgebied, de aanwezigheid van een uitstekend 
verkeerswezen, bankwezen, verzekeringswezen, enz., daar staan 
heel lelijke posten tegenover zoals: smalle grondstoffenbasis 
(practisch voornamelijk kolen, zout, olie), het ontbreken van 
een goed geoutilleerde kapitaalgoederenindustrie van behoorlijke 
omvang, de meer commerciële dan industriële instelling van de 
Nederlandse zakenman, afwezigheid van een ruime binnenlandse 
markt (door de tolunie wordt de eigen nationale markt ongeveer 
verdubbeld), een groot tekort aan geschoold lager en hoger 
technisch personeel (vakarbeiders, middelbare technici en 
ingenieurs). En daarbij komen dan nog de extra kwade posten 
van het heden zoals conjunctuurangst (vrees voor investeren 
op een te hoog kostenniveau), vrees voor politieke verwikkelingen 
in Europa, de uiterst zware fiscale lasten, het gebrek aan 
bewegingsvrijheid van de ondernemer door de ordeningen der 
schaarste-economie en door de schaarste zelf, gebrek aan 
vermogen voor risico-dragende ondernemingsfinanciering, de-
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viezenschaarste, het opslokken van veel productieve middelen 
voor herstel en wederopbouw (materiële oorlogschade bijv.). 

En toch, wil Nederland de door Marshall-hulp mogelijk 
geworden levensstandaard op den duur handhaven, dan moet 
de industriele uitbreiding een veel groter omvang krijgen dan 
zij nu heeft. Men kent het argument: onze andere bestaans
bronnen bieden onvoldoende gelegenheid voor het opnemen 
van mensen. 

Een ernstige misvatting 

liet ontbreekt niet aan voorstellen ter bevordering van 
Nederlands industriële ontwikkeling. De een beveelt aan 

een uitbreiding en verbetering van de technische en economische 
voorlichting in ruime zin dus statistische voorlichting, markt
analyse, consulaire rapporten over buitenlandse markten, 
research door Rijk en particulieren, dit laatste met royale 
regeringssteun zo nodig. De ander roept om herstel van, de 
ondernemersvrijheid en verlichting van de fiscale druk. Weer 
anderen bepleiten personeelsopleiding voor de industrie door 
verbetering en uitbreiding van ambachtsonderwijs, middelbaar 
technische scholen en hoger onderwijs. Sommigen vragen 
bescherming van de binnenlandse afzet (tarieven, contingenten, 
vestigingsregelingen, etc.), exportfaciliteiten, limitering van 
sociale lasten, bevorderen van het sparen (soms mede de her
ziening van de goedkope geldpolitiek). Weer anderen beklem
tonen het grote nut van drastische bezuiniging op de kosten 
van het overheidsapparaat en raden sterke beperking aan op 
het stuk van overheidsinvesteringen. Tenslotte wil men ook 
beperking van de nationale consumptie om middelen vrij te 
maken voor industrialisatie. En in sommige kringen acht men 
het noodzakelijk, dat de overheid zelf deelneemt aan de industri
alisatie, hetzij door credieten, hetzij door garanties aan institu
tionele beleggers voor risicodragende investeringen ofwel dat 
de overheid zelf belangrijke projecten entameert en op gang 
brengt. Als het investeringsrisico te groot is, laat dan de regering 
een regeling treffen voor het spreiden van de risico's bijv. door 
het stichten van beleggings- of participatiemaatschappijen. 
Laat de staat desnoods, aldus Dr. Kohnstamm, net als bij de 
woningbouw in bepaalde gevallen een garantie geven voor de 
eventuele onrendabele kop, die bij een omslag der conjunctuur 
op de investering kan komen. 

De vloed van aanbevolen remedies bevat natuurlijk zeer 
waardevolle adviezen. In bijna alle gedachten, waarvan ik 
zojuist maar een willekeurig aantal vermeldde, zit wel iets, 
dat de aandacht van de verantwoordelijke instanties verdient. 
De industriepolitiek zal in feite uit een complex maatregelen 
bestaan, waarin alles zijn juiste plaats moet vinden, financiering, 
onderwijs, fiscaliteit, enz. 
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Er is echter een bepaalde gedachtengang, die hier vooral Zl 

aandacht verdient, omdat zij school maakt. Ik bedoel het bij n 
herhaling van ondernemerszijde gegeven betoog, dat het industri- Cl 

alisatieprobleem van Nederland geen principieel nieuwe koers g 
eist, maar dat integendeel de oplossing van het vraagstuk ligt z 
in de terugkeer naar de beproefde politiek van vroeger dagen. v 
Wat nodig is, is het herstel van de ondernemersvrijheid door k 
een zo snel mogelijke liquidatie van alle maar enigszins misbare g 
ordening der oorlogseconomie. Laat de regering alles in het werk g 
stellen om te voldoen aan de vraag van de ondernemer naar e 
deviezen en kapitaalgoederen. Druk de ondernemers niet door a 
fiscale middelen dood, maar laat hen reserves vormen voor de 
slechte tijden. Laat de overheid zich beperken tot de klimaat- z 
politiek. Er leven genoeg initiatieven in ondernemerskringen, <l 
zodat, wanneer de overheid daarvoor vrij baan schept de l: 
industrialisatie van Nederland we] naar wens zal verlopen. 
Zoals vroeger zal ook nu weer de ondernemer de tekenen des ( 
tijds verstaan en de kansen aangrijpen. r 

Deze visie is, zoals gezegd, daarom zo belangrijk, omdat de r 
consequentie ervan is, dat de overheid een veel bescheidener rol , 
zal hebben te spelen, dan men - buiten de genoemde kring , 
natuurlijk - algemeen onder de indruk van het probleem ( 
aanneemt. Speciaal het Ministerie van Economische Zaken zou 
maar een bescheiden directe bijdrage kunnen leveren, omdat 
de klimaatpolitiek een zaak van meer departementen is en 
derhalve een zaak van algemeen regeringsbeleid, waarbij 
genoemd Ministerie natuurlijk wel een belangrijke adviserende 
taak heeft. Een directe taak is er echter dan hoegenaamd niet. 

M.b.t. de zienswijze dat alleen voortzetting van de klimaat
politiek en liberalisering van ons economisch leven de aan
gewezen weg is willen we op twee punten de aandacht vestigen. 

Onmiddellijk kan grif worden toegegeven, dat bij herstel van 
de bewegingsvrijheid van de ondernemer (minder fiscale druk, 
geen distributie en deviezenbelemmeringen) de investerings
activiteit zal toenemen. Klimaatverbetering is zonder twijfel 
een eis van de eerste orde. Maar gesteld dat er geen hindernissen 
meer waren door goederenschaarste, deviezenschaarste en allerlei 
ordening, die daarmede verband houdt, zou dan werkelijk een 
industrialisatie tot stand komen, zoals voor werkgelegenheid en 
een sluitende betalinsbalans vereist is ? 

Deze vraag moet om verschillende redenen ontkennend 
worden beantwoord. In de eerste plaats is daar het feit, dat zeer 
veel investeringsplannen van ondernemers gaan in de richting 
van modernisering en rationalisering van hun bestaande bedrijfs
complexen. Productieuitbreiding wordt voor een belangrijk deel 
gezocht in toepassing van een techniek, die up to date is, dat 
wil meestal zeggen, een verschuiving van het accent in de 
richting van meer gemechaniseerde productie. Gelet op het feit, 
dat in verschillende bedrijfstakken hier te lande een vrij aan-
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zienlijke achterstand bestaat in technische outillage (de machi
nale installaties zijn vaak veel te oud) is er op dit gebied nog 
een en ander te doen. Gebeurt dit dan wordt er inderdaad 
geinvesteerd en in niet onbelangrijke mate. Deze investeringen 
zullen van grote importantie zijn om ons land sterk te maken 
voor de komende concurrentie op de wereldmarkt. Het zal ons 
kostenpeil omlaag brengen. Maar het grote doel "meer werk
gelegenheid" wordt hierdoor in betrekkelijk geringe mate 
gediend. Te vrezen is zelfs, dat vaak het "arbeiders-uitstotend" 
effect van de nieuwe investeringen groter zal zijn dan het 
arbeiders aantrekkend effect. 

Wil men echter nieuwe bestaansmogelijkheden scheppen dan 
zal dit gezocht moeten worden in de industriële expansie, dus 
door de uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe 
bedrijven. 

In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met de 
omstandigheid, dat vele ondernemersplannen hoofdzakelijk, zo 
niet geheel op binnenlandse marktvoorziening zijn georienteerd. 
Nu is het de vraag in hoeverre daarbij sprake zal zijn van import
vervanging en ook in hoeverre het streven gericht is op ver
vaardiging van minder essentiële goederen, die momenteel door 
deviezenschaarste in niet voldoende mate worden geimporteerd. 

Speelt dit element een aanmerkelijke rol bij de plannen dan 
zou investeringvrijheid en investeringsgelegenheid maar zeer 
ten dele strekken tot verbetering van onze betalingsbalans, het 
grote "doel" der industriepolitiek. Immers de producenten 
van niet-imp ort-vervangende en minder belangrijke goederen 
zullen toch ook weer deviezen nodig hebben voor importgrond
stoffen en andere kapitaalgoederen. 

Er zijn helaas geen cijfers te vinden over het z.g. deviezen
rendement van de tot dusverre in ons land voltrokken inves
teringen; het zou geenszins verwonderlijk zijn als dit rendement 
in het algemeen mager zou blijken. 

In de derde plaats valt tegen de visie, dat belastingpolitiek, 
prijzenpolitiek, distributiewezen e.a. ordening, kortom de eigen 
overheidspolitiek in het algemeen hèt grote remmende complex 
is voor de industrialisatie, nog het volgende op te merken. Ten 
enen male worden daarbij de andere omstandigheden die de 
industrialisatie remmen verwaarloosd, omstandigheden zoals 
conjunctuurangst e.a. hiervoor reeds aangeduid. Wie wel eens 
te doen heeft gehad met industriële projecten weet hoezeer die 
"andere" omstandigheden bij de ondernemersbeslissingen een 
rol spelen. 1) 

1) Natuurlijk wordt niet ontkend dat een zware belastingdruk 
fataal is. Terwijl het ondernemersrisico in volle omvang blijft bestaan 
wordt de winstkans beperkt en derhalve de stimulans tot ondernemen 
verzwakt. Ondernemersenergie wordt gericht op het ontlopen van de 
hoge belastingaanslag en de zuinigheid van beheer gaat verloren. Reeds 
in normale tijden zijn de schadelijke gevolgen van te hoge belastingen 
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Er is echter nog een overweging en wel een zeer belangrijke. 
die een probleem op zich zelf vormt. 

Men kan namelijk de volgende vraag stellen: In de periode 
1870-1925 liet men practisch de industrialisatie op zijn beloop 
en het ging niet onbevredigend. Zijn de omstandigheden op 
het ogenblik - afgezien van de typische na-oorlogsomstandig
heden (goederenschaarste. hoge belastingen, ordening, etc.) -
zodanig anders dat men ook een andere politiek moet gaan 
voeren? 

Hier ligt de quintessence van het vraagstuk. 
Een omstandigheid nu. die inderdaad grond geeft aan de 

gedachte dat met een matige klimaatpolitiek niet kan worden 
volstaan is deze, dat in de loop van de laastte decennia een tech
nische evolutie heeft plaats gevonden waardoor het starten van 
nieuwe industriën veel aanzienlijker investeringen eist dan vroe
ger. Niet alleen is het investeringsrisico quantitatief veel groter, 
maar ook gaan de vereiste bedragen in vele gevallen de finan
cieringsmogelijkheden van een kleine groep geinteresseerden 
te boven. 

De bestaande grote Nederlandse industrie is historisch ge
groeid uit kleine bedrijfseenheden, die geleidelijk groter werden 
met de technische ontwikkeling van het product, de fabricage
methoden en de verruiming van de afzet. De ontwikkeling van 
de individuële fabriek liep parallel met de algemeen technisch
economische ontwikkeling van de branche of het individuële 
product. 

Nu staan meestal de zaken geheel anders. De periode van ont
wikkeling van nieuwe producten (aardolieproducten, electro
technische en chemische producten, enz.) is meestal over de 
eerste stadia heen. Nieuwe producten worden geëntameerd in 
technische aansluiting op reeds tot grote hoogte ontwikkelde 
fabricagemethoden voor andere bestaande artikelen. 

Voor Nederland in het bijzonder betekent het aanvatten van 
nieuwe producties het moeten springen in een meestal zeer 

ernstig. De vraag waar het nu echter om gaat is of zelfs een radicale 
omzwenking in de belastingpolitiek - waaraan uit den aard grote 
consequenties zouden vastzitten voor het politiek beleid in vele andere 
opzichten - op dit ogenblik nog in staat zou zijn de vrijwillige industriali
satie een voldoende aansporing te geven. Dit is aan gegronde twijfel 
onderhevig. Zelfs met een radicale omzwaai in de belastingpolitiek 
zouden waarschijnlijk nog andere ingrijpende maatregelen nodig zijn 
wil men vasthouden aan het doel: zo groot mogelijke werkgelegenheid 
en een sluitende betalingsbalans. 

Het vraagstuk is niet meer los te zien van dat andere probleem of 
een omslag in de algemene conjunctuur al dan niet op betrekkelijk 
korten tijd te verwachten is. Verwachten de ondernemers die omslag 
binnen enige jaren dan zullen zij afschrijven, reserves vormen, ratio
naliseren en moderniseren om tot een lage kostprijs te komen. Ze zullen 
binnen zekere grenzen uitbreiden om door omzetvergroting tot het zelfde 
doel te komen. Maar zij zullen waarschijnlijk geen grote expansies op 
stapel zetten. 
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gevorderde techniek, die tot dusverre buiten de landsgrenzen is 
gegroeid. Zonder de jarenlange ontwikkelingservaring moet men 
op korte termijn het internationale niveau bereiken en dit nog 
zonder de stille reserves, die elk grootbedrijf in de loop der tijden 
accumuleert. 

Hier staan we, nog afgezien van alle andere eventuele be
zwaren, voor een der grootste industrialisatieremmen, n.l. dat 
men groot en duur moet beginnen om een kans te hebben en 
derhalve ook zoveel temeer riskeert. Grote productie eist echter 
ook ruime afzetmogelijkheden en dan doet weer de remming van 
de beperkte binnenlandse markt zich gevoelen. Zelfs met België en 
Luxemburg inbegrepen is de totale markt klein vergeleken bij 
de omringende industrielanden om nog maar te zwijgen van 
de V.S. 

En tenslotte kan men nog opmerken, dat het wenselijke 
industrialisatietempo veel hoger ligt dan het normale gemiddelde 
voor ons land. 

De evidente ontoereikendheid van de klimaatpolitiek zonder 
meer deed dan ook de regering een stap zetten op het pad der 
directe industrie-politiek, met name door middel van de Herstel
bankfinancieringen. Hoe belangrijk ook betekenen deze finan
cieringen slechts een bescheiden bijdrage tot het totaal dat wen
selijk is. 

Verder dan deze vorm van directe politiek is de regering niet 
gegaan, althans volgens de eerder in dit opstel vermelde onder
scheiding tussen directe en indirecte industriepolitiek. 

Zal het zaak zijn verder te gaan? Op grond van algemene 
overwegingen, hierboven reeds min of meer gegeven, is men 
geneigd tot een bevestigend antwoord op de gestelde vraag. 
Intussen is voor een verantwoorde beslissing toch wel nood
zakelijk dat de algemene gedachtengang een kwantitatieve uit
werking vindt. Men zal, om maar iets te nemen, een cijfermatig 
beeld moeten geven van de additioneel te werk te stellen arbeids
krachten, van de daarvoor nodige investeringen, grondstoffen
importen, enz. Men zal de orde van grootte der productieuit
breiding, die nodig is voor het herstel van het betalingsbalans
evenwicht moeten benaderen. Een algemene analyse van export
mogelijkheden is onvermijdelijk wil men een richting kunnen 
bepalen voor de aard van de industriële uitbreidingen. Deze en 
nog vele andere vragen rijzen wanneer men een constructief 
idee t.a.v. de noodzakelijke industrialisatie wil vormen. 

Ten slotte rest dan nog de zeer moeilijke vraag naar de 
middelen en methoden van uitvoering. Kan Nederland, om maar 
een enkel en zeer belangrijk element te noemen, de voor een 
uitgebreid programma noodzakelijke besparingen opbrengen ? 
Het is makkelijk te zeggen, dat de overheid in nog sterker mate 
dan tot dusverre moet overgaan naar een directe industriepoli
tiek, maar het is uitermate moeilijk om hiervoor verantwoorde 
concrete suggesties te doen. De Staat als promotor van indus-
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triële projecten laten optreden is een hachelijk experiment. 
De middenweg tussen dit uiterste en vrij particulier initiatief 
laat slechts weinig mogelijkheden. Deze middenweg is reeds 
met het instutuit van de Herstelbank betreden. Met gespannen 
verwachtingen mogen we uitzien naar de ministeriele visie, die 
in de aangekondigde nota voor het parlement tot uitdrukking 
zal komen. Deze nota immers zal beslissingen van principiële 
betekenis moeten funderen en eindelijk eens een meer concrete 
betekenis geven aan het begrip "Nederlandse Industriepolitiek". 

Drs. R. KARMELK. 
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2. Algemene Inhoud 

A
an de aanvankelijk acht en twintig, thans na de om
werking in Parijs, dertig artikelen tellende Declaratie, 
gaat een lange preambule vooraf, waarin de Algemene 
Vergadering, op grond van een aantal overwegingen 

over de erkenning van 's mensen waardigheid en rechten, over 
de gevaren aan schending ervan verbonden, en over aller plicht 
tot eerbiediging en bevordering dier rechten, ten slotte ertoe 
overgaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
te proclameren als het gemeenschappelijk voor alle volken en 
alle naties na te streven ideaal. 

Over deze praeambule zal later, in ander verband, nog worden 
gesproken. Hier zij slechts vermeld, dat zij van meet af in het 
Ontwerp was opgenomen. Zulks in tegenstelling met het Hand
vest der Verenigde Naties, dat in zijn grondvorm, de "Dumbarton 
Oaks Proposals"l), zonder enige inleiding, uiterst nuchter begon 
met de woorden: Er zal een internationale organisatie worden 
opgericht, genaamd de Verenigde Naties enz. Tegen deze 
zakelijkheid rees verzet op de stichtingsconferentie der Verenigde 
Naties te San Francisco. Het was de oude veldmaarschalk Smuts, 
die hier de leiding nam en erop wees, dat in een document van 
wereldwijde betekenis als het Handvest de volkeren zelf zich 
moesten uitspreken over hun zorgen in het verleden en hun 
hope voor de toekomst, waardoor anderzijds het Handvest ook 
veel krachtiger tot de massa's zou gaan spreken. Smuts zelf 
stelde een concept samen, dat met lichte wijzigingen thans als 
preambule de aanhef vormt van het Handvest. De les, hierin 
gelegen, heeft de Commissie zich ten nutte gemaakt. Tegelijk 
met de artikelen heeft zij een concept-preambule voorgelegd, 
die tot belangrijke discussies heeft geleid, en die, gewijzigd en 
aangevuld, thans de toegang opent tot de daarachter liggende 
Verklaring. 

Het ligt voor de hand, dat, om het geheel overzichtelijker 
te doen zijn en het begrijpen te vergemakkelijken, een zekere 
systematiek bij de samenstelling der Declaratie is gevolgd. 
En al bestaat ook daarover geen algehele eenstemmigheid, in 
het algemeen kan worden gezegd, dat de volgende indeling een 
ongetwijfeld bruikbaar overzicht biedt. 

1) Vgl. het April-nummer van dit tijdschrift, blz. 460. 
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Indeling 
Aan het begin staan twee algemene beginselen. Art. 1 spreekt 

uit, dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten 
worden geboren. Voorts dat zij begiftigd zijn met verstand en 
geweten, en jegens elkander in een geest van broederschap zich 
behoren te gedragen. Art. 2 sluit iedere discriminatie uit. Een 
ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden in de Decla
ratie genoemd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, 
zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, 
geboorte of andere status. Deze beide artikelen, die meer het 
karakter dragen van algemene beginselen, leiden de eigenlijke 
rechten in. 

Vooreerst de groep van zuiver individuele rechten, neergelegd 
in de artt. 3-17. Hiertoe behoren het recht op leven en vrijheid 
en op persoonlijke onschendbaarheid; de uitsluiting van iedere 
vorm van slavernij, van onmenselijke of onterende behandeling 
of bestraffing. Voorts het recht om als persoon erkend te worden 
voor de wet, het recht op rechtsgelijkheid en bescherming. 
Geen willekeur bij arrestatie, detentie of verbanning. Het recht 
ook op eerlijke en openbare behandeling door onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instanties. Geen willekeurige inmenging 
in persoonlijke aangelegenheden. Het recht om vrijelijk zich te 
verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat. 
Het recht op asyl en op nationaliteit. Het recht om een gezin 
te stichten zonder discriminatie van ras, nationaliteit of gods
dienst. Tenslotte het recht op eigendom, individueel en collectief. 

De meeste dezer rechten zijn oude bekenden, geformuleerd in 
de z.g. grondrechten. Van andere, vroeger niet expliciet genoemd, 
- zo vanzelfsprekend werden zij beschouwd - werd thans de 
vermelding noodzakelijk geoordeeld in het licht van wat de 
jongste historie had te zien gegeven. . 

De drie volgende artikelen, 18-21, proclameren de openbare 
vrijheden. Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, waarbij met name genoemd wordt het recht om 
van godsdienst of overtuiging te veranderen. Voorts het recht 
op vrijheid van mening en meningsuiting, het recht ook op 
vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, onder af
wijzing van dwang om tot een vereniging te behoren. Tenslotte 
het recht om deel te nemen aan het bestuur van een land, 
direct of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. 

Hetgeen hierna volgt, is een complete vernieuwing. Het is de 
opsomming in de artikelen 22-27 van de tot dusver nimmer 
geproclameerde economische, sociale en culturele rechten. Het 
recht van een ieder, als lid der gemeenschap, op sociale zekerheid, 
op arbeid, op vrije beroepskeuze, op gunstige arbeidsvoorwaar
den, op gelijk loon voor gelijke arbeid, op vorming van en 
aansluiting bij een vrij vakverenigingswezen ; het recht op rust 
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en eigen vrije tijd, op een behoorlijk levenspeil, op een levens
standaard, hoog genoeg voor de gezondheid en het welzijn van 
de werker en diens gezin. Voorts het recht van moeder en kind 
op bijzondere zorg en bijstand, waarbij voor alle kinderen, al 
dan niet wettig, het recht wordt geproclameerd op eenzelfde 
sociale bescherming. In art. 26, het onderwijsartikel wordt 
uitdrukkelijk gesteld, dat het de Ouders zijn, aan wie in de 
eerste plaats het recht toekomt om de soort van opvoeding en 
onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden verstrekt. 
Het laatste artikel in deze groep erkent ieders recht om vrijelijk 
deel te nemen aan het culturele leven der gemeenschap. 

De slotartikelen, 28-30, hebben weer een geheel ander karakter. 
Omdat nu eenmaal de rechten van het individu niet slechts 
worden uitgeoefend binnen het kader der Maatschappij, maar 
ook de goede functionnering dier Maatschappij veronderstellen, 
spreekt art. 28 van ieders recht op het bestaan ener zodanige 
maatschappelijke en internationale orde, dat zijn rechten en 
vrijheden ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Maar omdat 
anderzijds geen rechten bestaanbaar zijn zonder plichten, 
herinnert art. 29 aan ieders verantwoordelijkheid jegens de 
gemeenschap, zonder welke immers de vrije en volledige ont
plooiing van 's mensen persoonlijkheid niet mogelijk is. 

Het slotartikel bevat de veiligstelling van de democratie tegen 
misbruik ervan; het beschermt de vrijheid tegen wie haar zou 
willen benutten om uiteindelijk haar te vernietigen. Niemand, 
persoon, noch groep, noch Staat kan aan de Declaratie enig recht 
ontlenen om ook maar iets te doen of te ondernemen ter ver
nietiging van de rechten en vrijheden in de Declaratie genoemd. 

Tot zover dit summier overzicht van de min of meer syste
matisch bijeengegroepeerde artikelen Uit dit overzicht blijkt wel 
overduidelijk over hoeveel onderwerpen op de Algemene Ver
gadering te Parijs moest worden gesproken, onderwerpen van 
zeer uiteenlopende aard en van een vaak controversieel karakter. 
Nu is het niet doenlijk om alle artikelen en alle moeilijkheden, 
die zich voordeden in deze bladzij den, te bespreken. Maar op 
enige ervan willen wij toch gaarne de aandacht vestigen. 

Bijzondere onderwerpen 
Zo b.V. op art. 16, dat in zijn eerste paragraaf het gelijk recht 

van man en vrouw om een huwelijk aan te gaan en een gezin 
te stichten promulgeert en waarvan de derde paragraaf het 
gezin aanduidt als de natuurlijke en fundamentele groepseenheid 
van de maatschappij. Voor de juridische gelijkheid der sexen 
bood het ontwerp der Commissie een even voorzichtige als 
allesomvattende formulering, waardoor het boven alle twijfel 
vaststond, dat in alles, wat het huwelijk betrof, ook derhalve 
bij een eventuele ontbinding ervan, mannen en vrouwen op 
volkomen gelijke rechtsbasis zouden staan. 
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Nu kwam plotseling de Sovjetvertegenwoordiger een tweede 
paragraaf voorstellen, waarin opnieuw de rechtsgelijkheid van 
man en vrouw werd uitgesproken "both during marriage and 
when divorced" (zowel tijdens het huwelijk als na de 
echtscheiding). Zakelijk geheel onnodig (hetgeen de Sovjet
gedelegeerde indirect erkende door te vragen, waarom echt
scheiding niet expliciet zou worden vermeld) lokte dit amende
ment veel verzet uit. Van Nederlandse zijde werd erop gewezen, 
dat, wanneer het eenmaal tot echtscheiding kwam, niemand 
enige juridische discriminatie voorstond, maar dat de rechts
gelijkheid in deze situatie reeds was vastgelegd in de eerste 
paragraaf. Werd nu dit zakelijk geheel overbodige amendement 
aanvaard, dan zou dit voor zijn explicite vermelding van 
echtscheiding op de grote massa's (en juist voor hen, niet voor 
juristen of diplomaten was, naar steeds betoogd werd, de 
Declaratie geschreven) de indruk wekken, als zouden de Ver. 
Naties huwelijk en echtscheiding op gelijke voet behandelen. 
Terwijl toch de echtscheiding als een kwaad moest worden 
gezien voor de maatschappij, voor het gezin en in het bijzonder 
voor de kinderen. Het zou bovendien onbegrijpelijk voorkomen, 
dat men in een en hetzelfde artikel het gezin noemt de natuurlijke 
en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en daar
naast spreekt, als gold het de natuurlijkste zaak ter wereld, 
over een maatschappelijk verschijnsel, dat in zijn wezen die 
fundamentele groepseenheid aantast en als een ontbindings
verschijnsel van de samenleving moet worden beschouwd. Na 
langdurige discussies werd ten slotte gestemd, maar over een 
gewijzigde tekst: de aanstootgevende term: echtscheiding was 
vervangen door het woord ontbinding, tegen welke ruimere term 
uiteraard minder bezwaren bestonden. Met de kleinst mogelijke 
meerderheid is daarop het amendement aanvaard, waarbij 
Nederland tegenstemde, omdat het voorgestelde in ieder geval 
overbodig was. Vermelding verdient nog, dat de Sovjetvertegen
woordiger bij repliek uitdrukkelijk vaststelde, dat in zijn land 
huwelijk en echtscheiding niet als gelijkwaardige grootheden 
werden beschouwd en echtscheiding daar niet werd bevorderd. 

Bij art. 18, handelend over vrijheid van geweten en van 
godsdienst, was het vooral de vrijheid om van godsdienst of 
overtuiging te veranderen, die verzet uitlokte en wel van de 
zijde der Moslims, omdat, naar hun zeggen, hun religie een 
dergelijke vrijheid niet gedoogde. Op zichzelf reeds van prin
cipiële aard, had dit vraagstuk voor de Nederlandse Delegatie 
nog de bijkomende moeilijkheid, dat deze tevens de talrijke 
Mohamedanen in Indonesië vertegenwoordigde. Maar uiteindelijk 
voorstemmen berustte op de volgende overwegingen. Beziet men 
het vraagstuk naar zijn objectieve zijde, neemt men derhalve 
de godsdienst als een gesloten geheel van geopenbaarde waar
heden, en hetgeen daarvan afwijkt of ermee in strijd is als dwaling 
dan kan er van vrijheid van keuze geen sprake zijn. Waarheid 

486 



en dwaling staan nu eenmaal niet op dezelfde lijn, hebben niet 
gelijke rechten. Maar in de Declaratie is men in de subjectieve 
sfeer; het gaat immers over de rechten van het individu. 
Wanneer nu de een of ander tot de overtuiging komt in religieus 
opzicht te dwalen, heeft hij niet slechts het recht, maar zelfs 
de plicht van godsdienst te veranderen. Werd dit niet erkend, 
hoe zouden dan Missie en Zending hun arbeid kunnen recht
vaardigen? De meerderheid heeft deze zienswijze gedeeld, 
waarbij nog vermelding verdient, dat de Mohamedaanse leider 
der Delegatie van Pakistan in de plenaire zitting dit standpunt 
eveneens krachtig verdedigde, hetgeen evenwel niet belette, dat 
de Delegatie van Saoudi-Arabië bij de stemming over de gehele 
Declaratie zich onthield, juist omwille der besproken clausule. 

Een derde strijdpunt kwam naar voren bij art. 26, het onder
wijsartikel. Teneinde het primaire recht der Ouders inzake de 
opvoeding hunner kinderen te verzekeren, was van Nederlandse 
zijde voorgesteld, in dit artikel tot uitdrukking te brengen, dat 
vóór alle anderen aan de Ouders het recht toekomt hun kinderen 
opvoeding en onderwijs te doen geven in de sfeer, die zij, de 
Ouders, het meest wenselijk oordelen. 

De reacties op dit zo redelijke voorstel waren verrassend. 
En het verzet kwam waarlijk niet alleen van het Slavische blok. 
Dat men daar, bij het heersende Staatsabsolutisme, het natuurlijk 
recht der Ouders niet wenst te erkennen, lag voor de hand. 
Maar de sterke oppositie van o.a. de Verenigde Staten was minder 
begrijpelijk. Dit gold reeds het van die zijde aangevoerde bezwaar. 
dat het kind moest beschermd worden tegen kortzichtigheid 
van de Ouders en dat een kind van 14 jaar tot het doen ener 
keuze zelf wel in staat is. Onzerzijds was men niet geneigd de 
rijpheid van het kind in dit opzicht te aanvaarden. Bovendien 
gaat het niet aan om ter oorzake van enkele gevallen van kort
zichtigheid en misbruik de Ouders in hun natuurlijke rechten 
te beperken, waarvan zij in de overgrote meerderheid der 
gevallen een gebruik maken uitsluitend in het belang hunner 
kinderen. Nog onbegrijpelijker was de Amerikaanse oppositie, 
toen zij in het Nederlandse voorstel een gevaar zag voor het 
verplichte onderwijs en een aantasting van het recht der Overheid 
inzake de technische regeling van het onderwijs, inzake het 
leerplan. Bij repliek heeft de Nederlandse vertegenwoordiger 
getracht aan te tonen, dat dit bezwaar en deze vrees ongegrond 
waren, gezien vooral de omstandigheid, dat het voorstel kwam 
van een land, waar leerplicht reeds een halve eeuw bestond. 
Een vrij groot aantal Delegaties bleek echter niet te overtuigen 
en het amendement, in de ietwat ruimere formulering van een 
gelijksoortig Libanees voorstel, ten gunste waarvan het Neder
landse werd teruggetrokken, behaalde slechts amper een meer
derheid. Achttien delegaties stemden vóór, zeventien tegen, 
de overigen onthielden zich. 
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De oorsprong van de 
rechten van de mens 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over het Nederlandse 
voorstel om in de Preambule een clausule over de oorsprong der 
rechten te doen opnemen. Het voorstel was met zorg geformu
leerd; het moest aanvaardbaar zijn voor de grootst mogelijke 
meerderheid door als grondslag voor 's mensen inhaerente 
waardigheid en onvervreemdbare rechten aan te geven zijn 
goddelijke oorsprong en onsterfelijke bestemming. 

Tot beter begrip van hetgeen zich hierom heeft afgespeeld, 
zij nog medegedeeld, dat reeds bij art. 1 een uitvoerige discussie 
was gevoerd over een Braziliaans voorstel, waarin tot uitdruk
king was gebracht, dat de mens geschapen is naar Gods beeld 
en gelijkenis. Toen al spoedig bleek, dat dit amendement juist 
om zijn specifieke bewoording ook voor overigens religieus
voelende Delegaties onaanvaardbaar was, kwam de Braziliaan 
de Nederlandse Gedelegeerde mededelen, dat indien deze een 
daartoe strekkende suggestie deed, hij zijn amendement zou 
terugtrekken, onder reserve van zijn rechten, wanneer later 
het verwante, maar om zijn woordkeus meer aanvaardbare 
geachte Nederlandse amendement ter sprake zou komen. Na 
enige aarzeling is van Nederlandse zijde op dit verzoek ingegaan, 
doch niet dan nadat uitdrukkelijk was uitgesproken, dat dezer
zijds geen enkel bezwaar tegen de formulering bestond, terwijl 
voorts gewezen werd op de omstandigheid, dat de grondgedachte 
was neergelegd in het later te behandelen Nederlandse amen
dement. 

Toen dit eindelijk, na ongeveer twee maanden, aan de orde 
kwam, ontstond opnieuw een algemeen debat, dat een ganse dag 
duurde en over het algemeen op hoog peil stond. Conform het 
gebruik introduceerde de Nederlandse Delegatie haar amende
ment met een toelichting, waarin zij, na enige bezwaren te 
hebben weerlegd, drie redenen ten gunste van haar voorstel 
aanvoerde. Vooreerst de overgrote meerderheid der volkeren is 
het in dit opzicht met ons eens. Alom toch is betreurd, dat het 
Handvest der Ver. Naties geen melding maakt van 's mensen 
verhouding tot de Schepper. Wij mogen niet in dezelfde fout 
hervallen. In antwoord op het Sovjet-vermaan om toch vooral 
rèaIistisch te zijn, werd gewezen op de onbetwistbare realiteit, 
dat zelfs in landen, die officieel met iedere godsdienst hebben 
gebroken, de overgrote meerderheid der bevolking gelovig is 
gebleven en derhalve van harte met het Nederlandse voorstel 
zal instemmen. Een tweede reden lag in de beantwoording van 
een door de Chinese Gedelegeerde gedane oproep om voor alles 
"menselijk" te zijn. Daarmede werd onzerzijds volledig in
gestemd, maar menselijk in de volle zin van het woord betekent, 
dat de mens gezien wordt in zijn volledige wezen, in al zijn 
natuurlijke neigingen en behoeften, in al zijn wezenlijke ver-
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houdingen tot de evenmens, tot het gezin, tot de maatschappij, 
tot de staat en de gemeenschap der Staten, maar ook en bovenal 
in zijn verhouding tot de Schepper. Laat men een dier essentiële 
verhoudingen terzijde, dan verkrijgt men een onvolledige, een 
gemutileerde conceptie van de mens. Een derde grond zagen wij 
in het volgende. Van verschillende zijden was gevraagd om alle 
kwesties van wereldbeschouwelijke of godsdienstige aard terzijde 
te laten. In antwoord hierop werd betoogd, dat het zelfmisleiding 
zou zijn te geloven, dat een Declaratie over de rechten van 
de mens kon worden samengesteld zonder metaphysische achter
grond. Juist in een periode, waarin die rechten op ontstellende 
wijze werden verkracht - en de strijd tegen de aanhangers der 
staatsalmacht duurt nog steeds voort - is het dringend nood
zakelijk de grondslag van hun verhevenheid en onaantastbaar
heid klaar en duidelijk uit te spreken. Meestentijds - zo werd 
hieraan toegevoegd - gevoelen wij geen behoefte aan formele 
verklaringen op dit punt. De diepte van onze overtuiging en de 
trouw aan onze beginselen moet meer dan uit onze woorden uit 
onze daden spreken. Maar in deze Declaratie, waar wij optreden 
namens heel de wereld, in dit document van wereldwijde 
betekenis en dat bedoeld is voor eeuwen te gelden, - in dit 
plechtig document moeten wij openlijk en klaar getuigenis 
afleggen van ons geloof in de Schepper. 

Dat tegen dit alles verzet zou rijzen, was te voorzien. Het 
Sovjetblok was principieel tegen. De Poolse satelliet prefereerde 
physica boven metaphysica en Wit Rusland wenste 's mensen 
rechten uitsluitend wetenschappelijk te funderen. Daarnaast 
stond het verreweg grootste blok, dat der neutralen. Men 
betuigde persoonlijke instemming met de Nederlandse gedachte, 
verklaarde haar ook aanvaardbaar voor de landen, die men 
vertegenwoordigde, maar wilde haar toch niet steunen, omdat 
ofwel dergelijke uitspraken in de Declaratie als cultuurdocument 
niet thuis hoorden, ofwel niet alle volkeren ermee konden 
instemmen. 

Bij de repliek is van Nederlandse zijde op dit alles ingegaan, 
met name op de verhouding van geloof en wetenschap, waarbij 
gelegenheid bestond erop te wijzen, dat de moderne mens 
onmachtig was gebleken de producten van zijn eigen geest 
meester te blijven. Toen echter tenslotte vaststond, dat ook 
aanvankelijke voorstemmers tot onthouding hadden besloten 
en slechts een klein gedeelte der Delegaties positieve steun zou 
verlenen, terwijl het merendeel zich zou onthouden, besloot de 
Nederlandse Delegatie, met het oog op de heiligheid van het 
onderwerp, dat noch verwerping gedoogde, noch aanvaarding, 
met slechts een kleine meerderheid en zeer vele onthoudingen, 
het niet tot een stemming te laten komen. 

Teleurstellend is de geschetste gang van zaken ongetwijfeld. 
Maar het zou onjuist zijn daaruit te concluderen tot een a-reli
gieuze oriëntatie van de meerderheid der Ver. Naties. Wel tot 
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een verkeerd· begrepen neutraliteit en tot de overtuiging, dat 
hier nog een breed terrein ter bewerking open ligt. Aan deze taak 
zich te onttrekken, zou wel de meest afkeurenswaardige methode 
zijn. Zulk een steriele houding past aan hen niet, die overtuigd 
van de geestelijke waarde hunner levensbeschouwing, ook voor 
het internationale leven, dan ook de plicht hebben hun krachten 
in te zetten voor de doorvoering hunner beginselen ook in het 
leven der volkeren. 

ol: ol: * 

Vraagt men nu - dit ten besluite - naar de waarde en 
betekenis der Declaratie, dan zij herinnerd aan hetgeen 

in ons eerste artikel reeds is gezegd, dat deze Declaratie nog 
geen juridische gebondenheid voor de Staten medebrengt. Deze 
zal eerst het gevolg zijn van het verdrag en dan nog slechts 
voor de Staten, die het zullen ratificeren. Maar de grote morele 
betekenis van de Declaratie ligt hierin, dat de Ver. Naties, 
hoezeer ook verschillend in godsdienst, ras, cultuur en traditie, 
in overgrote meerderheid het eens zijn geworden over een reeks 
van fundamentele rechten, die aan iedere mens toekomen, naar 
de realisering waarvan allen, ook de Staten, hebben te streven 
en die, tesaam genomen, een erkenning zijn van de hoge waarde 
der menselijke persoonlijkheid. Een erkenning èn een beveiliging 
tegen de belagers daarvan, de aanhangers van de Staatsalmacht, 
die de Staat doel-in-zich maken, de mens verlagend tot louter 
middel. Dat dodelijke gevaar voor de waardigheid van de 
menselijke persoon heeft ook Nederland tijdens de bezetting 
ervaren. Maar dat gevaar bestaat nog en daarom mocht de 
Declaratie terecht genoemd worden een machtig geestelijk 
wapen in de huidige ideologische strijd tegen het Communisme. 

PATER BEAUFORT. 
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HET ATlANTISCH PACT 

De Noord-Amerikaanse landen, de Verenigde Staten en 
Canada, hebben enkele weken geleden het verdrag van 
bijstand met de democratische landen van Europa, 
met uitzondering van Zwitserland, Zweden en Ierland 

doen paraferen. Daarmee is aan het bondgenootschap de grootst 
mogelijke uitbreiding gegeven. Er was ook een andere koers 
mogelijk geweest, nl. om de samenwerking te beperken tot de 
kern van het democratische blok, dus tot de Verenigde Staten, 
Canada en de vijf mogendheden van het verdrag van Brussel. 
Aan slagvaardigheid zou de bond daardoor gewonnen hebben. 
De voorziening der bondgenoten met wapens door Amerika zou 
er gemakkelijker door geworden zijn en de beschuldiging, dat 
het Atlantisch Pact het begin van een omsingelingspolitiek ten 
opzichte van Rusland betekent, zou minder gemakkelijk vol 
te houden geweest zijn. 

Er is al vaak gevraagd: wat is eigenlijk de militaire waarde 
van Italië's deelneming aan het Pact? Is de invoeging van 
Denemarken en zelfs van Noorwegen niet eer een last dan een 
voordeel? Weegt de aansluiting van deze partners op tegen 
het nadeel, dat hierdoor een Scandinavisch verbond met in
sluiting van Zweden (wat ook aan Finland enige ruggesteun 
gegeven zou hebben) onmogelijk geworden is? In de vooraf
gaande jaren, toen Rusland zich nog sterker voelde tegenover 
het verdeelde Europa, wilde het van de vorming van een 
Scandinavisch blok niet weten. Nu zou het er zeer tevreden 
mee geweest zijn. De gedachte is gepropageerd, dat van de 
Noordkaap tot Sicilië een zone van neutrale gebieden tussen 
de twee opponerende groepen gelegd kon worden: in het noorden 
Scandinavië, in het midden een neutraal verklaard Duitsland 
en Oostenrijk en in het zuiden een zich afzijdig houdend Italië. 
Deze groepering zou het misschien mogelijk gemaakt hebben om 
Oost-Duitsland dichter te doen aansluiten bij de westelijke zones 
en los te weken van Rusland. Dit bleef natuurlijk alles sterk 
speculatief. Zulk een neutrale zone zou alleen dàn voor de 
westelijken voordeel hebben kunnen bieden, wanneer zij van 
hun kant hun samenwerking zo nauw en krachtig mogelijk 
maakten. Het "niemandsland" tussen de twee fronten kon 
immers geen bescherming zijn, waarvoor het in de opvatting 
van weifelaars en angstvalligen misschien gehouden zou zijn. 
Achter het niemandsland moest het \Vesten zo sterk zijn, 
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dat het een onmiskenbare druk uitoefende op de neutralen 
en de met het westen sympathiserende elementen, die in die 
landen de overhand hebben, de nodige ruggesteun geven kon. 

Het zou verkeerd zijn de voorstanders van zulk een koers 
van zwakte tegenover Rusland te beschuldigen. Integendeel. 
Hun betoog was juist, dat de slagvaardigheid van die westelijke 
machten, die onder alle omstandigheden de kracht van het 
verbond uitmaken, er door vergroot zou zijn, immers, hoe 
verder de beloften van wederzijdse bijstand worden uitgespreid, 
des te moeilijker wordt het eensgezind handelen. Hun betoog 
hield ook een erkenning in, dat alle hoop op de vorming van 
een "derde macht" in Europa voorgoed opgegeven moest worden. 
Hun belangrijkste argument was echter, dat een verstijving der 
fronten langs de tegenwoordige scheidingslijn vermeden moest 
worden, daar dan de Russische invloedssfeer zich blijvend zou 
uitstrekken tot de westgrens der oostelijke zone van Duitsland, 
dat betekent honderden kilometers westelijk van de Elbe zou 
komen te liggen en tot op honderd kilometers de Rijn bij Mainz 
zou naderen, in plaats van "beperkt" te blijven binnen de lijn 
Stettin-Triest. 

Deze koers is niet gevolgd. De stuwkracht achter de nu 
gevolgde politiek zijn de Verenigde Staten geweest. Waarom 
hebben ze deze koers gevolgd? Was het, dat ze de andere richting 
volkomen onjuist of zelfs gevaarlijk vonden? Of omdat ze de 
moeilijkheden niet zagen, die aan een sterke uitbreiding van 
het bondgenootschap verbonden zijn? Dit laatste kunnen we 
onmiddellijk uitsluiten. Nu reeds zit de regering te Washington 
met het probleem, hoe de wapenleveranties, waartoe ze zich 
verplicht heeft, zo omvangrijk te maken, dat er geen ontevreden
heid onder de leden van het Pact zal ontstaan, omdat de een 
boven de andere bevoordeeld wordt. Dit kon gemakkelijk 
voorzien worden. Het Congres, dat de geldmiddelen moet 
fourneren, voelt er niets voor om onbeperkte bedragen in Europa 
te steken. Eerst was het de Marshall hulp, waarvoor het Ameri
kaanse volk betalen moest, nu zijn het de wapenleveranties, 
morgen weer wat anders. De wijsheid van zulke uitgaven kan 
niet gemakkelijk aan het Amerikaanse publiek duidelijk gemaakt 
worden. 

De Amerikaanse politiek 
Het ligt niet in de aard van de Amerikaanse politiek om 

internationale spanningen ten top te drijven door de kewsties 
scherp te stellen en de tegenstander reeds in vredestijd door 
een stelsel van allianties pat te zetten. Deze diplomatieke 
methode, die in Europa sinds de latere Middeleeuwen de gewone 
geweest is in de machtsstrijd tussen de staten, gaat lijnrecht 
in tegen de Amerikaanse conceptie, die krachtens de aard der 
Amerikaanse gemeenschap en de ideologie der natie wisselt 
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tussen volkomen terzijde staan - het isolationisme - en 
wereldwijde internationale samenwerking. De onder de Ameri
kanen bestaande afkeer van de traditionele alliantie-politiek is 
juist een der grote bezwaren, die men in Washington gevoeld 
moet hebben tegen een Atlantisch Pact op beperkte voet met 
grote slagvaardigheid. 

Wel is het waarschijnlijk, dat men in Washington zelfs niet 
de schijn wilde tonen van aan Russische dreigingen toe te geven 
en daarom eerst recht op deelneming door Noorwegen prijs 
stelde, toen Rusland dat land trachtte te intimideren. Het is 
alweer twee jaar geleden, dat James Byrnes voor de Amerikaanse 
politiek de richtlijn voorschreef van "firmness and patience" : 
niet toegeven, zelfs geen stap toegeven, zolang men in zijn recht 
is, niet opzij gaan voor dreigingen, maar tegelijk geduldig blijven. 
Het eerste wordt in het Atlantisch Pact verwezenlijkt door de 
uitbreiding van het bondgenootschap over alle landen, die men 
in Washington als bondgenoten aanvaarden wil en niet alleen 
over die, tegen wier lidmaatschap Rusland geen overwegend 
bezwaar heeft. Het tweede punt vindt uitdrukking in het feit. 
dat het Pact niet, zoals vroeger wel Europese allianties waren, 
een oorlogsinstrument is, maar een overeenkomst, die haar 
onmiddellijke werking heeft in een verklaring van zich verbonden 
voelen, niet in militaire paraatheid. Deze moet later komen, 
ieder weet echter dat dit nog twee jaren duren kan. Ook in 
Moskou weet men dit en toch heeft het bondgenootschap reeds 
zijn uitwerking gehad. 

We hebben dus reeds één reden gevonden, waarom Washington 
aan het Atlantisch Pact zijn uit militair oogpunt minder gewenste 
omvang gegeven heeft: voor het Amerikaanse publiek zou het 
weinig aanvaardbaar zijn als een eng bondgenootschap in de 
oude stijl. Een tweede reden houdt verband met de positie der 
Verenigde Staten in de Verenigde Naties. De grote Republiek 
is de voorvechtster van de idee ener wereldorganisatie. Haar 
past het minder dan enig ander land om iets te doen, wat met 
de grondwet van die organisatie in strijd zou kunnen zijn. 

Dit feit: dat de Verenigde Staten de grote voorstanders van 
de organisatie der Verenigde Naties is, bewijst alleen reeds, 
hoeveel er in de denkwijze van het Amerikaanse volk veranderd 
is sinds tien jaren. De afkeer van deelneming aan het werk van 
de Volkenbond was in Amerika, sinds Wilson's nederlaag op 
dit punt, zo groot, dat ook F. D. RooseveIt alleen na formele 
en openlijke verloochening van de Volkenbondsgedachte voor 
het eigen land tot president kon worden gekozen en dat hij een 
zelfde verklaring telkens weer moest afleggen, wanneer hij voor 
zijn persoon of zijn politiek de steun van het volk zocht. Tijdens 
de oorlog, toen Roosevelt confereerde met Winston Churchill 
aan boord van het slagschip "Prince of Wales" in Augustus 1941, 
werd aan de President het ontwerp voorgelegd van een stuk, 
dat later bekend kwam te staan als het Atlantic Charter. , 
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In de achtste paragraaf van dat stuk vond Roosevelt de woorden 
"by effective international organization" (door doeltreffende 
internationale organisatie). Hij schrapte ze onmiddellijk door, 
want dit zou bij publicatie heel het volk tegen hem in 
beweging brengen, meende hij. Met enige moeite werd hij over
reed een andere formule te accepteren: "the establishment of a 
wider and permanent system of security" (de vestiging van 
een veelomvattender blijvend veiligheidssysteem). Nadat 
de Verenigde Staten zelf in de oorlog betrokken geraakt waren, 
groeide onder het volk het besef, dat een effectieve organisatie 
nodig zou zijn om een herhaling van bloedvergieten op grote 
schaal te voorkomen. Geheel in overeenstemming met de grond
beginselen van de Republiek, die geput zijn uit de generaliserende 
leer van het achttiende-eeuws rationalisme van de eenvormigheid 
en gelijkberechtigheid der menselijke natuur over heel de wereld, 
keerde men zich toen tot het ideaal ener wereldorganisatie. 
Toen het eenmaal mogelijk bleek, de opzet van een nieuwe 
volkenbond aan het volk voor te stellen als een rechtstreeks 
uitvloeisel van de vrijheidsleer van Amerika zelf - met een 
"Bill of Rights", de mensenrechten dus en garanties der vrijheid 
ingesloten, plaatste het volk zich geheel achter de zaak. 

Versterking der Verenigde Naties 
Het is dus niet alleen om Russische kritiek te voorkomen, 

dat men te Washington er naar gestreefd heeft om uitdrukkelijk 
te doen uitkomen, dat het Atlantisch Pact niet in strijd is met 
het Charter der Verenigde Naties. Dit is even nodig voor het 
Amerikaanse publiek als om kritiek der tegenstanders te voor
komen. In Amerika moet het Pact voorgesteld worden als een 
aanvulling op het Charter, als een middel om de idealen van 
de Verenigde Naties te verwezenlijken ondanks de sabotage van 
het regulaire vredesapparaat door Rusland. Op de keper be
schouwd is het helemaal niet zo eenvoudig om het Atlantisch 
Pact in overeenstemming te brengen met het Charter. Dit 
spreekt wel van de mogelijkheid om regionale organisaties te 
vormen om regionale aangelegenheden te regelen, maar niet 
van regionale organisaties - aangenomen dat het Atlantisch 
Pact zo genoemd kan worden - om wereldwijde kwesties te 
regelen. Een regionaal Pact is geoorloofd, in de gedachtegang 
van het Charter, om plaatselijke leden, die neiging tonen uit 
de band te springen, onder controle te houden, niet om een 
verweer op te zetten tegen een ander regionaal pact. Over 
mogelijke protesten van Rusland betreffende schending van 
de geest van het Charter behoeft men zich niet te bekommeren, 
daar Rusland zelf zich zo weinig daarom bekommerd heeft. 
Wel is de reactie van het Amerikaanse volk van belang. 

Van Amerikaanse zijde heeft men dan ook al voorgesteld, 
dat de ratificatie van het Charter vergezeld zal gaan van ,een 
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hernieuwde verklaring der Amerikaanse regering in de beginselen 
en organisaties der Verenigde Naties. Het ligt geheel in deze lijn 
dat onlangs verklaard werd door de vroegere opperbevelhebber 
van de Amerikaanse luchtvloot, generaal Spaatz, dat het 
Atlantisch Pact tegen niemand gericht was, ook niet tegen 
Rusland en dat het uitgebreid kon worden tot alle landen der 
wereld, Rusland ingesloten. Begrijpt men het Pact als een 
verdedigingsalliantie tegen Moskou, dan is zulk een gedachtegang 
natuurlijk onzinnig. Begrijpt men het echter als een implemen
tatie van het Charter van de Verenigde Naties, dan wordt hij 
begrijpelijk. Mogelijk hopen sommige Amerikanen langs deze 
weg een oplossing te vinden voor het slecht functioneren van 
het officiële apparaat der Verenigde Naties. Hoe dit kan 
gebeuren, kan blijken uit de methode van beraadslagen van 
het Congres. 

De behandelingsprocedure voor wetsvoorstellen in het Ameri
kaans Congres maakt een snelle behandeling vrij lastig. Ten 
einde vrij te zijn van allerlei hinderlijke voorschriften komt daar
om het Huis van Afgevaardigden vaak bijeen, niet als het Huis 
in officiële zitting, maar als het "Committee of the Whoie" , 
de Commissie bestaande uit alle leden van het Huis. De procedure 
is dan volkomen vrij, er kan een resultaat worden bereikt, dat 
later in officiële zitting bevestigd wordt. Misschien hoopt men 
in sommige Amerikaanse kringen, dat het overleg tussen de 
leden van het Atlantisch Pact, gecombineerd met dat van de 
Pan-Amerikaanse groep, zal kunnen uitgroeien tot een soort 
"Committee of the Whoie" van de Verenigde Naties, waar in 
principe tot bepaalde zaken besloten kan worden, zonder dat 
men bij de beraadslaging gehinderd wordt door de zeer drukkende 
regels van procedure die gelden voor de officiële vergaderingen 
der Verenigde Naties. 

Hoe dit zij, er is nog een andere reden, waarom men in 
Amerika wil, dat het Atlantisch Pact duidelijk gemaakt wordt 
tot een versterking van de band, in de Verenigde Naties gelegd 
tussen' de mogendheden. Bij de voorbesprekingen is gebleken, 
dat uit de kringen van het Amerikaans Congres ernstig bezwaar 
werd gemaakt tegen een alliantie, die automatisch de Republiek 
in een oorlog zou kunnen betrekken. Immers, een alliantie, 
behoeft enkel de goedkeuring van de Senaat, zij het met twee
derden meerderheid. Voor een oorlogsverklaring is de goed
keuring van de Senaat zowel als van het Huis van Afgevaar
digden nodig. Werd een bindende alliantie aangegaan, dan zou 
het Huis van Afgevaardigden practisch beroofd zijn van zijn 
recht om over oorlog en vrede te beslissen, wat de leden van 
het Huis onder geen omstandigheden wilden toelaten. 

Toen de Verenigde Staten lid werden van de Verenigde Naties 
werd echter onder de druk van de publieke opinie met grote 
meerderheid een wet aangenomen, die aan de President machti
ging gaf om de militaire verplichtingen, voor de leden van de 
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UNO in het Charter vastgelegd, aan te gaan en dat het militaire 
contingent der Verenigde Staten ter beschikking van de Veilig
heidsraad gesteld kon worden, wanneer deze daarom verzocht. 
Wanneer dus het Atlantisch Pact zo gehanteerd kan worden, 
dat het een versterking betekent van de verplichtingen, die aan 
het lidmaatschap van de UNO verbonden zUn, dan kan ook 
de President van de strijdkrachten der Republiek ter vervulling 
van die verplichtingen gebruik maken. Met andere woorden: 
langs deze weg is een omzeiling mogelijk van de bepaling der 
Constitutie, die het recht over oorlog en vrede aan het gehele 
Congres voorbehoudt. 

Nu weet elke Amerikaanse politicus, dat het genoemde recht 
over oorlog en vrede door een energiek en handig President 
altijd tot een formaliteit gemaakt kan worden. De President 
is opperbevelhebber over leger en vloot en kan als zodanig de 
strijdkrachten dirigeren naar punten, waar ze onherroepelijk in 
oorlogshandelingen betrokken zullen worden. De New York 
HeraId Tribune heeft onlangs nagerekend, dat dit in de geschie
denis der Unie reeds vijfenzeventig maal gebeurd is. Het meest 
frappante voorbeeld hebben we allen beleefd: President Roose
velt beval de Amerikaanse vloot het grootste deel van de 
Atlantische Oceaan te patrouilleren en zo nodig Duitse duikboten 
met geweld te verjagen, terwijl de Republiek officieel vasthield 
aan haar neutraliteit en met Duitsland in volle vrede was. 
Er is geen twijfel aan, dat een krachtig President ten alle tijde 
de onder het Atlantisch Pact aangegane verplichtingen zal 
weten na te komen en dat het Congres zijn daden zal ratificeren. 
Het is echter zoveel aangenamer voor alle partijen hierbij 
betrokken, wanneer de President een, zij het slechts halfsteek
houdende, wettelijke grondslag voor zijn handelingen heeft. 
Hierbij kan de interpretatie van het Atlantisch Pact als 
aanvulling en versterking van de bond der Verenigde Naties 
uitstekende diensten bewijzen. 

Uit het bovenstaande mag veilig geconcludeerd worden, dat 
het Atlantisch Pact zich nog ontwikkelen kan en tenslotte 
uitgroeien tot iets geheel anders, dan men er in Europa gewoonlijk 
in ziet: een defensief verbond tegen Rusland en zijn satellieten. 
Wanneer men in Amerika in die richting gaat stuwen - denk 
aan de vlotheid waarmee President Truman ging getuigen van 
de oprechtheid der Russische bedoelingen inzake Berlijn -
dan zal dit in Europa tot heel veel misverstand aanleiding geven. 
Men moet er goed rekening mee houden, dat het Atlantisch Pact 
geen alliantie is van dezelfde aard, als b.v. de bondgenoot
schappen, die vóór 1914 Europa in twee kampen verdeelden. 

Dr. B. H. M. VLEKKE. 

496 



q)erplichte at6tancL 
l1an nVoorkeur6temmen" 

EE NCO R REe TI EF (1) 0 PEEN .... CO R REe T lEF! 

Iedere medaille heeft haar keerzijde. 

SCHADUWZIJDE 
VU HET 
EVENREDIG 
KIESSTElSEL 

JB
ij alle voordelen, welke het hier te lande nu reeds sedert 
ruim dertig jaar werkend evenredig kiesstelsel zonder 
twijfel biedt, heeft het dit bezwaar, dat daardoor, wat 
men zou kunnen noemen: "het persoonlijk element" in 

de verhouding kiezers-gekozenen wel zeer op de achtergrond is 
geraakt. Enerzijds, doordat de kiezers, minder dan onder het 
oude districten-stelsel, thans een bepaalde parlementariër als 
"hun" man kunnen beschouwen; anderzijds, doordat die par
lementariër - op zijn beurt - zich, minder dan voorheen, 
"gedragen" weet door een naar getalsterkte en samenstelling 
door hem bepaaldelijk te identificeren kiezers-aanhang. 

Men kan van mening verschillen over de vraag in hoeverre 
dit gevolg, dat nu eenmaal aan ons huidig kiesstelsel verbonden 
is, de belangstelling van de kiezers - en daarmede van ons 
volk in zijn geheel - voor "de politiek" in het algemeen en 
voor het electorale gebeuren in het bijzonder, ongunstig heeft 
beinvloed, alsook over de mate waarin deze verminderde interesse 
op haar beurt aan het staatkundig leven in ons land afbreuk 
heeft gedaan, maar dàt dit gevolg een (of beter wellicht: "de") 
schaduwzijde van genoemd stelsel vormt, kan, dunkt mij, toch 
wel als een "communis opinio" worden beschouwd. 

Waf deed de Wefgever fen deze? 

Toch is - en daarop dient hier de nadruk te worden gelegd -
onder de werking van ons huidig kiesstelsel, zoals dit al

thans in de Kieswet is uitgewerkt, de mogelijkheid voor de kiezers 
voor het doen van een eigen keuze uit de onderscheidene can
didaten, niet geheel en al geëlimineerd. 

Blijkens de Artikelen 103 en 104 van de Kieswet toch, is ge
kozen de candidaat, die hetzij de volle lijst-kiesdeler, hetzij 
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meer dan de helft van de lijst-kiesdeler, aan stemmen heeft 
behaald, ongeacht de volgorde waarin hij op de lijst is geplaatst. 

De Wetgever heeft hiermede kennelijk bedoeld, een correctief 
te geven op het zoéven genoemde euvel van het evenredig 
kiesstelsel. Anders toch had men deze bepaling niet in de Wet 
behoeven op te nemen maar had men kunnen volstaan met het 
doen stemmen op een lijst in plaats van op een candidaat. 

Deze opvatting ligt volkomen in de lijn van een democratisch 
bestel omdat anders degenen, die de candidaten stellen, ze ook 
tevens zouden benoemen en er van een "verkiezing", althans 
wat de personen betreft, - en deze vormen toch een belangrijk 
element bij het doen van een keuze I - geen sprake meer zou zijn. 

En waf deed de Parfij? 

Maar nu komt, merkwaardigerwijs, ons Kiesreglement, -
dat blijkens zijn volledige titel en de omschrijving in 

zijn eerste Artikel, suggereert zich bezig te houden met de 
aanwijzing van (let wèll) "candidaten" (dus niet van leden) voor 
de Tweede Kamer der Staten Generaal - dil correctief weer 
ongedaan maken door op zijn beurt te bepalen (lid 2 van Art. 29), 
dat degene, die zijn voorlopige aanwijzing als candidaat accep
teert, schriftelijk zal verklaren, "dat hij geen plaats in de Tweede 
Kamer zal aanvaarden, indien hij bij officiele stemming door 
voorkeurstemmen zou worden gekozen." 

Tegen deze bepaling, die - daaraan zal wel bij niemand 
enige twijfel bestaan - rechtsdraads ingaat tegen de geest van 
de Wet - is in de loop der jaren meer dan eens (minder of meer 
heftig) verzet gerezen, zowel uit kringen van buiten als van 
binnen de Partij. Het wil mij evenwel voorkomen, dat daarbij 
deze kwestie - zowel door de bestrijders als door de verdedigers 
van het voorschrift -- steeds van een "smalle basis" uit werd 
beoordeeld en het kan daarom nuttig zijn, daaraan te dezer 
plaatse eens een wat bredere beschouwing te wijden. Zulks te
meer, nu onlangs door één van onze Kringvergaderingen, nl. 
die van de Kring Rotterdam, een formeel verzoek tot het 
Partijbestuur werd gericht, (ik citeer hier het verslag in "De 
Maasbode") "deze kwestie bij hoogdringendheid in studie te 
nemen of te doen nemen, teneinde na te gaan, hoe politieke 
spanningen bij de katholieke kiezers in en buiten de Partij langs 
deze weg tot een oplossing kunnen worden gebracht." 

Een curieus voorval 
mef een moraal. 

Uit het zoéven gezegde blijkt reeds, dat het onderhavige 
voorschrift al hééllang, dus óók in het Kiesreglement van 

de R.K.S.P., van kracht is geweest. Hoewel mij dienaangaande 
geen officiële gegevens ten dienste staan, lijkt mij de veronder~ 
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stelling niet al te gewaagd, dat het stamt uit de allereerste tijd 
van de in-werking-treding der evenredige vertegenwoordiging. 
De toentertijd (1917-1921) geldende regeling t.a.v. de verdeling 
van aan een lijst toegekende zetels onder de candidaten van die 
lijst, was namelijk zodanig, dat in bepaalde gevallen een handje
vol stemmen voldoende kon zijn om een candidaat "gekozen" 
te krijgen, doordat daarbij niet werd uitgegaan van een kiesdeler 
maar van de stelregel: "de meeste stemmen gelden". Onder 
deze omstandigheden was een zekere regulering ten deze van
wege de partUen alleszins te billijken, immers toen was de letter 
van de Wet in feite in strijd met derzelver geest . 
. Toch werden zelfs, onder die wel zeer "grillige" omstandig

heden, niet door alle partijen afweermaatregelen daartegen ge
nomen! Met name deed dit niet - en hééft dit nimmer gedaan -
de A.R. partij, die, wat de maatschappelijke schakering van 
haar kiezers-aanhang betreft, de onze wel het meest nabij komt. 

En zó kon het gebeuren, - het voorval is te frappant om het 
in dit verband onvermeld te laten - dat in die tijd op de lijst 
van genoemde partij, zij het dan op indirecte wijze, met slechts 
ongeveer 1000 "voorkeurstemmen" werd gekozen, niemand 
minder dan. . .. haar tegenwoordige Partij- en fractie-leider, 
de heer Jan Schouten, die in de Kieskring Utrecht onderaan 
op de lijst had gestaan! 

Zou het wel een al te stoute verwachting zijn indien hier werd 
gesteld, dat dit feit in A.R. kring ooit nog wel eens als een 
"providentiële beschikking" zal worden gekwalificeerd ? 

En zou men in onze gelederen er niet goed aan doen, hieruit 
de "moraal" te trekken, dat een afwijken van de "heilige volg
orde" van de lijst nog niet per sé tot onheilen behoeft te leiden? 

De verkiezing thans 
geen loterij meer. 

Aan dergelijke verrassingen, die somtijds aan de verkiezingen 
min of meer het karakter van een loterij gaven, kwam 

evenwel spoedig een einde, toen in December 1921 de reeds in 
het begin dezes genoemde Artikelen 103 en 104 in de Kieswet 
werden opgenomen. 

Daarmede werd tevens, naar mijn gevoelen, het vraagstuk 
van de toekenning der zetels aan de candidaten, op de meest 
logische, de meest redelijke èn de meest rechtvaardige wijze 
voor alle betrokkenen - kiezers, candidaten en partijen -
geregeld. En het is wel ten hoogste bevreemdend, dat desondanks 
de onderhavige bepaling nadien in het Kiesreglement van de 
R.K.S.P. bleef gehandhaafd. Maar nog verwonderlijker is het, 
dat zij Anno 1947 zonder meer in het Kiesreglement van de 
K.V.P. werd overgenomen! 

Immers, zoals de zaken thans staan, kan men het voorschrift 
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alleen nog maar motiveren. indien men zich op het standpunt 
stelt, dat in deze de partijen alles en de kiezers - die voor het 
overgrote deel, om welke reden dan ook, niet bij politieke 
partijen zijn aangesloten - niets te vertellen hebben. Maar dàn 
miskent men ten enenmale de geest van de Kieswet en beknot 
men, ontegenzeggelijk, de door die Wet aan de kiezers èn de 
candidaten toegekende rechten. 

"Organisaforisch" geen synoniem 
voor "democrafisch" 

D e enig aannemelijke verklaring, die dan ook voor het vast
houden aan deze aan de candidaat te stellen eis gegeven 

kan worden is, naar mijn wijze van zien althans, déze, dat men 
hierbij uitgaat van de redeneringsfout, dat de candidaatstelling 
een eind-phase in plaats van een voorbereidende procedure van 
de verkiezingen vormt. De candidaatstelling moge binnen het 
partij-verband op nóg zo'n organisatorische èn democratische 
wijze tot stand zijn gekomen, het is niet democratisch, dat door 
een 20 à 30% van de kiezers nu maar meteen wordt uitgemaakt, 
wie van de gestelde candidaten er in de Kamer zullen komen. 
Het is niet alleen ondemocratisch, het is ook - het werd reeds 
hiervóór betoogd - volkomen wederrechtelijk I Omdat men aan 
de kiezer ontneemt wat des kiezers is. 

De morele kanf van de zaak 

1 s zulks al niet bijster gewenst om redenen van tactische en 
Jl psychologische aard, het zwaartepunt van deze kwestie ligt, 
naar mijn gevoelen, in een vlak van hogere orde. Want men 
kan de hier besproken reglementsbepaling nu wel als een dood
gewone maatregel van practisch-organisatorisch beleid willen 
bestempelen, daarmede is hij nog allerminst grechtvaardigd. 
Inderdaad geldt het hier "slechts" een aangelegenheid van 
practisch-organisatorische aard, maar juist daarom rijst de vraag 
of hiervoor mag worden gebruik gemaakt van een middel, dat 
men, volkomen nuchter bezien, als "gereglementeerde wets
ontduiking" zou kunnen betitelen. 

Deze vraag zij hierbij gaarne ter nauwgezette overdenking 
vóórgelegd aan allen, die straks wellicht hun aandacht aan deze 
materie zullen hebben te wijden. Is het zich-willen-onttrekken 
aan een wettelijk voorschrift, al geen bijzonder fraai bedrijf 
wanneer dit door de enkeling wordt gepleegd, het is, ongetwijfeld 
naar veler oordeel, zeer beslist af te keuren wanneer het (hoe goed 
overigens ook bedoeld) door een partij als de onze op "organi
satorische" wijze tot wet wordt verheven I Daarenboven moge 
men ernstig overwegen of het uit moreel oogpunt wel toelaatbaar 
is, van een candidaat te vergen, dat hij zich eenzijdig tot iets 
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verplicht waarbij ook de rechten van anderen, in casu die van 
de kiezers, mede betrokken zijn. En tenslotte rijst dan nog de 
vraag of hier niet de weg wordt geopend tot het scheppen van 
een gewetens-conflict, wanneer nl. een door voorkeurstemmen 
gekozen candidaat - achteraf tot het inzicht komend, dat de 
hem gestelde eis in feite als een "onrechtmatige daad" is te 
beschouwen - zich voor de keuze ziet geplaatst: ofwel zijn 
woord tegenover de Partij te breken, ófwel zijn kiezers het hun 
toekomend recht op zijn afvaardiging naar het parlement te ont
houden. 

Candidaten en kiezers volkomen vrij? 
Nu zegge men niet, dat niemand gedwongen wordt een candi

datuur voor onze partij te aanvaarden en derhalve het tekenen 
van de bewuste verklaring, een volkomen vrijwillige daad is. 
Want, vooreerst is men daarmede er tegenover de kiezers niet 
van af, maar bovendien is dit argument slechts van zeer betrek
kelijke betekenis. 

Hier is, juist voor onze Partij, de grootst mogelijke voorzichtig
heid geboden, een voorzichtigheid, die zwaarder dient te wegen 
dan die, welke haar klaarblijkelijk tot het aanvaarden van de 
onderhavige reglementsbepaling heeft geinspireerd en die men, 
met een variant op een bekende zegswijze, gevoegelijk zou 
kunnen noemen een .... 

Voorzichtigheid, die de wijsheid bedriegt! 

Immers, naar mij uit gesprekken en briefwisselingen met diverse 
door mij ter zake bevraagde partij-functionarissen is gebleken, 

is men over het algemeen geen bewonderaar van de verplichting 
tot het afstand-doen van voorkeurstemmen (tot mijn voldoening 
bleken verscheidenen hunner er, evenals ondergetekende, be
paald afkerig van te zijn I), maar vindt men het, "voor alle 
zekerheid", toch maar verstandiger (sic) deze onereuse maatregel 
te handhaven, omdat, bij opheffing daarvan, het ooit weleens 
zou kunnen gebeuren, dat "de" juiste samenstelling van onze 
Kamerfractie in het gedrang wordt gebracht. Een mogelijkheid 
overigens, die - gezien het voor het verkiezen van een voorkeur
candidaat vereiste aantal stemmen, zijnde ten minste 25.000 -
niet bijzonder groot is en alsof, afgezien daarvan, de "verkies
bare" candidaten, die uit de bus van de groslijststemming zijn 
gekomen, nu altijd toevallig, stuk voor stuk, "de" meest veel
zijdige en "de" best mogelijke samenstelling van de fractie 
zullen garanderen, waarvan ook maar niet één mannetje gemist 
zou kunnen worden, terwijl toch evenmin van te voren vast 
staat of de uitslag van de officiële stemming - mede dank zij 
de steun van de 70 a 75% ongeorganiseerde kiezers - 30 of 32, 
dan wel b.v. 35 van onze candidaten, in de Kamer zal brengen. 
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E .. n vervolgens acht men, ongeacht de omstandigheid of de 
samenstelling van de Kamerfractie al dan niet in gevaar 

wordt gebracht, de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het, bij 
intrekking van het voorschrift, ooit weleens tot een z.g. "wilde" 
actie ten gunste van een bepaalde (niet voor een "verkiesbare" 
plaats aangewezen) candidaat zou kunnen komen met het daarbij 
tevens veronderstelde gevolg, dat zulks ,uitgerekend, alleen maar 
verwarring bij de kiezers kan stichten. Alsof zo'n "wilde" actie, 
die men gevoegelijk evengoed een "spontane" actie zou kunnen 
noemen, - omdat ze buiten de Partij is ontstaan en ook buiten 
bezwaar van de Partij-schatkist, maar wèl ten gunste van één 
onzer candidaten wordt gevoerd - in het denkbeeldige geval, 
dat zij ooit mocht worden "ontketend", niet voor hetzelfde geld 
ook een gunstige uitwerking tengevolge zou kunnen hebben! 

Nu leide men hieruit niet af, dat ondergetekende een dergelijke 
spontane (of laat het dan zijn :) wilde actie - waaraan men 
zich overigens, gezien de uiterst geringe kans op succes, mits
gaders de daaraan verbonden kosten en beslommeringen, zeker 
niet al te gauw zal wagen - bevorderd zou willen zien, maar 
hij is van gevoelen, dat het niet reeel is, de theoretische moge~ 
lijkheid van zo'n actie van een zódanig groot "gevaar" voor te 
stellen, dat daardoor het hier geincrimineerde reglementsvoor
schrift verantwoord zou zijn. 

En tegenover de opvatting, die een, overigens zéér gezag~ 
hebbend, partijlid mij onlangs ter zake toevertrouwde, n.l.: 
"Beter 'n dissidente actie tégen, dan 'n wilde actie vóór onze 
Partij", durf ik hier, uit de grond mijns harten, als mijn mening 
weer te geven : "Liever drie spontane acties ten gunste van als 
"niet-verkiesbaar" aangewezen candidaten, dan een dissidente 
atie" ! 

Een lacune in de kieswet 7 

Nu is het verre van mij, het gewicht van een zo doeltreffend 
mogelijk samengestelde Kamerfractie te willen ver

kleinen. Dit is inderdaad een zaak van groot belang voor de 
Partij, méér nog voor de fractie zelve, maar vooral ook voor de 
volksvertegenwoordiging in haar geheel. En voor zover de door 
de Verkiezingsraad geadviseerde en de door de groslijststemming 
bepaalde volgorde van de candidatenlijst (want een advies berust 
veelal maar op een compromis en een stemming maar op een .... 
"stemming") inderdaad op een zo doeltreffend mogelijke samen~ 
stelling van de fractie is gericht, zal het zeker gewenst zijn, dat 
de verkiezing der candidaten, naar gelang van hun volgorde 
op de lijst, wordt bevorderd. Als regel zal dit ook aldus geschieden, 
omdat ten eerste, de desbetreffende bepalingen van de Kieswet 
voor een zéér belangrijk deel rekening houden met genoemde 
volgorde en ten tweede, de Partij het in haar hand heeft, door 
middel van haar verkiezingspropaganda ("Stemt no. 1 van lijst 
één I), een dergelijke gang van zaken grotelijks te beinvloeden. 
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Maar hoezeer ook door de Kieswet, waarde en betekenis 
worden toegekend aan de volgorde van de lijst, zij wil - en 
naar mijn mening, volkomen terecht - daarbij toch niet zóver 
gaan, dat de uitspraak van de kiezers t.a.v. de persoonskeuze, 
nu maar geheel en al wordt genegeerd. Hierbij is ongetwijfeld 
uitgegaan van de logische gedachte, dat wèlk een belangrijk 
element de politieke partijen in het staatkundig leven in het 
algemeen en in het parlementaire werk in het bijzonder ook 
mogen vormen, de uiteindelijke verkiezing van de "volks"
vertegenwoordiging, niet enkel en alleen een zaak van die 
politieke partijen is, maar bovenal een aangelegenheid van het 
gehele (kiezers-)volk dient te zijn. Dit lijkt te meer volkomen 
logisch, omdat de partijen er zijn ter wille van dat volk en niet 
omgekeerd. 

En wanneer in de Kieswet nog niet de mogelijkheid zou zijn 
opgenomen voor de kiezers om (natuurlijk met kans op effect) 
een eigen keuze uit de gestelde candidaten te kunnen doen, 
dan zou men het - objectief bezien - veéleer dienen te bevor
deren, dat een dergelijke mogelijkheid alsnog werd geschapen, 
dan dat men ertoe zou gaan meewerken, de ten deze reeds 
bestaande (overigens uiterst geringe) mogelijkheid, door welke 
"handigheid" dan ook, geheel ongedaan te maken. Dat deze 
handigheid (waarvan het overgrote deel der kiezers geheel on
kundig is!) ongestraft kan worden toegepast, is het gevolg 
van een lacune in de Kieswet, die zou zijn te verhelpen door 
het opnemen van een bepaling van déze strekking b.v., dat 
het aan de candidaten verboden is, zich tegenover derden te 
verbinden, om eventueel hun benoeming niet te zullen aan
vaarden! 

Zou zulks in het algemeen gewenst zijn om te voorkómen, 
dat de "verkiezing", voor wat de personen der nieuw te benoemen 
uolks- (niet partij-) vertegenwoordigers betreft, uitsluitend door 
de partijen wordt opgelegd, het zou, voor wat onze Partij aangaat, 
vooral ten zeerste gewenst kunnen zijn als "veiligheidsklep", 
nl. in déze zin, dat daardoor stemmen zouden kunnen lvorden 
opgevangen, die anders wellicht voor onze partij verloren dreigen 
te gaan en wel hierom, omdat de man, die men juist om zijn 
persoonlijke kwaliteiten, en méér nog wellicht om zijn ante
cedenten als Kamerlid, "begeert", hetzij door de V erkiezings
raad, hetzij bij de groslijststemming, hetzij door allebei, op een 
(door de Partij uitgevonden maar door de Kieswet niet gekende) 
"niet-verkiesbare" plaats is gesteld! 

Veiligheidsklep, die buifen 
werking werd gesfeld! 

Overigens is de zoéven bedoelde veiligheidsklep reeds kant 
en klaar, maar zij werd door het hier besproken reglements

voorschrift jammerlijk buiten werking gesteld. Het enige wat 
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dus te doen staat, is, haar (door schrapping van dit voorschrift) 
weer los te schroeven I 

Dit is dààrom, inzonderheid voor onze Partij, van zo groot 
belang, omdat een aanzienlijk percentage van degenen, die op 
haar stemmen - het ware struisvogelpolitiek, dit niet te willen 
erkennen - zulks doen om geheel andere motieven dan die van 
instemming met het door haar gevoerde politieke beleid. En 
het zou stellig van wijs inzicht getuigen, indien men het dezulken 
(niet slechts uit wèlbegrepen partij-belang, maar méér nog om 
redenen van hogere orde I), zonder besliste noodzaak, niet nóg 
moeilijker gaat maken om hun stem aan onze Partij te geven, 
dan dit voor velen van hen tóch al reeds het geval is. 

Want al zal er zeer waarschijnlijk door intrekking van de 
bel)aling eigenlijk niets veranderen, de bepaling-zelve is, alleen 
reeds om haar inhond en strekking, voor velen onaanvaardbaar. 

Men vergete het niet, dingen als deze, wekken nu eenmaal 
gevoeligheden en weerstanden op, die men wèl met de klompen 
kan aanvoelen, maar waarvan men de wezenlijke gevolgen niet 
kan overzien, nóch in cijfers kan uitdrukken. 

Daarmede rekening houden, betekent geenszins geweld willen 
plegen aan de gevolgen van het "partij-zijn", het betekent 
veeleer: op even verstandige als realistische wijze, de conse
quentie willen aanvaarden van het zijn-van-een-partij, zoals de 
onze er nu eenmaal een is 1 

Slotsom. 

Is, na al hetgeen hier is vooraf gegaan, het eigenlijk wel nodig 
tot een conclusie te geraken? 
Als het wààr is, dat de bewuste bepaling regelrecht indruist 

tegen wat de Kieswet, juist als een correctief, bedoelt; 
als het verder wààr is, dat zij in feite als een "onrechtmatige 

daad" (méér nog tegenover de kiezers dan tegenover de candi
daat-zèlf) kan worden beschouwd; 

als het bovendien wààr is, dat zij mogelijkheden voor gewetens
conflicten in zich bergt, 

dàn is de vraag naar de geoorloofdheid, de redelijkheid èn 
de wenselijkheid dier bepaling toch eigenlijk géén vraag meer 1 

En voor degenen, voor wie dit alles niet mocht tellen, omdat 
zij, vóór en boven al het andere, de organisatorische gang van 
zaken in zijn rustige rust verzekerd willen zien, moge tenslotte 
nog gezegd zijn, dat nóch die organisatorische gang van zaken, 
nóch deszelfs rustige rust, het alpha et omega van alle (dus ook 
niet van politieke) wijsheid is. Er dient nu eenmaal bij een zaak 
als deze, die voornamelijk in de gevoelssfeer ligt en die voor 
velen al sinds jaren een steen des aanstoots vormt, zeker óók 
terdege rekening te worden gehouden met factische overwegingen 
en psychologische factoren, die wel eens méér belangrijk zouden 
kunnen blijken te zijn dan welke tót en mèt uitgekiende orga
nisatorische formule ook. 
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Mogen allen, die straks in de Partij-raad wellicht hun houding 
tegenover deze kwestie zullen hebben te bepalen, dit bedenken. 

Al was het alleen maar, om metterdaad te tonen, dat het onze 
Partij ernst is met haar streven om bestaande spanningen, óók 
ten aanzien van haar organisatorische werkwijze, zoveel mogelijk 
uit de weg te ruimen I 

Rotterdam, Mei 1949. 

J. J. MINEUR, 
Afdelingsvoorzitter en 

Kringbestuurslid van de K. V.P. 

Naschrift van de Redactie. - Wij hebben bovenstaand artikel 
geplaatst, omdat over de hier behandelde kwestie door velen 
in de partij wordt gesproken. Toch zijn wij van mening, dat 
ook van dit vraagstuk geldt, dat iedere medaille haar keerzijde 
heeft. En dit zowel onder het opzicht van partij-organisatorische 
verhoudingen als met betrekking tot de vraag, wat democratie 
is en wat democratische verkiezingen inhouden. 

Partij-organisatorisch gezien worden reeds een aantal belang
rijke middelen aangewend om te voorkomen, dat de candidaten 
voor de Tweede Kamer van bovenaf worden opgelegd. Men 
kent de gang van zaken: voorlopige aanwijzing van de candidaten 
door de leden zelf, advies hierover van de Kringbesturen, advies 
van een breed samengestelde verkiezingsraad en tenslotte de 
groslijst-stemming, waarbij men het recht heeft kiescomité's te 
vormen. De door de heer Mineur gewraakte reglementsbepaling 
is dan ook in 1947 niet zo maar klakkeloos overgeschreven uit 
vroegere reglementen. Daar waren ernstige redenen voor - mede 
gelet op de noodzaak van één centraal geleide en krachtige 
propaganda voor de verkiezingen zelf. 

Vervolgens is het de vraag, of democratie en democratische 
verkiezingen moeten betekenen, dat iedere kiezer tot op het 
moment waarop hij in feite zijn stem uitbrengt evenveel in
vloed op de verkiezing moet houden, terwijl het artikel van de 
heer Mineur geen aandacht geeft aan de vraag, of de klachten 
geuit worden door niet-leden van de Partij dan wel door de 
georganiseerde kiezers, die klagen over het gebrek aan invloed 
van de niet georganiseerden. Beide mogen echter bedenken, dat 
een democratisch staatsbestuur naar de leer van St. Thomas 
van Aquine getemperd moet worden door elementen ontleend 
aan andere regeringsvormen. Behalve de wil van allen is ook 
de leiding van enkelen en het gezagsprincipe zelf van onschat
bare betekenis voor een goed bestuurde staat. Is ook bij de 
verkiezingen voor een democratisch staatsbestuur een zekere 
leiding niet onontbeerlijk ? En als de heer Mineur bezwaren 
maakt tegen het verkiezingsreglement van onze partij, zijn er 
dan niet allereerst bezwaren te maken tegen de kieswet zelf, 
die de politieke partijen ignoreert, hoewel deze toch onmisbaar 
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zijn in een democratische staat? Overigens heeft ook de kieswet 
zelf beperkingen ingevoerd op de macht der kiezers: een can
didatenlijst moet een bepaald aantal handtekeningen bevatten, 
terwijl een som gelds gestort moet worden wil de lijst erkend 
worden. Ook deze bepalingen wijzen erop, dat er tenslotte 
grenzen zijn aan wat men "democratie" noemt - zonder zich 
te realiseren wat dit begrip precies inhoudt. 

Het bovenstaande moge voldoende zijn om aan te tonen, 
dat het aangesneden vraagstuk meerdere zijden heeft en niet ~ 
met een eenvoudige formule is op te lossen. 1 
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PARLEMENTAIRE KRONIEK 
':De 9rel1.ócorrectieó 

Ml
en zou niet kunnen beweren, dat de correcties aan onze 

Oostgrens, die de afgelopen maand zoveel stof hebben 
doen opwaaien, in eerste instantie veel weerklank 
vonden bij onze bevolking. Integendeel. Menigeen 

vroeg zich af, of de voordelen, die deze correcties ons land 
zouden bezorgen, wel opwogen tegen alle narigheid, die nu 
eenmaal aan dit soort zaken pleegt vast te zitten. 

Er zijn echter voornamelijk twee oorzaken te noemen, die 
deze, in zich niet zeer gewichtige, aangelegenheid maakten tot 
een onderwerp van wat men toch zou kunnen noemen een 
politieke deining. 

Allereerst was dat het misbaar van Duitse zijde. Daar werden 
demonstraties gehouden in het grensgebied, niet door loslopende 
locale figuren, die de problematiek niet overzagen, maar door 
verantwoordelijke personen als ministers van de "Länder" 
(die overigens blijk gaven ook geen internationaal politiek 
inzicht te bezitten.) Daarbij vielen woorden als "landroof", 
werden bedreigingen geuit en de nationalistische gevoelens weer 
op de spits gedreven. Dit alles gaf een zeer scherpe reactie in 
de Nederlandse pers en bracht de kwestie vanuit een zakelijke 
in een gevoelssfeer, ook bij de bevolking. 

Daarnaast lag dit onderwerp in het internationale vlak. Het 
aanhangig gemaakte wetsontwerp was een gevolg van een te 
Parijs door ons medeondertekend protocol, waarin ook landen 
als Frankrijk, België en Luxemburg waren betrokken. Het 
geheel was, mede door het Duitse misbaar, onderwerp van 
bespreking in de internationale pers geworden en bracht daardoor 
naar het oordeel van de regering prestige-kwesties met zich mee. 

Zo heeft de behandeling van deze grenscorrecties in ons 
parlement weer eens gedemonstreerd hoe nationale en inter
nationale politiek zijn verweven en hoe de daad van één land 
kan ingrijpen in de belangen van allen, daarmede onderstrepend 
de onderlinge afhankelijkheid van de souvereine Staten. 

De voorgeschiedenis 

Maar voor een goed begrip eerst in het kort een recapitulatie 
van wat er aan dit alles voorafging. 

Reeds tijdens de oorlog heeft onze toenmalige regering in 
Londen, mede naar aanleiding van het feit dat de Duitsers grote 
gebieden in ons land hadden geinundeerd, op 28 October 1944 
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een verklaring uitgegeven, waarin zij zich het recht voorbehield 
ter zijner tijd territoriale claims op Duitsland in te dienen. 
Het punt van grensveranderingen werd hierin verbonden aan 
een door Duitsland op te brengen schadevergoeding. 

Na de bevrUding leefde de annexatiegedachte in ons land 
sterk en zij kwam tot uitdrukking in de oprichting van vele 
zogenaamde annexatiecomité's. 

Naast de kwestie van schadevergoeding speelde hier ook een 
aantal technische wensen een rol, vnl. op Douane-, verkeers- en 
waterstaatstechnisch gebied. Zo werd b.v. op Nederlands gebied 
hinder ondervonden van de afzet van rivieren, die ontsprongen 
op Duits onbewoond gebied, waardoor b.v. in ons land over
stromingen optraden (Almelo, provo Groningen). Zo ook de 
narigheid om de Eems-Dollarmond. De Duitsers voerden hier 
baggerwerken uit in het Eemswater en daardoor werd de haven 
van Delfzijl, waarvoor men de uitgebaggerde grond deponeerde, 
bedreigd. Een correctie, ons in dit gebied na de vorige wereld
oorlog aangeboden, had Nederland, dat tot het laatst toe neutraal 
wilde blijven, overigens edelmoedig geweigerd. Over deze tech
nische correcties waren er tussen de beide oorlogen vele bespre
kingen met de Duitsers gevoerd, zonder echter ooit een resultaat 
op te leveren. Gesteund door de publieke opinie diende de 
Nederlandse regering daarop in November 1946 en Januari 1947 
memoranda in bij de Grote Vier, waarin onze eisen op schadeloos
stelling werden neergelegd, en waarnaast verschillende technische 
moeilijkheden betreffende onze grenzen werden geformuleerd. 

Inmiddels begonnen de verhoudingen internationaal zich 
scherper af te tekenen. De Sowjet-Unie ging in Oost-Duitsland 
haar eigen weg, hetgeen een toenemende spanning tussen Oost 
en West tengevolge had. Mede tengevolge hiervan veranderde 
de politiek der Westelijk geallieerden ten aanzien van West
Duitsland. Was men aanvankelijk geneigd tot ingrijpende 
ontmanteling van de West-Duitse industrie, nu zag men in, 
dat een economisch welvarend West-Duitsland een onontbeer
lijke factor was in de West-Europese economische samenwerking. 
Men ging West-Duitsland weer op de been helpen. Deze gedachte
gang had vanzelfsprekend een voor ons onaangename reper
cussie op de wijze waarop onze eisen werden beoordeeld. Men 
kreeg n.l. in Westelijk geallieerde kringen steeds meer het gevoel, 
dat schadeloosstellingen door Duitsland aan de getroffen landen 
te betalen (in land of goederen) tenslotte zouden komen uit de 
zak van de geallieerde bezetters en daar had men kennelijk niet 
veel zin in. 

Zo kwam dan in de zomer van 1948 te Parijs een inter
gouvernementele werkgroep bijeen, bestaande uit vertegenwoor
digers van Frankrijk, de Benelux, de Verenigde Staten en 
Engeland. Deze besprekingen resulteerden in een protocol, dat 
26 Maart 1949 werd getekend en waarin de nu besproken 
correcties werden vastgelegd. 
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Zij staan, zoals de regering het ook stelde, geheel los van 
onze eisen tot schadeloosstelling en zijn uitsluitend technische 
verbeteringen op douane-, verkeers- en waterstaatstechnisch 
gebied. Zij zullen t.z.t. nog bekrachtigd worden bij het Vredes
verdrag, waar dan ook onze eisen tot schadevergoeding aan de 
orde zullen komen. 

Bij dit protocol werd een datum vastgesteld, waarop de grens
wijzigingen een feit zouden worden en om de regering nu de 
vrijheid te geven allerlei maatregelen in verband hiermede in 
de aan te trekken gebieden door te voeren, diende de machti
gingswet, die bij het parlement werd ingediend. Dit wetsontwerp 
gaf een machtiging tot 1 October van dit jaar en legde de 
regering op, om binnen 6 maanden, na het in werking treden 
van een Koninklijk Besluit, bij de Staten Generaal een voorstel 
van wet in te dienen ter vervanging van dit besluit. 

De Tweede Kamer 
En zo kwam allereerst dit ontwerp in de Tweede Kamer, 

die het met de nodige reserve en zelfs een beetje geprikkeld 
in ontvangst nam. Geprikkeld, omdat men het gevoel had, 
dat men voor een fait accompli werd gesteld en daarbij nog niet 
eens grondig was voorgelicht over de omvang en de betekenis 
van de onderhavige grenswijzigingen. Er was dan ook nogal 
veel verzet. De argumenten "tegen" bewogen zich vnl. om 
zakelijke, internationaal-politieke en staatsrechtelijke vragen. 

Allereerst was daar een meningsverschil over de vraag, of 
de doorvoering van deze wijziging de behandeling van onze 
schadevergoedingseisen op de toekomstige Vredesconferentie 
niet ongunstig zou beinvloeden. Neen, zei de regering bij monde 
van haar Minister-President, juist het tegendeel is het geval. 
Deze zaak staat geheel los van de schadevergoedingseisen en 
wanneer wij dit niet nemen dan is de kans groot, dat men later 
onze andere eisen niet meer wil behandelen. (Dit bovendien zo'n 
beetje onder het motto van "beter één vogel in de hand, dan 
tien in de lucht"). Een redenering, aan beide zijden speculatief. 

De K.V.P.-fractie liet bij monde van de Heer Maenen, naast 
veel reserve en vraagtekens, nog eens duidelijk uitkomen, dat 
deze technische verbeteringen niet mochten praejudiciëren op 
onze destijds gestelde eisen; dit in overeenstemming met een 
clausule in ons urgentieprogramma. Om deze gedachtegang nog 
eens te onderstrepen, werd daarom in de considerans van de 
wet een voorbehoud van deze strekking opgenomen. 

Bij de beantwoording van de vraag of deze grenswijziging 
niet het ressentiment bij onze Oosterburen zou versterken 
respectievelijk hun nationalistische gevoelens nog meer zou 
aanwakkeren, bleek weer eens de Hollandse nuchterheid te 
overheersen. Het zal zo'n vaart niet lopen was de mening van 
de overgrote meerderheid. De historie geeft inderdaad grond 

509 



voor deze veronderstelling. Wanneer men belang heeft bij de 
vriendschap van een buurman, dan komt men hier wel overheen. 
Heeft men er geen belang bij, dan helpt ook de grootste gene· 
rositeit niet: heeft onze afwijzing in 1919 van de Eemscorrectie 
ons iets geholpen in Mei 1940? 

Een ander zakelijk bezwaar was het binnenhalen van 
10.000 Duitsers. Hiertegen verweerde zich vooral de A.R.· 
fractie, die voorts bezwaar had om in deze kleine correcties 
te treden, gezien onze veel grotere eisen neergelegd in de 
memoranda. 

Men wilde dit liever met een breed gebaar afwijzen, daar de 
nadelen groter zouden zijn dan de voordelen, en alles concen· 
treren op de toekomstige Vredesonderhandelingen. 

De Partij van de Arbeid, die de Heer Ruygers naar het spreek
gestoelte zond, zette de zaak op breder basis in het kader van 
onze toekomstige Duitslandpolitiek. "Onze Duitsland-politiek 
moet gericht zijn op een werkelijke oplossing van het Duitse 
vraagstuk: de opbouw van een democratisch en gezond Duits· 
land en de inschakeling van Duitsland in de reconstructie van 
Europa. Ook uit een oogpunt van Nederlands belang is dit veel 
belangrijker dan de vraag, of onze Oostgrens 10 K.M. verder 
naar het Oosten zal liggen of niet. Annexatie is in deze gedachte· 
gang een verouderd begrip". In tegenstelling met zijn A.R.
collega kwam deze spreker echter tot de conclusie, dat juist 
het zuiver technische en beperkte karakter van deze correcties, 
hen aanvaardbaar maakte, terwijl hij zich tegelijkertijd distan· 
cieerde van de annexatie-eisen voor de toekomst. 

Dat de communisten tegen zouden zijn, lag voor de hand. 
Zij erkenden de geldigheid van het protocol van Parijs niet, 
daar de Sovjet-Unie niet had mogen meepraten, en zij waren 
principieel tegen iedere annexatie, daarbij per ongeluk vergetende 
welke enorme gebieden inmiddels in Oost-Duitsland dit lot 
ondergingen. Dit werd hen dan ook in kleuren en geuren door 
vele sprekers voor de voeten geworpen. 

Tenslotte nog een staatsrechtelijke moeilijkheid, waarmede 
de fractievoorzitter van de V.V.D. de Regering kwam prikken. 
Zijn vraag kwam op het volgende neer: "Als de Regering binnen 
6 maanden een wetsontwerp indient bij de Staten-Generaal 
(ter vervanging van een K.B.) en deze wijst het af, wat gebeurt 
er dan met het gewraakte besluit? Moet in de wet niet worden 
voorzien, dat dit besluit dan wordt ingetrokken ?" 

"Dat hangt er van af," zei daarop Minister van Maarseveen" 
"óf de Kamer het verwerpt, omdat men het overbodig of scha
delijk vindt, óf dat de Kamer een andere regeling dan de haar 
voorgestelde wenst, maar intussen wel een regeling nodig acht. 
In het eerste geval zou inderdaad het K.B. moeten worden 
ingetrokken, in het tweede geval zou intrekking niet mogelijk 
zijn, maar zou in goed overleg tussen Regering en volksvertegen
woordiging een betere regeling tot stand kunnen komen. 
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Hangende dit overleg zou echter het oude K.B. gehandhaafd 
moeten blijven. Een kwestie van goede trouw." 

"Ach ja, "repliceerde daarop de Heer Oud, (vrij vertaald), 
"als de Heren dan onze zin niet doen, dan kunnen wij hen 
immers altijd nog naar huis sturen" en daarmee was hij tevreden. 

De Minister-President trachtte tenslotte in zijn repliek nog 
eens duidelijk te maken, dat de technische voordelen van deze 
correctie toch wel van belang zijn en vooral dat afwijzing 
averechts zou werken in de kring van onze geallieerde vrienden. 
De Kamer aanvaardde dan ook dit voorstel met 54 tegen 
24 stemmen. Voor stemden de K.V.P., C.H., V.V.D. en P.v.d.A. 
op vier na. 

Enthousiast waren de voorstemmers niet, evenmin erg 
bevredigd. Sommigen kostte het voorstemmen heel veel moeite. 
Dat men er toch toe overging, berustte nl. op de volgende 
gronden: 

1. De correcties brengen ons enig technisch voordeel. 
2. Tegenstemmen zou betekenen tegen de Regering zeggen: 

"Wij geloven U niet." Een soort motie van wantrouwen, 
die in de huidige moeilijke politieke situatie niet erg ver
standig zou zijn. 

3. Onze vrienden van het Westerse pact hebben ons zeer 
geholpen om deze correcties erdoor te krijgen. In het kader 
van deze samenwerking zou het daarom niet erg gelukkig 
zijn hen door een afwijzend votum voor het hoofd te stoten. 

De Eerste Kamer 
En zo ging het ontwerp naar de Eerste Kamer; maar intussen 

deed zich een novum voor. Onze zuidelijke Beneluxpartner 
België gaf nl. te kennen, dat men voorlopig van de aanvaarding 
van een bepaald gebied, waarop het merendeel der mensen 
geconcentreerd was, afzag. Luxemburg volgde dit voorbeeld. 
Dit bracht ons land internationaal in een onaangename positie, 
temeer daar de Duitsers van de gelegenheid gebruik maakten 
om de zaak zeer op te blazen en het deden voorkomen alsof 
België helemaal van haar correcties had afgezien. Dit was 
overigens niet juist; op 23 April nam dit land enige gebieden, 
waarop tezamen plm. 500 mensen, over. 

Het is begrijpelijk, dat deze omstandigheden het animo van 
de Eerste Kamer niet bepaald verhoogden; het ging er dan ook 
in het voorlopig verslag dier Kamer al vrij heet toe. De discussie 
bracht verschillende nieuwe aspecten. Breder werd hier uitgewijd 
over de vraag, reeds ter sprake gebracht aan de overzijde, of 
het juist is, nu deze kwestie losgemaakt werd van de schadeloos
stelling, dat deze wijzigingen niet in onderling overleg tot stand 
kwamen, maar éénzijdig werden opgelegd. Dr. Brongersma 
(P,v.d.A.) meende deze vraag bevestigend te moeten beant-
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woorden. "Het is ons goed recht, wij hebben jarenlang in 
onderling overleg geprobeerd tot een oplossing te komen, echter 
tevergeefs. Het recht kan ook wel eens aan de kant van de 
sterkste staan, hoe ongelukkig dit ook moge klinken." "Maar," 
voegde hij er aan toe, "ik zou daarbij met grote nadruk tot de 
Regering willen zeggen: bedenk U wel tienmaal voordat Gij 
van deze machtiging gebruik maakt". 

Pater Beaufort O.F.M., die in principe, hoewel met weinig 
enthousiasme, wel voor dit wetsontwerp was, vroeg zich af of 
de Duitsers zich wel realiseerden, dat zij met hun misbaar de 
plicht van vergeving voor ons volk weer zwaarder maakten. 
Daarnaast had hij o.a. volkenrechtelijke bezwaren. Hij meende 
dat deze wijziging in strijd was met de beginselen van het 
"Atlantic Charter" van Augusts 1941, welke beginselen ook door 
Nederland zijn onderschreven in de "Declaration by United 
Nations" van 1 Januari 1942, en waarin de opstellers het 
verlangen uitspraken geen territotiale veranderingen te zien, 
die niet in overeenstemming zouden zijn met de vrijelijk kenbaar 
gemaakte wensen van de betrokken bevolking. Het zelfbeschik
kingsrecht, alhoewel niet in absolute zin geldend, zou hiermede 
tekort worden gedaan. Hij vroeg dan ook de Regering te willen 
verklaren al het mogelijke te zullen doen om t.z.t. de betreffende 
bevolking zich te laten uiten. Tenslotte stelde hij voor de hele 
zaak op te schorten in verband met de houding van België, 
een suggestie die in de Kamer veel weerklank vond. 

De Heer Algra (C.H.) nam het nog eens op voor de correcties 
aan de Eems-Dollarmond, hetgeen hij vastlegde in een motie, 
die de aandacht van de Regering voor dit vraagstuk vroeg, 
welke motie er grif doorging. 

Een nieuw element bracht ook nog de Heer Pollerna (C.H.). 
Artikel 60 van de grondwet maakt een duidelijk onderscheid 
tussen verdragen met vreemde mogendheden, die door de 
Staten-Generaal bekrachtigd moeten worden en andere overeen
komsten, die zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal moeten 
worden medegedeeld. Welnu, het protocol van Parijs behoort 
tot de laatsten en het aannemen van deze correcties is dus al 
een feit geworden. Verwerpen wij nu de machtigingswet dan 
betekent dat alleen, dat wij het Nederlandse recht nog niet gaan 
toepassen op deze gebieden, maar ons recht neergelegd in het 
Protocol b.v. liever in de toekomst gebruiken als ruilobject. 
De toegevoegde gebieden vallen bovendien niet onder de Grond
wet (de rijksgrenzen zijn immers nog niet veranderd). De Kroon 
heeft dus alleen de wetgevende macht over deze gebieden; 
waarom dan dit ontwerp ? 

Minister van Maarseveen gaf de spreker in vele opzichten 
gelijk, maar zag toch deze machtiging als noodzakelijk aangezien 
Nederlandse instanties (b.v. rechtscolleges) belast zouden worden 
met de toepassing van het Nederlandse recht in de getroffen 
gebieden. Hij wenste iedere twijfel buiten te sluiten en wrijvingen 
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dienaangaand te voorkomen. Op de moeilijkheid van verschil
lende afgevaardigden, die wezen op de tweeslachtige status van 
de mensen in de aan te trekken gebieden - zij zijn geen Duitsers 
meer, zij zijn ook geen Nederlanders, maar het Nederlandse 
recht zal op hen toegepast worden - antwoordde de Minister, 
dat de Regering had overwogen aan deze mensen het Nederlander 
schap toe te kennen, dat men dit echter niet wenselijk achtte 
om twee redenen. 

1. De toewijzing is nog niet officieel bekrachtigd door het 
Vredesverdrag en dus nog niet definitief. 

2. De uitoefening van het keuzerecht (Duitser blijven of 
Nederlander worden) zou op een ogenblik, waarop de 
rechtstoestand van het betrokken gebied nog niet definitief 
is, gemakkelijk een voorwerp voor politieke agitatie en 
vreesaanjagen kunnen worden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken beantwoordde alle 
geopperde moeilijkheden en men moet zeggen, hij deed het 
met verve in een helder betoog. Maar niet ieder kwam aan 
zijn trek. 

Duidelijk werd uiteengezet, waarom opschorten van deze 
correcties door de Regering niet aanvaardbaar werd geacht. 
De situatie bij de Nederlandse grens is anders dan die bij België 
en Luxemburg. Heeft men daar een natuurlijke grens, hier is 
deze zeer grillig. Bovendien heeft België het oude strijdgebied 
Eupen en Malmedy, waar meer dan 10.000 Duitsers wonen, 
weer in bezit genomen, terwijl zij ook nu wèl gebieden gaan 
bezetten. Daarmee ging de Minister enigszins langs de eigenlijke 
probleemstelling van de voorsteller van deze suggestie heen, 
het ging immers niet om het land, maar om de mensen! Pater 
Beaufort kreeg voorts geen geruststellende verzekering over zijn 
volkenrechtelijke moeilijkheid. Tenslotte werden de argumenten, 
reeds door de Regering in de Tweede Kamer naar voren gebracht, 
onderstreept. 

Het slot van de rede des Ministers gooide echter de knuppel 
in het hoenderhok. Daarin werd n.l. medegedeeld, dat de 
Regering haar lot verbond aan dit ontwerp. Was de Tweede 
Kamer geprikkeld, bij deze wending werden de "grijze" senatoren 
verstoord. Er vielen harde woorden: "onbehoorlijk", "zal het 
volk niet zeggen is men in het Kabinet regeringsmoe ?", "onge
oorloofde druk", "wordt het overleg met het parlement zo niet 
tot een paskwil gemaakt etc.". De Regering motiveerde deze 
krasse maatregel door er op te wijzen, dat een nederlaag in 
deze haar prestige op internationaal-politiek terrein ernstig zou 
verzwakken, hetgeen in verband met haar moeilijke taak ten 
aanzien van het Indonesisch beleid, ontoelaatbaar zou zijn. 

Men zou zich echter kunnen afvragen of deze geste als zodanig 
niet een demonstratie van zwakte was. In ieder geval heeft deze 
houding het prestige van de Regering op het nationaal-politieke 
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plan, beslist niet verhoogd, om het maar zacht uit te drukken. 
Kort en goed, nadat velen hun hart hadden gelucht en er 

daarbij geen moordkuil van hadden gemaakt, durfde toch de 
meerderheid de consequentie niet aan en ging het ontwerp er 
door met 25 tegen 17 stemmen. Behalve bij de communisten, 
die en-bloc tegenstemden, lag de stemming in iedere fractie 
verdeeld. In de K.V.P.-fractie stemden de Heren Beaufort en 
Barge tegen, terwijl de Heer Ruys zich onthield van stemming, 
daar hij zijn tevoren geformuleerde volkenrechtelijke bezwaren 
tegen dit ontwerp niet zag opgeheven, anderszijds geen verant
woordelijkheid wilde nemen voor de val van het Kabinet. 

Dit verhaal is reeds te lang geworden om er nog een uitgebreide 
beschouwing aan vast te knopen. Eén lichtpuntje heeft deze 
historie toch wel gehad. Zij heeft n.l. een zeer principiële 
kwestie acuut aan de orde gesteld, n.l. zoals Prof. Romme het 
in de Volkskrant uitdrukte, het probleem van de volksinvloed 
op die steeds groeiende sector van het staatkundig leven, waar 
zuiver nationaal recht moet plaatsmaken voor recht van 
internationale wording. 

Voorwaar een moeilijke aangelegenheid, waarbij veel wijsheid 
te pas zal moeten komen, wil men tot een oplossing geraken. 

Dr. M. KLOMPÉ. 
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"Ons Gemeenteprogram" 
Bij het Algemeen Secretariaat der 
Katholieke Volkspartij, Koninginne
gracht 40, Den Haag, is in brochure
vorm verkrijgbaar het Gemeente
program der K.V.P., voorafgegaan 
door een beschouwing, waarbij Leo 
Optenkussen en Mr. R. Oudenplooy 
de gemeente-politiek aan de hand 
van de praktijk ter sprake brengen. 
De prijs van deze brochure bedraagt 
f 0.30 per exemplaar. Levering 
geschiedt franco onmiddellijk na 
ontvangst van het verschuldigde 
bedrag op postrekening No. 379333. 
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':De huidige "tand 

YAN HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK 

H[
et spraakgebruik voelt het reeds aan: we hebben niet 
te maken met één vakwetenschap, met één scherp 
omlijnd object. We hebben een probleem voor ons, waar
aan facetten zitten; een zeer ingewikkeld vraagstuk, waar 

vele factoren op elkander inspelen, elkander beinvloeden, stimu
leren en remmen. In de eerste plaats spreken een woord mee 
moraaltheologie en sociologie, psychologie en economie, genees
kunde en geografie; maar even goed physica en chemie, land
bouwen industrie, handel en verkeer. 

Voor de eenvoudige mens ligt het vraagstuk in de eerste 
plaats zó, dat h~j de bevolking ziet toenemen en zich afvraagt: 
is er voedsel voor deze vele monden, is er werk voor deze vele 
handen? Die nog simpeler denkt (maar er zijn zelfs geleerde 
economen van dit slag geweest), heeft de idee van een koek; 
die verdeeld moet worden. Hoeveel te meer schijfjes, hoe veel 
te dunner! Zo eenvoudig is het echter niet! 

Reeds van de oudste tijden af is er gedacht, zowel over het 
aantal als over de hoedanigheid; want er zit een kwantitatieve 
en een kwalitatieve zijde aan het bevolkingsvraagstuk. Het 
maakt een groot verschil uit voor een bevolking, die groeit in 
aantal, of de besten, de elite, zich even sterk vermeerderen als 
de minder begaafden of de asocialen (om enkele voorbeelden 
te noemen), dan wel of zij daarbij achterblijven. Bij iedere nieuwe 
generatie zou de achterstand groter worden. 

En eveneens heeft men zich, van de oudste tijden af, niet 
tevreden gesteld met een wetenschappelijke nieuwsgierigheid. 
met de vraag van de geleerde: hoe is dit '? en waarom is dit ? 

Een mens denkt niet alleen, hij wil ook. Hij vraagt: moet dit 
zo blijven of moet dit verbeterd worden? Naast de bevolkings
wetenschap staat de bevolkingspolitiek. 

't Is jammer voor ons, maar onze preciese kennis rijkt -
wat bovenstaand onderwerp betreft - niet verder terug dan 

517 



150 jaar. De statistiek, het vaststellen van massa-verschijnselen 
in cijfers, werkt zelfs nu in grote delen van de wereld nog niet 
bevredigend (zie China). Vaak moeten we ons tevreden stellen 
met ruwe schattingen en min of mcer preciese conclusies uit 
belastingen enz. Deze schattingen lopen nu nog in China uiteen 
van 350 tot 500 millioen. Jean Bodin bestreed bijv. _~ 1575 in 
Frankrijk reeds een schatting, die voor dat land kwam tot 
80 millioen inwoners. Hij zelf kwam tot 15 millioen. 

Nedcrland kcnde in 1795 een eerste, onvolledige, telling, die 
voor het land ± 1.9 milliocn berekende. Sinds 1829 wordt elke 
tien jaren een telling gehouden, - in 1940 is zulks niet geschicd
zodat wij in 1947 aan no. 12 toe waren. Dc uitkomsten yoor 
ons land gaven, als we naar de millioencn kijken: 
1829. . . . . . 2.6 milliocll 1 H11 . . . . .. 6 millioen 
1844...... 3" 1922...... 7 " 
1879. . . . .. 4" 1931. . . . .. 8 " 
1897.. .... 5" 1941.. . ...!) " 

In 1949 zullen we-waarschijnlijk-10millioell overschrijden. 
D.w.z. dat onze bevolking in 120 jaar tijds 4x zo groot geworden is. 

Hoe staat het met deze aanwas in de gebiedcn buiten Neder
land? Volgens schattingen kunnen we aannemen: 

In millioencn 1800 1850 1900 1939 

N cderland ........ 2 :L O:~ ;) . 2 8. S:{ 
Europa ........... 187 21lti 401 543 
Wereld ........... I DOH 1171 1 G08 2170 

Voor enkele landen van Europa is het volgend~ lijstje de 
moeite van het bestuderen waard. Er ondcr vcrmelden we 
enkele typische gebiedcn in andere werelddelen. 

TOENEMING VAN DE BEVOLKING VA1\' ENIGE LANDEN tin mill.) 

1800 1900 1939 
Prognose 

1950 i -loo-ci---r --1 970 

Eng. en Wales 9.3 32.5 <l1.!) 50.6 49.4 46.8 
België ...... 2.9 6.7 8.4 8.:{ 8.2 7.8 
Duitsland ... 24.5 56.4 69.1) 72 71.8 69.8 
Frankrijk 27.0 39.0 41.9 40.3 :m 36.9 
Zwitserland 1.8 3.3 4.2 l 'e> 

' .0.) 4.1 3.!l 
Zweden ..... 2.3 5.1 G. :{ G.8 0.2 [).8 
Italië ....... 18.1 32.5 43.9 47 48.9 49.5 
Spanje 11. !) 18.6 25.7 27 27.8 27.8 
Europ. Rus!.. 38 103 
Sovjet Unie ln.8 203" 228 251 
Ver. St. ..... 6 76.9 131.4 
India ....... 70 283.8 ;{82 
Japan ...... 25.4 43.8 72.5 
Java ....... 4 28.7 47.7 

Bovenstaande opgaven en ramingen zijn ontleend aan 
F. W. Notestein : The tll1llre Poplilalion ol El/rope anel the 
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Soviel Union (Geneva, League of Nations, 1944). Zij geven 
aanleiding tot twee vragen: 

a) Waarvan zijn de afgelopen jaren het resultaat? 
b) Hoe komt men aan een raming voor toekomstige jaren? 
De toeneming van de Neder!. bevolking in een bepaald jaar 

is het gevolg van: 
1) de natuurlijke aanwas (geboorte - sterfte). 
2) de sociaal-economische aanwas (immigratie - emigratie). 
De sociaal-economische factoren zijn voor Nederland vrijwel 

te verwaarlozen geweest in de verlopen jaren. 
Van 1840 tot 1940 verloren we door emigratie ± 250.000 zielen, 

al willen we hierbij niet vergeten dat dit de jonge mensen zijn, 
waarvan wij dus de nakomelingschap missen. De binnenlandse mi
gratie was bij ons immer zeer groot; bij de provincies en steden 
moeten wij er terdege rekening mee houden. En een land als 
de U.S.A. ontving in een eeuw 40 à 50 millioen inwijkelingen! 

Nederland groeit aan door het bevolkingsoverschot; door de 
geboorte, die de sterfte verre overtreft. Is dit altijd zo geweest? 
Een Nederlands pluizer uit de l8e eeuw, Klaas Struyck, sprak 
van 40 à 50 geboorten per 1000 inwoners. Daar er evenveel 
sterfte was, hleef onze bevolking stationnail'. De dynamische 
beschouwing van dit probleem leggen we neer in een geboorte
en een sterfteCllrve (zie pag. 520). 

Wat valt ons hierin op, voor wat betreft de geboorte? Dat er 
een hoog geboortecijfer af te lezen is tot ± 1905 ; een cijfer dat 
schommelt tussen +- 36,5 en 30%0. Daarna zien we een langzaam 
toenemende daling tot bijna 20%0 in 1937, waarop een langzame 
stijging volgt, omhoog springend in een na-oorlogse top. 

Wat de sterfte betreft, zien we vóór 1890 een cijfer dat schom
melt tussen 26,8 en 20,5 %0' daarna regelmatig daalt tot beneden 
gO/oo in de jaren vóór de oorlog; weer omhoog loopt tijdens de 
oorlog tot zelfs 15,3%0 in 1945 om thans ongekend lage cijfers 
te bereiken. 

Nederland Geboorte Sterfte Overschot 
per 1000 inw. 

1841-1843 ............ 34.4 23.9 10.5 
1861-1865 ............ 35.1 24.9 10.3 
1886-1890 ............ :~3.7 20.5 13.1 
1911-1914 ............ 28.1 12.9 15.2 
1936-1940 ............ 20.4 8.9 11.5 
1938 ................. 20.5 8.5 12 
1940 ................. 20.8 9.9 10.9 
1941 ................. 20.3 10 10.3 
1942 ................. 21 9.5 11.5 
1943 ................. 23 10 13 
1944 ................. 24 11.8 12.2 
1945 ................. 22.7 15.3 7.4 
1946 ................. 30.6 8.6 22 
1947 ................. 27.8 8.1 19.7 
,Jan.-Oct. 19'18 ....... 25.7 7.2 18.5 

519 



Geboorte, sterfte en huvvelijken in Nederland sedert 1870 
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Men zou kunnen vragen, of er wellicht verandering gekomen 
is in het aantal huwelijken per 1000 inwoners, dan wel in de 
leeftijd der huwenden ? Dit is niet het geval. 

Aantal 

I 
Gemidd. leeftijd huwelijken Mannen Vrouwen 

per 1000 inw. der huwenden 

1871-1875 ...... 1 8.3 1880-1889 ...... 1 30.2 27.5 
1901-1905 ...... 7.5 1900-1909 ..... ·1 29.2 26.8 
1931-1935 7.2 1910-1919 •••••• 1 29.1 26.7 
1941 ........... 7.3 1940 ........... 1 29.3 26.4 
1944 ........... 5.5 1942 ........... 28.8 26.1 
1946 •.......... 11.4 11943 .......... ·1 29.4 26.5 
1947 ........... 10.2 1945 .......•... 30 26.9 

Zo blijft de vraag, waarom die daling in de geboorle- en in 
de sterfte-curve? Het antwoord luidt: wijl de mens beide fac
toren in de hand heeft genomen en niet aan de natuur over
gelaten. 

Wat de sterfte betreft, wijzen we op het zegenrijke werk van 
Koch, Pasteur, Semmelweis en vele anderen. 'Ve wijzen op de 
activiteit van Wit-Gele Kruis, Groene Kruis, Kraamverzorging 
enz. Het gevolg was, dat de babysterfte beneden het jaar sterk 
omlaag gedrukt werd. 

BABYSTERFTE BENEDEN HET JAAR, IN NEDERLAND 
per 1000 babies 

1871-1875 ! 211 
1901-1905 136 
1921-1925 I 69 

1931-1935 
1936-1939 

45 
37 

Naast de verminderde babysterfte - deze kan zelfs nog iets 
verder dalen - zorgden hygiëne en ziektebestrijding er voor, 
lIat de gemiddelde leeftijd van onze bevolking sterk toenam. 
Een baby. die geboren wordt, had in Napoleons tijd een kans 
om gemiddeld 30 jaar te worden; thans is die kans + 66 jaar. 
Het is wel goed, hier op te merken, dat dus ons zeer laag sterfte
cijfer geflatteerd is! Want uit de gemiddelde levenskans van 

. 1000 
onze baby volgt, dat hIeraan beantwoorden moet 66 = ± 15%0 
sterfte. Daar onze medische vondsten pas na 1900 zo talrijk 
werden, bleven velen in leven, die anders gestorven zouden zijn. 
Maar eens sterven ze. En ons sterftecijfer moet dus langzaam 
klimmen tot 15%0' 

De daling van ons geboortecijfer is niet een gevolg van het 
vermogen om voort te planten, maar wel van de wil daartoe. 
Men heeft vroeger wel beweerd (H. Spencer e.a.), dat de toe
nemende intellectuele inspanning een afnemende procreatie ten 
gevolge zou hebben. Anderen (Th. Doubleday e.a.) meenden, 
qat een toenemende ,velvaart ditzelfde gevolg zou hebben. 
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Beide beweringen zijn niet bewezen. Ook ons geboortecijfer. is 
geflatteerd. Als er immers hij een bepaalde leeftijdsopbouw vele 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn, kunnen we meer geboorten 
verwachten. Op het ogenblik verkeert Nederland in dit geval. 

Dit brengt ons tot het tweede belangrijke hulpmiddel van 
de Demograaf: de bevolkingspyramide. Deze geeft de op

bouw van de Neder!. bevolking op een bepaald moment, van 
de mannen zowel als van de vroU\vell. De balletjes worden op 
elkander gelegd, hetzU per jaargroep of per 5 jarengroep bijv. 
Een vitaal volle, met levensdurf, zal veel kinderen hebben. 
Aan de hand van de sterftetafel is nu na te gaan, hoevelen er 
van elke leeftijdsgroep sterven. Daaruit volgt dan een tekening, 
die de vorm heeft van een granaat met spitse punt. Op het 
ogenblik is de leeftijd tot 40 jaar echter talrijker, boven ,10 jaar 
minder talrijk dan in deze sterftetafelpyramide. De huidige 
tekening geeft meer een pyramide met brede basis. 

MANNEN VROU\o,lEN 

---~ 

-::c:.:::_~--: _~-. 

-+-::.- , ~ - - -- ---
--~~-~-

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

-==:::--~ -- ~ 
120 -7b - ~O·· 2.5-
CUIZCNC 

Uil: Methorst & Sirks, Het Bei'oll:ilJ{;sl'raa{;stl11; 

Het zal begrijpelijk zijn, dat vele vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd een kans geven op vele kinderen, maar dat berekeningen 
omtrent het werkelijk aantal geboorten eerst uitgevoerd kunnen 
worden, als we weten, wat het kinderaantal is per 1000 vrouwen 
in elke leeftijdsklasse, dan wel per 1000 gehuwde vrouwen. 
\Velnu - zonder in details te treden - kan worden opgemerkt; 
dat in de halve eeuw 1880-1930 deze huwelijks"vruchtbaarheid 
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(per 1000 gehuwde vrouwen van 15 tot 45 jaar) afnam met 
bijna 45%, n.l. 1875-1879310 kinderen en 1926-1930 172 kin
deren per 1000 gehuwde vrouwen. In Engeland bedroeg deze 
daling 62%. 

Om een zuiverder inzicht te verkrijgen in deze moeilijke 
materie nam R. R. Kuczynski 1000 levendgeboren vrouwen. 
Hij zeide; nemen we aan dat er een constante verhouding is 
tussen het aantal meisjes, dat geboren wordt tot het aantal 
jongens (dit is niet geheel waar, maar bij benadering is het 
100: 104). Als nu deze 1000 levendgeboren vrouwen weer aan 
1000 meisjes het leven geven, blijft de bevolking op peil. Worden 
er meer meisjes geboren (bijv. 1100), dan neemt de bevolking toe. 
Dit was het brulo-vervangingscijler. Maar van deze 1000 levend
geboren vrouwen, sterven er elk jaar enkele. En toch moet dit 
kleiner aantal binnen de vruchtbare leeftijd (bijv. 15 tot 49 jaar) 
weer 1000 meisjes voortbrengen, wilde bevolking in stand blijven. 
Zo komt men tot het netto-vervangingscijler. Is dit meer dan 1, 
dan wast de bevolking aan. "West-Europa bleef hier in de laatste 
jaren vóór de oorlog onder (behalve Nederland, Ierse Vrijstaat, 
Portugal, Spanje). Voor Nederland volgen hier enkele netto
Yervangingscijf ers. 

1935 1.14 1943 1.32 
1937 1.12 1945 1. 31 
1939 1.17 1946 1. 76 
1941 1.16 1947 1.63 

Nadat we verleden en heden bekeken hebben, staren we nu 
vooruit. Wat brengt de toekomst? Dat kan niemand zeggen. 
Hoe zullen geboorte en sterfte zich gedragen '? En het aantal 
huwenden ? Zal er een oorlog tussen komen of een besmettelijke 
ziekte '? Dan wel een grote emigratie? Zal de top van 1946-1947 
zich bestendigen of in een vlugger of lager tempo afzwakken? 

De prognose op blz. 3 ging dan ook van de veronderstellingen 
uit, dat er geen emigratie plaatsvond en dat geboorte en sterfte 
zich ontwikkelen in de jaren 1940-1970, zoals ze dit vóór de 
oorlog deden. Voor Nederland zijn talrijke prognoses gemaakt. 
Gezien onze tendenzen nà de oorlog, zullen ze alle aan de hoge 
kant blijken. Ir. Angenot gaf voor 

1950 9.950.000 
1960 10.850.000 
1970 11.600.000 

Zeer waarschijnlijk halen we in 1970 12 ruillioen inwoners. 

Maar deze 12 millioen zullen niet over het gehele land gelijk
matig verspreid zijn en evenmin is in elk landsdeel een zelfde 
aanwas. Het eigenaardige is, dat de gebieden met de grootste 
bevolkingshoeveelheid - de Randstad Holland - deze meer 
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verwerven door wat er uit de rest van het land naar toe trok, 
dan door eigen overschotten. Het is de vraag of onze grote, 
\Vestelijke, steden door eigen accres op peil zouden ktmnen 
blijven. 

De ruimte ontbreekt om hierop dieper in te gaan, maar enkele 
cijfers kunnen reeds verhelderend werken. 

Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland 
-- ---

Geb. Sterfte Geb. Sterfte Geb. Sterfte 

1840-1849 ..• 35.9 31.9 38.1 32.1 38.9 31.5 
1870-1879 ... 37.4 25.2 41.7 29.2 40.6 24.5 
1900-1909 ... 28.1 14.3 32.4 I 15 30.1 15.1 
1930-1934 ... 18.3 8.7 19.9 8.4 18.9 9.6 
1939 ....... 18.2 8.5 19 

I 
8.3 18.1 9.3 

1945 ....... 19.6 17.1 18.9 17.8 23.7 1.3.2 
1.946 ....... 30 8.6 32.2 

I 
8 25.6 10.1 

1.947 ....... 26.4 8.1 27.4 7.5 24.6 9.5 

Het zal menigeen verwonderen met welke hoge geboortecijfers 
onze Westelijke provincies een eeuw geleden voor de dag kwamen. 
Noord-Holland zakt in 1903 onder het Rijksgemiddelde, Zuid
Holland in 1917 en Zeeland in 1903. De grote steden hebben 
hier veel meer schuld aan dan het platteland. Maar men moet 
niet vergeten, dat een agrarische provincie met vruchtbare 
grond, deze grond geheel verdeeld heeft in boerderijen. Voor 
de opgroeiende boeren is dan geen bedrijf meer beschikbaar. 
Zeeland moet een expulsiegebied vormen, als het niet tot 
industrialisatie overgaat. 

Noord-Brabant Limburg Groningen 

Geb. I Sterfte Geb. Sterfte Geb. Sterfte 

1840-1849 ... 29 21.8 30.1 22.4 32.5 23.6 
1870-1879 ... 33.2 23.8 32.5 22.3 :35.2 21.9 
1900-1909 ... 34.2 19.1 33.5 18.3 30.1 14.4 
1930-1934 ... 28.5 10.4 27.8 I 9.6 20.4 9.5 
1939 ....... 25.5 8.7 24.5 8.5 19 8.9 
1.945 ....... 29.3 11.4 27.4 12.5 22.4 13.6 
1946 ....... 31.1 8.6 29.4 7.8 28.9 

I 
9 

1947 ....... 30.6 8.2 28.9 7.7 25.6 8.4 

Groningen bleef vrijwel steeds onder het HijksgemiddeJde bij 
de geboorten. Noord-Brabant ging daar in 1895 bovenuit, 
Limburg in 1898. De Zuidelijke provincies kenden in oudere 
tijden velen, die ongehuwd op de boerderij bleven. De ontginning 
der zandgronden, de industrialisatie en de mijnontginning gaf 
ruimte voor de geweldige bevolkingsexpansie. Ditzelfde zal men 
dus kunnen opmerken op de Oostelijke zandgronden en in het 
Twentse industriegebied. 

In het algemeen vertonen de landelijke gemeenten groter 
overschotten dan de stedelijke. Maar bij de steden bestaan toch 
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onderling grote verschillen naar gelang het gebied, waar ze 
liggen. Enkele voorbe~lden volgen, al moet men zeer voorzichtig 
zijn met conclusies. Elke stad wast niet aan door het eigen 
accres. Soms komen er jonge gezinnen binnen uit gebieden, waar 
grote gezinnen regel waren (zie bijv. Rotterdam). 

Am- Rot- Gro- En- Eind- Til-Geboorte %0 ster- terdam Utrecht ningen schede hoven burg dam 

1881-1885 .... 37.6 - 38.3 33 32.9 36 36.1 
1891-1895 .... 32.8 - 35.5 28.2 37 33.1 35.3 
1910 ........ 23.5 29.3 26.7 24 28.4 29 34.5 
1919 ........ 19.2 21.3 22.2 20.4 19.9 21.5 25.6 
1937 ....... ,. 14.5 16.2 17.3 16.4 17.8 26 24.3 
1945 ........ 17.4 15.5 20 

I 
21.1 22.1 28.8 30.9 

1946 ... ,. .... 28.7 30.9 I 31.3 29.7 29.7 31.5 31.5 
1947 ........ 24.8 26.3 27.4 25.6 26.8 29.2 30.6 

Uit deze cijfers is ook af te lezen, hoe groot de ellende in het 
Westen was in 1945. De vergelijking met de jaren 1946-1947 
is leerzaam. 

Am-
Rot- J I Gro- En- I Eind- Til-Sterfte %0 ster-

dam 
terdal1ljUtrec 1t ningen schede hoven burg 

1881-1885 .... 25.3 - 26.1 22.4 18.4 25.4 19.:~ 
1891-1895 .... 19.1 - 20.9 18.3 17.8 24.5 19.6 
1910 ........ 11.9 11.9 12.9 13.1 9.7 16.5 14.6 
1919 ........ 12.4 12.6 11.9 11.9 11.1 14.3 12.5 
1937 ........ 8.8 7.8 9.1 8.3 7.9 6 I< .:> 7.2 
1945 ........ 18.4 19.9 

I 
18 14.1 13.2 8.5 10.9 

1946 ........ 8.1 7.6 9.1 8.7 8.5 (Ll) 8.2 
1947 ........ 7.7 7.6 8.1 8.2 7.7 5.7 6.9 

Duidelijk is te zien, waar het meest geleden is in 1945. Een 
laag sterftecijfer wijst niet altijd op betere hygiëne enz., er kun
nen veel jonge gezinnen binnen komen. Een hoog sterftecijfer 
kan soms samenhangen met een gezonde streek, dus veel ge
stichten, gepensioneerden enz. enz. 

Het zal duidelijk zijn, dat dus onze provincies in de toekomst 
niet procentueel-gelijk zullen aanwassen. Het Centraal Bureau 
voor de statistiek becijfert: 

Toeneming Be- Be- T I Be-door de volking volking Toe- oe- Ik" 
natuurlijke neming neming ! vo mg 

groei 1940 1970 1970 

N.-Holland ... 1.701.000 1.903.000 202.000 ~ 618.000 ~ 4.493.000 Z.-Holland ... 2.174.000 2.590.000 416.000 
N.-Brabant .. 1.052.000 1.733.000 681.000 ~ 1.074.000 ~ 2.746.000 Limburg ..... 

1 

620.000 1.013.000 393.000 
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Een dergelijke aanwas brengt vele gevolgen met zich mee. 
Ze kost heel wat hoofdbrekens aan het bestuur van Rijk, 

Provincie en Gemeente. Ze eist heel wat vooruitzien, ook van 
de kerkelijke autoriteiten, de Standsorganisaties enz. 

Is er voedsel genoeg voor deze velen binnen onze landgrenzen ? 
Neen! Dat zagen we in oorlogstijd te duidelijk. Maar de wereld 
is groter dan Nederland. Er zijn vele berekeningen gemaakt. 
Op het ogenblik - met de huidige stand van onze landbouw
techniek - kan de aarde voeden (en hierin lopen de schattingen 
uiteen) 5 tot 11 milliard mensen. En nog immer vindt de techniek 
nieuwe mogelijkheden: nieuwe gewassen, nieuwe meststoffen 
enz. Het is alsof de druk van het aantal het vernuft prikkelt 
tot nieuwe wegen. Het buitenland schonk ons voedsel en grond
stoffen in ruil voor onze fabrikaten. 

Is er in ons land nog grond oirbaar te maken ? Niet veel meer! 
Is onze landbouwtechniek nog op te voeren'? Ontegenzeggelijk! 
Maar de boerengebieden zijn de gebieden met de grootste aanwas 
en deze aanwas kan niet geheel opgenomen worden in het agra
risch proces. De landbouw zal hier en daar mensen af moeten 
stoten, zelfs nu al, wijl de vele dwergbedrijven niet levens
vatbaar zijn. 

Waar blijven deze boeren? Willen ze landbouwers blijven, 
clan is emigratie de enige mogelijkheid. Maar dit eist zeer veel 
internationale besprekingen, onderzoek in den vreemde, scholing 
in vreemde landbouwtechnieken, een vreemde taal enz. Dat eist 
voorzieningen op religieus, moreel en sociaal gebied, opdat onze 
mensen in den vreemde niet ten onder gaan. De finantiële moei
lijkheden zijn nog een onderwerp apart. 

Moeten we dan industrialiseren? Het is de uitweg. Maar een 
uitweg, die zeer veel zorgen met zich brengt. Aan te vangen 
met de vraag of het buitenland onze producten wil kopen en 
dan welke producten. We zullen daartoe het buitenland terdege 
moeten kennen, met de buitenlandse regeringen moeten onder
handelen, op de hoogte moeten zijn van de wensen omtrent 
soort en kwaliteit, uitvoering en verpakking en reclame. De 
klant is koning! 

Wij zijn een land, arm aan grondstoffen; wij hebben hersens 
en handen. 'Ve moeten leveren een arbeidsintensief product, 
waarmee we betaald krijgen onze vlijt, ons vernuft, onze tech
nische scholing, onze gedegenheid en ons esthetisch vermogen. We 
kunnen nimmer op tegen de simpele producten, die de ongetelde 
millioenen in China, Japan, India 'en elders voor geringe prijs 
op de markt kunnen brengen. 

Wie industrialisatie zegt, verlangt daarmede tevens een gede
gen kennis van de kaart van Nederland. Van de gebieden met 
arbeidsreserven, van de verspreiding van ons technisch onder
wijs, van de intellectuele en technische geschiktheid der bewoners, 
van de voorzieningen op het gebied van water- en wegverkeer. 
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Hij moet de bodemsoorten kennen en weten, dat de boer steeds 
de dupe wordt, wijl er steeds meer grond in beslag genomen 
wordt voor stadsuitbreiding, verkeerswegen en industriële bouw
terreinen. Wij moeten zeer zuinig zijn met onvervangbare 
tuinbouw- en landbouwgrond, zeer zuinig ook met· het even 
nodige recreatieterrein. 

Wie over bedrijven spreekt, moet industrieterrein bouwr~jp 
maken, niet te veel en niet te weinig; moet voorzieningen 
treffen bij water en gas en electriciteit, opdat bedrijven zich 
kunnen vestigen; moet bovenal overwegen waar de geweldige 
sommen vandaan moeten komen, die in deze bedrijven gein
vesteerd moeten worden. Hij mag het sparen niet onmogelijk 
maken en de ondernemingslust niet doven door te veel regle
mentering, te zware belastingen. 

Wie fabrieken zegt, zegt steden en heeft zich te bezinnen op 
de gevaren die de stad met zich brengt, de massificatie van 
onze mensen. Daar moeten woon- en werkgelegenheden ge
schapen worden, waarin het mogelijk is, mens te blijven. Daar 
moeten kernen gevormd worden, wijken, rondom kerk en paro
chiehuis waarin het gemeenschapsleven bloeien kan. Daar moet 
groen zUn, recreatieterrein, gezonde vrije tijdsbesteding. Daar 
moeten huizen aangebouwd, veel huizen, ruim genoeg voor 
normale gezinnen, meer huizen dan thans, nu zelfs de jong
gehuwden talrijker zijn dan de huizen die tot stand komen. 

Daar moet een gunstig industrieklimaat geschapen worden, 
vrees overwonnen van ouders tegenover de fabriek; min
achting overwonnen van de kleine eigen baas tegenover afhanke
lijkheid. Daar moet goed technisch onderwijs zijn, lager-, middel
baar- en hoger. Ons gewone Lager- en Middelbaar onderwijs
moet meer op de techniek afgestemd. Het schoonheidsgevoel 
moet weer gewekt bij alle vakken van onderwijs; er is -
jammerlijk genoeg - zoveel verloren gegaan van het esthetisch 
vermogen, wijl alles verschrompelt wat niet geoefend wordt. 

Daar moet de bereidheid zUn om hard te willen werken en 
goed; om zuinig te willen zijn en afstand te doen van overbodige 
luxe, aangekweekt thans, nu we juist zo arm zijn. Daar moet 
inzicht bijgebracht worden in onze armoede, waaruit we slechts 
bevrijd kunnen worden door noeste arbeid, door soberheid en 
vaardigheid. Door een nuchtere kijk op de realiteit, die nog te 
vaak zoek is. Die - om één voorbeeld te noemen - de arbeid 
bij uitstek voor het meisje, de huishoudelijke hulp, minderwaardig 
gaat vinden, looneisen stellend, waaraan maar weinig gezinnen 
kunnen voldoen. Maar die als ze zelf een gezin hebben, aan
kloppen om gezinshulp. 

Daar moet zijn Godsvertrouwen en optimisme. 'Ve stonden 
er meer zwaar voor en we kwamen er uit. Wij kunnen er weer 
boven op komen, maar alleen in internationaal verband. Wij 
moeten over de grenzen heen leren zien. 
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~et wet~ol1twerp 
op de lee~bibliothekel1 

I--~~----

I IN HET I 
I MIDDELPurH j 
lOER 

L:~~GS~~~LI~IG 

W
el zelden zal een wetsontwerp, dat zich op een 
betrekkelijk beperkt gebied beweegt, in zó korte 
tijd zóveel pennen in beweging hebben gebracht 
als het op 13 Januari 1949 bij de Tweede Kamer 

der Staten Generaal ingediende "ontwerp van wet houdende 
voorschriften inzake leesbibliotheken (1107)." 

Nauwelijks had men van dit ontwerp kennis genomen of 
in vrijwel alle dag- en weekbladen verschenen grote en vaak 
felle artikelen en binnen enkele dagen tijds mengden zich een 
vijftal hoogleraren in dit schriftelijke debat. Ook in de juridische 
vakbladen verscheen het ene artikel na het andere, terwUI op 
10 Februari bij de Tweede Kamer een adres werd ingediend, 
ondertekend door niet minder dan negen hoogleraren in het 
Staats- en Administratief recht. En zelfs werd in een proefschrift 
over de vrije meningsuiting; dat einde Maart verscheen, een 
uitvoerige beschouwing aan dit wetsontwerp gewijd. 

Is deze stroom van publicaties op zich reeds opmerkelijk, 
de inhoud daarvan en de toon, waarin zij veelal geschreven 
werden, zijn dit nog meer. \Vanneer een hoogleraar in het staats
recht in een juridisch vaktijdschrift spreekt over "een hoogst
bedenkelijk wetsontwerp", dat "in flagrante strijd is met de 
Grondwet" en dat "een droeve lectuur vormt" en wanneer 
deze zelfde hoogleraar in een dagbladartikel "Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Achterste \Vildernis" ten tonele 
voert en ons voorhoudt, dat aanvaarding van het ontwerp "ons 
land internationaal tot een voorwerp van bespotting en aan
fluiting zou maken", dan is het duidelijk, dat dit wetsontwerp 
wordt aangevallen met een élan en een verve, die moeilijk uit 
zuiver juridische overwegingen alleen zijn te verklaren, maar 
die hun diepere grond vinden in de vrees ,dat dit ontwerp 
"aan de geestelijke vrijheid een dodelijke slag zou toebrengen". 

Doel van het wetsontwerp. 

Is deze vrees gewettigd '! Het antwoord op deze vraag zullen 
wij moeten vinden in de inhoud van het wetsontwerp. Doch 

eerst een enkel woord over het doel, dat de wetgever zich voor-
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stelt te bereiken en dat in acht genomen dient te worden bij 
de beoordeling van de middelen, zoals die in het wetsontwerp 
nader zijn uitgewerkt. 

Meer en meer, aldus de Memorie van Toelichting, doet zich 
de behoefte gevoelen bij de wet enige voorschriftèn te geven 
inzake uit winstbejag geëxploiteerde leesbibliotheken, met name 
ter bestrijding van de pornografie en ter bescherming van de 
jeugd tegen hare zedelijke gezondheid bedreigende lectuur. Het 
is reeds sedert jaar en dag bekend, dat op het gebied der z.g. 
winkelbibliotheken grote misstanden heersen en onlangs is door 
het rapport, uitgebracht door een daartoe te Maastricht door 
B. en W. ingestelde commissie, wel zeer schrijnend en overtuigend 
aangetoond, welke onhoudbare en uit moreel oogpunt volstrekt 
onduldbare toestanden op dit gebied bestaan. Het feit, dat de 
exploitatie van vele winkelbibliotheken uit winstbejag speculeren 
op de lagere instincten hunner "klanten", doet uiteraard grote 
gevaren voor de geestelijke volksgezondheid ontstaan. Naar het 
oordeel der Regering kan de overheid zich te dezer zake dan 
ook niet afzijdig houden. 

Het is duidelijk, dat wij deze opvatting van de Regering 
volkomen kunnen onderschrijven en het stemt tot verheugenis, 
dat op dit gebied in de zeer vele publicaties die van zo verschil
lende zijde zijn verschenen, vrijwel eenstemmigheid bestaat. 

Positieve maatregelen. 

Is men het er derhalve wel over eens, dat er ten aanzien van 
het bibliotheekwezen (en in het algemeen ten aanzien van 

de lectuurvoorziening) misstanden bestaan, die dringend een op
lossing eisen, de vraag blijft op welke wijze dit moet geschieden. 

Het onderhavige wetsontwerp beperkt zich tot negatieve 
maatregelen en in dit artikel zullen wij ons diensvolgens een
zelfde beperking opleggen. Maar vooraf moge toch - zij heL 
kortelijks - gewezen worden op het grote belang en de noodzaak 
van positieve maatregelen, wil men tot een bevredigende op
lossing van het onderwerpelijke vraagstuk geraken. 

Het is een algemeen bekend feit, dat de lectuurvoorziening 
zich in het verleden veelal richtte op een betrekkelijk beperkte 
bovenlaag, terwijl de ontwikkeling der laatste decennia (men 
denke o.m. aan de algemene leerplicht, de emancipatie, de 
arbeidersklasse en de verbreking van het isolement van het 
platteland) juist de behoeften aan behoorlijke volkslectuur 
enorm deed stUgen. In deze behoefte is zeker nog niet op ver
antwoorde wijze voorzien. Verheugend is het werk, dat allerwege 
door de Openbare Leeszalen en Bibliotheken werd verricht, 
doch ieder, die enigszins van de stand van zaken op de hoogte 
is, zal toegeven, dat hier nog een zeer grote positie\'c taak ligt 
voor het particulier initiatief. 

Dat wij daarbij van de Overheid belangstelling en steun (met 
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name in de vorm van subsidies) verwachten, behoeven wij hier 
wei niet uitvoerig toe te lichten. Het verheugt ons dat dit vraag
stuk, blijkens de behandeling bij de begroting van onderwijs, 
de volle belangstelling der Regering heeft en dat een veelzijdig 
samengestelde commissie alle hiermede samenhangende pro
hlemen (o.m. de rechtstreekse subsidiëring aan de Katholieke 
ct'lltrale verenigingen voor Lectuurvoorziening) in studie neemt. l ) 

Inhoud van het wetsontwerp. 
Het onderhavige wetsontwerp draagt zijn steentje bij tot een 

beiere lectuurvoorziening door het stellen van eisen en voor
waarden, die de bestaande uitwassen moeten afsnijden en In 

de toekomst moeten onmogelijk maken. 
Daartoe bevat het ontwerp een aantal bepalingen, die in 

drie hoofdpunten zijn samen te vatten: 
1. Vooreerst wordt de mogelijkheid geopend, dat de gemeente

raad het exploiteren ener leesbibliotheek uit winstbejag 
bindt aan een vergunning, waardoor met name exploitanten, 
die in zedelijk opzicht ongunstig bekend staan, geweerd 
kunnen worden. 

~. Voorts kan door de gemeenteraad als voorwaarde voor hel 
verlenen van deze vergunning worden gesteld, dat in de 
bibliotheek geen hoeken voorkomen, die naar het oordeel 
van B. en W. schadelijk zijn voor de zedelijke gezondheid 
van minderjarigen. 

:;. Tenslotte kan eveneens als voorwaarde worden vastgelegd, 
(lat hoeken, welke naar het oordeel van B. en vVo aanstotelijk 
zijn voor de eerbaarheid, uit de bibliotheek geweerd moeten 
worden. 

Repressief ingrijpen niet toereikend. 

Ziehier de bepalingen, die zulk een lawine van artikelen en 
Jl j zulk een storm van protesten hebhen veroorzaakt. Alvorens 
naar aanleiding daarvan elk der drie hoofdpunten nacler te 
bespreken, dient een praealabele kwestie, die van sommige 
zijden naar voren is gebracht, onder de ogen gezien te worden. 

\Vaarom, zo zegt men, is dit wetsontwerp met zijn ingrijpende 
preventieve maatregelen nodig? Kan men niet volstaan met 
de bestaande repressieve bepalingen, die in ons Wetboek van 
Strafrecht duidelijk staan vermeld en die het verspreiden van 
geschriften. die "aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid" of die 
"geschikt zijn om de zinnelijkheid van de jeugd te prikkelen" 
met straf bedreigen'? 'Vanneer deze bepalingen maar strikt 

1) Yoor verdere gegevens over positieve maatregelen moge verwezen 
worden naar de Bisschoppelijke adviescommissie inzake lectuurvoor
ziening, Raadhuisplein 2, Heemstede, die sedert Januari 1949 regelmatig 
uitvoerige mededelingen over de lectuurvoorziening publiceert. 
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zouden worden toegepast, dan zouden preventieve maatregelen 
overbodig zijn! 

Hoe aannemelijk deze redenering op het eerste oog ook moge 
lijken, de praktijk bewijst helaas op allerdroevigste wijze het 
tegendeel. Ondanks de bestaande wettelijke bepalingen en on
danks de pogingen van het Openbaar Ministerie om deze be
palingen toe te passen, is in feite steeds weer gebleken, dat dit 
repressief ingrijpen zo moeilijk is, dat het onvoldoende waar
borgen biedt voor een afdoende bestrijding der pornografie en 
voor de bescherming van de jeugd tegen lectuur, die hare 
zedelijke gezondheid bedreigt. In het hierboven reeds vermelde 
Maastrichtse rapport wordt dit duidelijk aan de hand van de 
feiten geconstateerd en het rapport komt dan ook tot de con
clusie, dat "het vraagstuk van de winkelbibliotheken al geruime 
tijd maatschappelijk is ontgroeid aan de thans geldende wettelijke 
normen, waarbij het geregeld is". 

Wij moeten derhalve aannemen, dat met repressieve maat
regelen alleen het gesignaleerde euvel niet is te bestrijden. 
Vandaar dat wij preventief ingrijpen noodzakelijk achten. 

Strijdigheid met de Grondwet? 

A an dit preventief ingrijpen heeft de Regering vorm gegeven 
door het vergunningstelsel, dat wij hierboven in drie 

hoofdpunten weergaven. En tegen dit stelsel richt zich de vloed 
van protesten, die van vele zijden tegen dit wetsontwerp zijn 
gericht en die vrijwel allen uitgaan van de stelling, dat de voor
gestelde regeling in lijnrechte strijd is met artikel 7 der Grondwet. 

Het is een belangrijke kwestie, die hiermede aan de orde is 
gesteld. Moeten wij vele publicaties geloven, dan zouden wij 
tot de Regering en speciaal tot de drie Katholieke bewindslieden, 
die het ontwerp - zo het wet wordt - zullen contrasigneren, 
het hoogst ernstig verwijt moeten richten, dat zij zich niet ont
zien een wetsontwerp te verdedigen, dat in flagrante strijd is 
met de Grondwet, dat door onze rechtsgeleerde schrijvers even
goed als door de rechterlijke macht wordt verworpen en dat 
indruist tegen onze traditionele Nederlandse vrijheidszin! 

Het behoeft geen betoog, dat ieder Nederlander, die zijn 
verantwoordelijkheid beseft, weten wil of een zodanig ernstig 
verwijt op zijn plaats is. Daarom zullen wij hieronder nagaan 
of inderdaad de bepalingen van het wetsontwerp met artikel 7 
der Grondwet in strijd komen, waarbij wij ons echter tot een 
summiere uiteenzetting moeten beperken. 1) 

1) Voor een meer gedetailleerde juridische beschouwing worde ver
wezen naar het rapport van de Commissie door het Centrum voor Staat
kundige Vorming, ingesteld terzake van het wetsontwerp. Het rapport 
werd op 21 Mei openbaar gemaakt. 
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Artikel 7 der Grondwet. 
Artikel 7 der Grondwet luidt: "Niemand heeft voorafgaand 

verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te 
openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens 
de wet". 

Toetsen we de drie hoofdpunten, waarin hierboven het wets
ontwerp werd samengevat aan deze grondwettelijke bepaling 
en onderwerpen wij daarbij tevens de vele publicaties aan een 
nauwkeurig onderzoek ten aanzien van hun zakelijke argumen
tatie betreffende elk dezer drie punten, dan krijgen we het 
volgende beeld. 

ad 1. Hoewel dit op het eerste oog soms anders schijnt, 
blijkt bij nadere beschouwing vrijwel niemand in den lande 
bezwaar te hebben tegen het invoeren van een vergunning
stelsel, waarbi.i aan de bibliotheek-exploitant bepaalde eisen 
worden gesteld, zoals zedelijk goed gedrag, crediehvaardigheid 
en vakbekwaamheid. Het is ook zonder meer duidelijk, dat art. 7 
der Grondwet geen hinderpaal kan vormen voor dergelijke eisen 
(zoals dit in de praktijk in de Vestigingswet ook is voorzien), 
die immers geen betrekking hebben op de geopenbaarde ge
dachten en gevoelens zelven. 

ad 2. Ook ten aanzien van het uitlenen van boeken aan 
minderjarigen blijken bij nadere beschouwing de meningen niet 
zover uit elkander te liggen. Dit is niet te verwonderen; want, 
hoewel de grondrechten aan alle mensen gelijkelijk toekomen, 
is de zelfstandige uitoefening dezer rechten alleen aan hen 
gegeven, die de wet handelingsbekwaam verklaart. Men kan 
derhalve moeilijk op grond van art. 7 der Grondwet bezwaar 
maken tegen een wetsontwerp, waarin de jeugd op het gebied 
der lectuurvoorziening op speciale wijze wordt beschermd. 

Uiteraard blijft het mogelijk, dat de thans voorgestelde rege
ling dan nog op andere gronden als ongewenst kan worden 
beschouwd, b.v. omdat men B. en W. niet de aangewezen in
stantie voor het beoordelen der lectuur acht. Dit bezwaar, dat 
wij hieronder nog zullen bespreken, raakt dan echter niet de 
grondwettigheid der voorgestelde regeling. 

ad 3. De kern der critiek richt zich tegen de bevoegdheid 
van de gemeenteraad om te bepalen, dat B. en W. boeken kunnen 
weren, die naar hun oordeel aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid. 
Op zich genomen zou men, afgaande op de letterlijke tekst van 
de betrokken bepaling (art. 3 lid 1 van het ontwerp), kunnen 
beweren, dat deze bevoegdheid van B. en \V. slechts een re
pressief karakter heeft. 

Wij zijn echter van mening, dat deze bepaling in de samenhang 
van de overige artikelen van het ontwerp een zodanige krachtige 
preventieve werking kan hebben. dat men terecht de vraag 
stelt of dit met het verbod van "voorafgaand verlof" in art. 7 
Grw. in overeenstemming is te brengen. Wij menen deze vraag 
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hevestigend te moeten beantwoorden en wel op de navolgende 
gronden. 

Aangenomen al. dat artikel 7 Grw. niet alleen betrekking 
heeft op het drukken (zoals uit de tekst en uit de geschiedenis 
zou kunnen blijken) maar ook op het verspreiden - omdat 
anders tie betekenis van dit grondrecht vrij discutabel ware -, 
zo is toch in litteratuur en jurisprudentie algemeen aanvaard, 
dat deze verspreidings-vrijheid niet absoluut en onbeperkt geldt. 

Hierhoven sub 1 en 2 zijn reeds eenige voorbeelden van alge
meen aanvaardbaar geachte heperkingen gegeven. Het gaat er 
slechts om welk criterium men bij deze beperking moet aanleggen. 

Dit criterium nu kan, naar onze mening, niet gevonden 
worden in de somtijds aangevoerde onderscheiding: wèl be
perking t.a.v. de wijze van verspreiding, niet t.a.v. de inhoud 
der stukken. Deze onderscheiding vindt geen steun in de historie. 
noch ook in de jurisprudentie en zeker niet in de tekst der 
Grondwet zelve, die absoluut luidt. 

Het enige afdoende criterium kan gelegen zijn in het wezen 
van het grondrecht der drukpersvrijheid, der vrije menings
uiting zelve. Dit grondrecht is evenmin absoluut als de vrijheid 
van de mens in beginsel onbeperkt is. Zij heeft zich integendeel 
als middel te regelen naar haar doel (voor de individuele vr\j
heid : 's mensen einddoel; voor de sociale vrijheid: het gemeen
schappelijk welzijn). vVaJllleer en in zoverre dit doel door uit
oefening der vrijheid niet meer bevorderd maar henadeeld wordt, 
houdt de ware vrijheid op te hestaan en dient de uitoefening 
van dit grondrecht derhalve te worden beperkt. 

Toegepast op de drukpersvrijheid betekent dit, dat deze 
vr\iheid haar beperking vindt in de eisen van algemeen belang, 
zoals openbare orde en goede zeden. \Vanneer deze een beperking 
eisen, dan kan die zich zowel over de wijze van verspreiding als 
over de inhoud van het gedrukte uitstrekken. 

Wij erkennen uiteraard ook hier de mogelijkheid, dat degenen. 
die van andere beginselen uitgaan, bovenslaande redenering en 
de daaruit volgende conclusie niet delen. Zo kan men verschillend 
antwoorden op de vraag of de hier voorgestane oplossing 
moreel juist is, of zij wenselijk is, of zij in de hedoeling van de 
wetgever heeft gelegen en of zij in overeenstemming is met de 
interpretatie, die door litteratuur en jurisprudentie veelal 
wordt gegeven. 

Maar men heeft naar onze mening niet het recht te beweren, 
zoals de laatste tijd meermalen is geschied, dat in onze opvatting 
de duidelijke tekst van artikel 7 Grw. wordt geschonden. Een 
dergelijk verwijt kan niet aanvaard worden van de zijde van 
hen, die (ondanks de algemene tekst: niemand heeft voorafgaand 
verlof nodig !) wèl vestigingseisen voor de exploitant aanvaarden, 
die evenzeer beperking ten aanzien van andere belangen, zoals 
volksgezondheid en veiligheid van het verkeer aanvaarden en 
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die derhalve - terecht - b.v. op grond voor gevaar van ver
spreiding ener besmettelijke ziekte voorafgaande keuring van 
boekwerken enz. toelaatbaar achten. Maar wanneer men al 
beperkingen wil aanleggen in het belang der physieke volks
gezondheid, die slechts het tijdelijk welzijn van de mens raakt, 
hoeveel te meer moet dit dan geschieden in het belang der 
geestelijke volksgezondheid, die beslissend is voor zijn eeuwig 
welzijn! 

Uiteraard zal men dergelijke beperkingen met grote voor
zichtigheid dienen te hanteren en na ~noeten gaan of niet met 
repressieve maatregelen kan worden volstaan. Blijken deze 
echter te kort te schieten, zoals dat in feite het geval is, dan 
mag men niet aarzelen in te grijpen. Teveel reeds heeft men de 
vrijheid van gedachten-openbaring als een doel in zich en niet 
als middel ter bevordering van het algemeen welzijn beschouwd. 
Het gevolg van dit onjuist vrijheidsbegrip was, dat de ware 
vrijheid en het misbruik der vrijheid op één lijn werden gesteld. I ) 

Aanvaardbaar, maar niet zonder crifiek. 

Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat wij het hesproken 
wetsontwerp getoetst aan de Grondwet in het licht onzer 

beginselen, alleszins aanvaardbaar achten. Dit wil echter niet 
zeggen, dat er geen punten zijn, waarop wij ernstige critiek 
hebben. Zonder U te vermoeien met een gedetailleerde bespreking 
van de verschillende artikelen en van de vele en velerlei op
merkingen en wensen, die men naar aanleiding daarvan zou 
kunnen maken, 2) mogen wij hier een tweetal voorname punten 
aanroeren. 

Facultatief of imperatief? 

Zoals wij hierboven zagen opent het wetsontwerp de mogelijk
heid van een vergunningstelsel. De gemeenteraad is derhalve 

bevoegd, maar niet verplicht tot het maken van een bibliotheek 
verordening. 

Deze facultatieve regeling komt ons onbevredigend voor. De 
reden, waarom de Rijkswetgever thans in deze materie wil 
ingrijpen is immers het opheffen van de grote misstanden, die 
- aldus de Memorie van Toelichting - op het gebied der 
winkelbibliotheken heersen. Juist omdat wij deze overweging 

I) \Vie een diepgaande beschouwing over de drukpers vrijheid wil 
bestuderen, verwijzen wij naar het proefschrift "De Vrije Menings
uiting", waarop Mr P. Dresen S.J. op 8 April 1949 bij Prof. Mr Dr G. van 
den Bergh te Amsterdam promoveerde. (Pater Dr<~sen concludeert tot 
ongrondwettigheid van het ontwerp l). 

2) In het Voorlopig Verslag, dat bij het varschijnen van deze regelen 
waarschijnlijk reeds zal zijn uitgekomen, kan men deze opmerkingen 
in extenso vinden. 
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volkomen onderschrijven zijn wij van oordeel, dat op grond 
daarvan een toezicht op deze bibliotheken overal in den lande 
geboden is. Anders zoude immers voor een gemeente, die wèl 
een verordening maakt, maar die grenst aan een gemeente, 
welke dit niet doet, het effect van een zodanige verordening 
geheel of grotendeels verloren gaan. 

\Vij menen derhalve, dat de wet imperatief zal moeten voor
schrijven, dat iedere gemeente een bibliotheekverordening moet 
maken. Het zal dan tevens nodig zijn in de wet nader uit te 
werken welke bepalingen dwingend aan de vergunning zijn 
verbonden en welke verplichtingen aanvullend door de gemeente
raad naar eigen verkiezing al dan niet daaraan kunnen worden 
toegevoegd. 

Eisen aan bibliotheekhouder. 

Gezien de grote regionale en plaatselijke verscheidenheid 
schijnt het niet gewenst verplichtingen, als bedoeld in het 

3de hierboven vermelde hoofdpunt van het ontwerp, imperatief 
voor te schrijven. Wel echter achten wij een dwingende bepaling 
noodzakelijk ten aanzien van de eisen, waaraan een bibliotheek
exploitant moet voldoen. Op dit punt schiet het ontwerp o.i. 
zeker te kort, waarvoor te minder reden is, nu de grondwettig
heid en de wenselijkheid van een dergelijke bepaling vrijwel 
algemeen wordt aanvaard (zie hierboven ad 1). 

Bescherming van de jeugd. 

Ook ten aanzien van de bescherming der jeugdigen zou een 
dringende bepaling in het ontwerp moeten opgenomen 

worden, zij het dat wij daarbij op practische gronden de voorkeur 
geven aan een van de tegenwoordige tekst afwijkende redactie, 
die meer in overeenstemming is met de wensen, die op dit gebied 
vrij algemeen leven. 

Catalogisering. 

Tenslotte lijkt het ons gewenst, dat in de wet ook de ver
plichting tot catalogisering wordt opgenomen. Deze plicht 

werkt immers nog effectiever dan de eisen, die men aan de 
persoon van de bibliotheekhouder stelt. Alleen aan de hand 
van een behoorlijke catalogus zullen de ouders kunnen beoordelen 
of zij hun kinderen naar een bepaalde bibliotheek kunnen laten 
gaan, tenvijl ook voor controle door de overheid een catalogus 
onmisbaar is. 

Naast deze drie dwingend in de wet vastgelegde verplichtingen, 
zou de gemeenteraad dan de bevoegdheid behouden (zoals in 
het ontwerp is voorzien) aanvullende bepalingen te maken, met 
name ten aanzien van het wezen van boeken die aanstotelijk 
zijn voor de eerbaarheid. 
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B. en W. geschikt als censores morum? 

En hier zijn we aan een laatste hoofdpunt, dat in dit artikel 
bespreking verdient: Aangenomen al dat art. 7 der Grond

wet zich niet verzet tegen een regeling, als in het wetsontwerp 
vermeld, is het college van B. en \V. dan wel de aangewezen 
instantie om te beoordelen of bepaalde boeken aanstotelijk zijn 
\'oor de eerbaarheid? 

De Regering verdedigt haar zienswijze in de M.v.T. door erop 
te wijzen, dat het wenselijk is deze materie zoveel mogelijk in 
de locale en regionale sfeer te houden, opdat de in de verschil
lende delen van ons land met betrekking tot dit onderwerp 
heersende uiteenlopende opvattingen zo goed mogelijk tot hun 
recht komen. 

Inderdaad zijn voor dit standpunt goede gronden aan te 
geven, en met name in Katholieke kringen is het regionale 
karakter van dit ontwerp in meerdere publicaties verdedigd. 
Zo voerde prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee aan, dat moeilijk 
gesproken kan worden van zeden, die b.V. Amsterdam en 
Amstenrade gemeenschappelijk hebben: er bestaan in feite 
geen andere zeden dan plaatselijke, dan zeden van menselijk 
gedrag. De mens is immers plaatselijk met andere mensen ver
bonden en alleen in die plaatselijke verbondenheid zijn de 
zeden tot beleefde realiteit geworden. Daarbuiten worden ze 
steeds abstracter. Bovendien is het duidelijk, dat het nationale, 
voorzover dat met het minimale in de zeden samenvalt, op de 
duur het meest onoverkomelijke beletsel moet opleveren voor 
het herstel of het behoud van een samenleving met concreet 
levend normbesef. Aldus prof. Duynstee in de Gelderlander van 
1 Februari 1 ~H9. 

Toch kunnen wij ons de bezwaren indenken, die allerwegen 
juist tegen de bevoegdheid van B. en W. in dezen worden in
gebracht. Zonder de vele, blijkbaar door overdreven vrees voor 
misbruik van recht ingegeven, publicaties te onderschrijven, 
kan men begrip hebben voor de moeilijkheden, die een optreden 
van B. en \Y. als censores morum kunnen opleveren. 

Het komt ons daarom gewenst voor na te gaan of er geen 
weg te vinden is, waarop deze moeilijkheden zijn te ondervangen. 
En dan geloven wij, dat verschillende oplossingen mogelijk zijn. 
Zo zouden wU, zonder hier in details te treden, willen wijzen 
op de mogelijkheid aan B. en W. de bevoegdheid toe te kennen 
bij wijze van conservatoire maatregel de verspreiding op te 
schorten van boeken, die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid 
(eventueel na het horen van een commissie van advies). Hierbij 
zou dan bepaald moeten worden, dat deze opschorting vervalt 
indien niet binnen een bepaalde (korte) termijn b~i de Officier 
van Justitie een klacht tegen de vergunninghouder is ingediend. 

Op deze wijze zou men enerzijds een effectieve controle, aan
gepast aan de plaatselijke omstandigheden, mogelijk maken, 
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terwijl anderzijds de onafhankelijke rechterlijke macht (met zijn 
hoogste centrale landelijke instantie) wordt ingeschakeld, zoals 
in zeer vele publicaties als wens naar voren wordt gebracht. 

Van wetsontwerp tot wet? 

N' adat wij de hoofdpunten van het wetsontwerp besproken 
hebben en de verschillende opvattingen over en weer 

hebben gezien, komt wellicht de vraag op of dit ontwerp wel 
ooit het staatsblad zal bereiken. Het is hier niel de plaats, noch 
is het tijdstip daartoe geëigend, om daarover een mening te 
geven, die toch niet meer dan een zeer persoonlijke veronder
stelling zou kunnen zijn, dewelke bij hel verschijnen van dit 
artikel door de loop der feiten wellicht reeds zou zijn achterh:lald. 

Maar wel willen wij de wens uitspreken, dat Regering en 
Parlement de weg mogen vinden om in een voor beiden aan
nemelijke vorm uitdrukking te geven aan de algemeen levende 
overtuiging, dat een wettelijke voorziening onverwijld nood
zakelijk is. Dat zulk een vorm mogelijk is, zeker ten aanzien 
van het eerste en tweede der drie hoofdpunten, die wij in het 
wetsontwerp onderscheidden, hopen wij hierboven te hebben 
aannemelijk gemaakt, of een zodanig resultaat bereikt wordt 
door het onderhavige ontwerp te amenderen, dan wel door 
een nieuw ontwerp in te dienen, achten wij van weinig betekenis. 
De zaak, waar het om gaat is te belangrijk, dan dat zij van der
gelijke kwesties afhankelijk zou mogen worden gesteld. 

Daar dit grote belang èn door de Regering èn - naar wij 
mogen aannemen - door de Volksvertegenwoordiging ten volle 
wordt beseft, bestaat er alle reden met vertrouwen de verdere 
behandeling van dit wetsontwerp tegemoet te zien. 
Nijmegen, April 1\)19. J. CALS. 
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De toestand 

1;1 twee artikelen is in het Maandschrift de voorgeschiedenis 
en de achtergrond van de wording van het Atlantisch Pad 
niteengezet. Deze beschouwingen vereisen een aanvulling meL 
een overzicht van de algemene toestand op internationaal 
gebied. In de Westerse Unie, in de Economische Europese 
Samenwerking volgens het Marshall-plan en in het Atlantisch 
Pact komt de wil van de 'Westelijke wereld tot afweer van het 
communistische maatschappelijke stelsel tot uiting. Machtige 
middelen zijn ter beschikking gesteld om die wil tot zelfstandig 
leven op traditionele grondslag tot uiting te brengen en de 
daaruit voortvloeiende plannen te verwezenlijken. Dit hewusL 
streven naar een bepaald doel en deze krachtige wilsuiting zijn 
door hun moreel effect reeds factoren van zeer grote hetekenis 
in de internationale politiek. Maar het is niet genoeg om te weten, 
wat het \Vesten wil en wat het doet. In hoeverre laat de werke
lijkheid der verhoudingen de verwezenlijking van die plannen 
toe? Welk effect op de denkwijze der Westelijke volken zullen 
eventuele tegenslagen hij de tot standbrenging van het grote 
plan hebben? 

Het eerste wat opvalt als men de toestand op dit ogenblik 
(begin Juni HM9) overziet, is de toenemende vrees dat ten 
Westen van de Atlantische Oceaan de belangstelling voor het 
gemeenschappelijk werk zal verslappen. Het Congres knibbelt 
aan de bedragen die voor de Marshall-hulp beschikbaar gesteld 
moeten worden. De Senaat weigert aan de behandeling van het 
Atlantisch Pact voorrang op de agenda te geven. Er wordt 
gefluisterd dat Acheson bevreesd is voor de terugslag, die een 
accoord met Husland op de publieke opinie in Amerika zou 
kunnen hebben. Het Congres zou daar onmiddellijk op reflec
teren door de hulp aan Europa grondig te beknotten en door 
de Europese problemen geheel op de achtergrond tc plaatsen. 
Het Amerikaanse volk zou wel niet terugkeren tot het voor
oorlogse "isolationism", luaar tot het hoge wereldwijde "inter
nationalism" van de laatste oorlogsjaren, waarin het vertrouwen 
op een gedroomde vriendschapsband met Rusland zeer reële 
regionale politieke problemen in een verkeerd licht deed zien. 
De grote desillusie, over China ondervonden, zou een tegen
hanger kunnen krijgen in Europa: beter nu een redelijk accoord 
met Rusland dan nog jaren verplicht te blijven tot een steunen 
van West-Europa dat uiteindelijk toch tot een mislukking leidt. 
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\Vanneer dit werkelijk zo is, zitten we weer diep in het moeras. 
De behandeling van Europa's politieke problemen zouden dan 
ondergeschikt worden gemaakt aan de binnenlandse ontwikkeling 
der Verenigde Staten. Zeker, bij een groot land als de Amerikaanse 
republiek zijn de binnenlandse aangelegenheden altijd primair 
geweest. Maar bestond niet dààrin de grote ommekeer als gevolg 
van de oorlog, dat de Verenigde Staten zoveel nader gebracht 
Z\ln tot de rest der wereld dat alle belangrijke politieke pro
blemen het leven der natie direct raken en dat het primaat der 
binnenlandse aangelegenheden niet meer bestaan kan als 
vroeger? Ook Engeland heeft een periode gekend, dat de binnen
landse verhoudingen primair waren, maar daaraan is reeds twee 
eeuwen geleden een eind gekomen. \Vanneer daarin nu verande
ring komt, en daarvoor zijn inderdaad aanwijzingen, moeten we 
eigenlijk toch van een terugvallen tot isolationisme in Amerika 
spreken, zij het dat dit sentiment omsluierd blijft met het 
bovengenoemde vage internationalisme. 

Een tweede punt, dat attentie verdient, is de veranderde 
Britse houding inzake Duitsland. Een jaar geleden toen de strijd 
rondom Berlijn begon, dwongen de Amerikanen Engeland en 
Frankrijk tot taai vasthouden op gevaar van oorlog af. Het 
woord "dwingen" is niet te sterk. Hoe wankelmoedig Frankrijk 
was, is welbekend. Rusland speculeerde op die wankelmoedigheid 
en werkte op een politieke splitsing van de Westelijken. Engeland 
hield zich officieel ferm, maar officieus werden vanuit Londen, 
ook vanuit zeer verantwoordelUke kringen, voortdurend ge
ruchten verbreid, dat Berlijn zou worden opgegeven, dat het 
zo ook het beste was, dat de Atlantische wereld met een blijvende 
splitsing van Duitsland zeer tevreden kon zijn. Als de indruk, 
die ik later kreeg, juist is, oefende die fluistercampagne ook 
invloed uit op hoge politieke kringen in Nederland. 

Nu spreken Engelse officiële zegslieden en alles wat in Enge
land als internationaal deskundig wordt genoemd, de meest 
sterke taal. Geen opgeven van Berlijn meer en terugtrekken 
tot de Weser; geheel Duitsland tot de Oder en Neisse moet 
onder \Vestelijke invloed komen. De ommekeer is zo groot en 
de eis zo fors, dat ze tot denken brengen. Zijn die sterke woorden 
werkelijk gemeend? Zijn het eisen die met opzet zo hoog gesteld 
zijn, dat ze enerzijds de Duitsers sympathiek zijn en anderzijds 
toch niet verw-ezenlijkt kunnen worden ? Met andere woorden: 
wordt de vraag zo hoog opgeschroefd opdat de Russen voor de 
niet-inwilliging de blaam zullen krijgen en dat uiteindelijk toch, 
schijnbaar tegen Engelands wil, de beperkte doelstelling van 
1947-48 bereikt zal worden? Welke machtsmiddelen meent men 
dan in Londen te hebben. om de Russen ooit zover te kunnen 
brengen dat ze Oost-Duitsland zonder tegenprestatie opgeven, 
waarmee hun houvast op Polen en Tsjecho-Slowakije wankeler 
wordt? Die machtsmiddelen zUn er niet, dat weet iedereen. 

Zo ziet het er naar uit, dat het doel der Britse politiek gericht 
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is op niet meer dau partieel accoord met de Russen over de 
toestand te Berlijn. De Westduitse staat wordt verder opge
bouwd zonder dat veel rekening gehouden wordt met de moge
IUkheid van volledige Duitse eenheid. Bij deze Britse doel
stelling past die der Amerikanen en Fransen, zij het op andere 
grondslag. De zaak zou mogelijk gauw haar beslag krijgen, was 
het niet dat achter de Duitse aangelegenheid een ander, nog 
groter vraagstuk stak, dat de bondgenoten belet met de con
solidatie van 'Vest-Duitsland tevreden te zijn en hen dwingt 
de weg naar Berlijn, als toegangspoort tot het Oosten open te 
houden. Dat vraagstuk betreft de economische moeilijkheden 
van West-Europa. 

Verleden jaar jubelden Amerika en Europa over het wonder
baarlijk succes van het Marshall-plan. De resultaten waren 
spectaculair. Elk mens in de meewerkende Europese landen 
voelde er het effect van. Ook elke Amerikaan voelde el' de werking 
van, namelUk op zijn belastingbiljet, maar het besef, iets te 
presteren, maakte de last dragelijker. In het tweede jaar der 
economische samenwerking kan de uitwerking niet even 
duidelijk zichtbaar zijn. Dit ligt in de aard der zaak. Het is 
echter ook geen geheim gebleven, dat er steeds door moeilijk
heden rijzen en de zwakke kanten, om niet te zeggen de schaduw
zijden van het plan nu voor de dag komen. Voor iedereen is 
het duidelijk dat het krachtig stimuleren der West-Europese 
productieve kracht uitbreiding van Europa's afzetgebied nodig 
maakt. Meer en meer blijkt dat alle oplossingen falen zullen, 
die niet onder de aangewende middelen een sterke uitbreiding 
van de Europese import in de Verenigde Staten bevatten. Om 
het wat geforceerd te zeggen: na milliarden geschonken te hebben 
staat het Amerikaanse volk voor de keus óf de handel van Europa 
met niet-Europese landen ten koste van de Amerikaanse export 
te laten domineren, óf de Europese concurrentie op de eigen 
markt toe te laten. Welk een zelfoverwinning het laatste be
Lekenen zou, beseft men alleen dan, wanneer men de diepe 
overtuiging van het Amerikaanse volk kent, dat de hoge levens
standaard in de U.S.A. slechts gehandhaafd kon worden door 
het weren van de goedkopere Europese productie, met al de 
sentimenten ten opzichte van Europa en "God's own Country" 
die daaraan vast zitten. 

Oe taak, die door het l\1arshall-plan volbracht moet worden, 
gaat immers veel en veel verder dan een "eenvoudig" weer op 
gang brengen van de Europese economie. Er moet een omvorming 
der economische verhoudingen plaats hebben. In de zeventiende 
eeuw was Europa de rest van de wereld (met uitzondering op 
sommig gebied van China en Japan), zo ver vooruit in politieke 
organisatie en technische kennis, dat het grote gebieden aan 
zijn macht kon onderwerpen en gaan exploiteren. In de acht
tiende en negentiende eeuw werd die voorsprong steeds groter 
en de Europese industrie begon te leveren tot in de uiterste 
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hoeken der aarde. De rest der wereld leverde in ruil voedin;!s
middelen en grondstoffen. West-Europa stak enorme kapitalen 
in de ontginning van Amerika en in de opbouw der tropische 
cultures. Tot diep in de negentiende eeuw bleef ondanks dat 
binnen West Europa, met uitzondering van Engeland, het even
wicht tussen industriële en agrarische productie redelijk wel 
bewaard. Tot 1914 bleven West en Oost Europa door namve 
economische banden verbonden. Het overwegend agrarisch 
oosten completeerde het meer industriële westen. Door de 
opkomst der Verenigde Staten werd het monopolie van Wesl 
Europa al vóór 1914 ondermijnd. De oorlog van 1914 met de 
verarming van het 'Vesten en de uitschakeling van hel oosten 
van ons werelddeel, die er het gevolg van waren, veroorzaakte 
een versnelde verschuiving der verhoudingen, New York werd 
financieel machtiger dan Londen. Japan begon een ernstige 
concurrent te worden in Azië. De economische crisis van 1931 
bracht weer groot verlies, ditmaal ten voordele van Japan. 
Ondanks dat alles kon een deel der Europese landen van 
Westelijke cultuur zich nog enigszins handhaven, dank zij op
gespaarde rijkdom. De onzichtbare inkomsten uit brleggingen 
en anderszins verschaften aan buiten-Europese inkomsten, wal 
de goederenexport ten achter bleef. In 1938 werd 30% van de 
import door West Europa uit deze onzichtbare inkomsten betaald. 

\Vanneer dus het Marshall-plan er naar streeft om de imporl 
van 'Vest Europa bijna geheel door export te doen dekken, 
omdat vele bronnen van onzichtbare inkomsten vernietigd of 
vervreemd zijn, stelt het ons voor een taak, die \\Te reeds lang 
vóór 1940 niet konden vervullen en dat onder geheel ge\vijzigde 
omstandigheden, met minder zeggingsmacht in grote afzet
gebieden en sterk gestegen concurrentie. Ook zonder de tweede 
wereldoorlog zou 'Vest Europa eens voor dit probleem. zijn 
komen te staan door de natuurlijke verschrompeling en slijtage 
der overzese investeringen, maar dan zou het proces geleidelijk 
zijn verlopen. Nu staan we er plotseling voor en tot oyermaat 
van ramp is nog een groter deel van 'Vest Europa dan na 191:) 
uit het Oost-Westelijk verkeer uitgeschakeld. 

De economische omstandigheden dwingen het \Vesten dus, 
om te trachten groter handelsverkeer met Oost-Europa te 
zoeken. 1\'a een week van vergaderen in Parijs bleek duidelijk 
uit Engelse commentaren, dat al het groot geroep dat Duitsland 
weer één moet worden onder werkelijke leiding slechts de in
leiding vormde tot een gedachtenwisseling over Berlijn, de 
monetaire vragen en de Oost-West handel waarmee die samen
hangen. West-Europa wil West-Duitsland niet loslaten, maar 
kan het niet meekrijgen, wanneer het op economisch gebied 
door uitbreiding van handel met het Oosten geen goede bestaans
grond vindt. In zekere zin zit \Vest-Europa in een impasse 
want het moet West-Duitsland in zaken van handel en nijverheid 
de bemiddelaarsrol tussen Oost- en West laten spelen, die op 
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politiek gebied het grote schrikbeeld van Frankrijk en Enge
land is. 

Vandaar dat aandrang wordt uitgeoefend om met de orga
nisatie van Europa haast te makell. In een Europees verband, 
waarbinnen alle leden een deel van hun vrijheid vrijwillig op
geyen, kan een "betrekkelijk" vrij Duitsland veilig een plaats 
vinden. Ging het maar beter met de vorming van dat Europees 
verband! Hier komen we terug tot de ontnuchterende ervaringen 
fiie door het Marshall-plan zijn opgedaan. 

De bedoeling van de l\larshall-hulp is de onderlinge samen
werking der Europese landen op economisch gebied te be
yorderen. Oppervlakkig en vanuit Amerika gezien scheen de 
grootste slagboom die dit werk ophield, te bestaan in de vele 
iolgrenzen die ons werelddeel in grotere en kleinere gebieden 
opdelen. Benelux, met de nodige drukte aan de wereld voor
,~esteld. nog vóór de opzet tot werkelijkheid geworden was, 
werd populair als de eerste stap in de richting van economische 
eenheid. Spoedig bleek, dat de opheffing der tolgrenzen geen 
simpele zaak was en dat de gevolgen van een verdwijnen ervan 
niet te overzien zijn. De economie der Europese landen heeft 
zich ontwikkeld onder een stelsel yan heschermende rechten. 
Ook de landen die tot aan 1930 vasthielden aan een svsteem 
yau hetrekkelijk vrije handel, moesten daarna op een Ol -andere 
wijze, tot regeringssteun van het eigen bedrijfsleven overgaan. 
De co-ordinatie van de tien of twaalf nationale economische 
eenheden, die Amerika nIs ideaal ziet, kan dus slechts langzaam 
plaats vinden. Dit toch al zo moeilijke werk wordt nu plotseling 
gecompliceerd door de beginnende recessie in het Amerikaanse 
bedrijfsleven die de regering te \Vashington dwingt weer aandacht 
le schenken aan Amerikaanse helangen op de wereldmarkt. Het 
moment, waarop de heftige stimulering voor de Europese pro
ductiviteit en de op volle toeren werkende Amerikaanse industrie 
een surplus van goederen op de markt veroorzaken zouden, is 
hijna twee jaar eerder gekomen dan men verwachtte. Op sommig 
gebied is de overproductie er al. Op ander gebied is ze hinnen
kort te verwachten. Onmiddellijk reageren alle hetrokken naties 
en zetten ze zich schrap om eigen belangen te verdedigen. 

De grootste strijd woedt tussen Engeland en een aantal landen 
met" vrije economie", waartoe niet alleen de meest welvarende 
gebieden behoren, zoals Zwitserland en België, maar ook het 
rloor Amerika volkomen gedirigeerde West-Duitsland. Engeland 
heeft grote vorderingen gemaakt op de weg naar herstel en 
werkt als een leeuw om het bereikte te kunnen houden, ook al 
omdat daarmee de Labour-regering werkt voor de rechtvaardi
ging van haar economisch stelsel. Onder alle vertoon van Euro
pese samenwerking, ondanks dure hureaux en tonnen papieren, 
volgeschreven met memoranda, gaat de concurrentiestrijd 
lussen de Europese landen voort. 

Eén ding is hereikt: de strijd moet nu volgens bepaalde 
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regels en in een omschreven arena worden uitgevochten. Zover 
zijn we met de internationale ordening dan toch gekomen. 

Daarmee is echter meteen gezegd, dat een oplossing van de 
moeilijkheden, waaraan Europa lijdt sinds de grote crisis van 
1931 en die zo geaccentueerd zijn door de oorlog, nog niet ge
vonden is en dat nog geen uitweg in zicht is. Terugkomend op 
ons uitgangspunt: zal bij het Amerikaanse volk in die om
standigheden de teleurstelling niet zo'n matheid veroorzaken, 
dat op een gegeven moment Europa wordt afgeschreven zoals 
China? Natuurlijk is Europa op alle gebied voor de Verenigde 
Staten van veel groter belang dan China. Maar het gevaar is cr. 

Terwijl dit geschreven wordt, volgt het ene teleurstellende 
bericht na het andere over de Conferentie van Parijs. Op geen 
enkel gebied is er nog resultaat. Had men nu werkelijk gedacht 
dat de Russen wilden toegeven op belangrijke punten 'l Waarom? 
Wie zal hen dwingen'] \Vaarom zouden ze niet wachten, nu 
Europa's moeilijkheden groter worden'] Slechts één overweging 
zou hen tot andere gedachten kunnen brengen: de Westelijke 
wereld heeft een middel om de begonnen recessie, z~j het ten 
koste van komende generaties, halt te bieden en meteen haar 
onderhandelingspositie te versterken, n.l. herbewapening op 
grote schaal. Waar dat heen leidt, weet ieder. Mogelijk dat de 
Russen op het laatste moment besluiten, iets toe te geven om 
de Westelijke wereld van die weg af te houden. 

B. H. 1\1. VLEKKE. 



~ roncl"lagen 
YAI DE IEOERLIIOS-IHOOIESISCHE UNIE 

O
nder bovenstaande titel verscheen onlangs als publicatie 
van de Dr Wiarda Beckman Stichting het op 6 Maart 
j.l. afgesloten resultaat van de in de Sectie Nederland, 
Indonesië, Suriname en Ned. Antillen gehouden beraad

slagingen over enige beginselvragen, betreffende de organisatie 
van de Nederlands-Indonesische Unie, zoals deze binnen de 
grenzen van het veertiende hoofdstuk der Grondwet zou kunnen 
worden opgebouwd. 

De Stichting hoopt op deze wijze bij te dragen tot de ver-
wezenlijking van haar doel, zoals dit in de stichtingsacte is 
omschreven: "de verbreiding in zo wijd mogelijke kring van 
degelijke kennis omtrent de denkbeelden, waarvan het sociaal
democratisch beginsel uitgaat, zonder het karakter van partij
politieke propaganda". 

Deze publicatie is dus enigszins te vergelijken met de Proeve 
van hoofdlijnen voor het Statuut van de Nederlands-Indone
sische Unie, welke het Centrum voor Staatkundige Vorming 
in Februari 1948 het licht deed zien. 

Ook de thans voor ons liggende proeve beperkt zich tot grond
slagen en hoofdlijnen en geeft dus geenszins een gedetailleerd 
ontwerp. 

De samenstellers gaan er van uit - en over dit uitgangspunt 
is verschil van opvatting nauwelijks meer mogelijk - dat van 
af het ogenblik, dat hervorming van het staatsbestel van het 
Koninkrijk der Nederlanden in het uitzicht is gesteld. is aanvaard, 
dat die hervorming gegrondvest zou zijn op één allesbeheersend 
beginsel: de gelijkwaardigheid van Nederland en Indonesië bij 
behoud van een vrijwillige band tussen beide landen in de vorm 
van een Unie, die volgens het rapport aan innerlijk gezag en 
aan duurzaamheid zal winnen, naar mate ze aan de zelfstandig
heid der landen meer ruimte laat. 

De samenstellers merken in dit verband op, dat Nederlands 
meespreken in specifiek Indonesische zaken even drukkend zou 
zijn als Indonesische medeszeggenchap bij de regeling van 
Nederlandse belangen. 

Zij hadden n.h.v. aan deze opmerking (die kennelijk ontleend 
is aan het voorlopig verslag der Tweede Kamer, Rijksbegroting 
dienstjaar 1949 1000 I 4, bldz. 6) ter verduidelijking het ant-
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woord der regering kunnen toevoegen, namelijk, dat deze waar
heid opzichzeIf de kwestie der Unie niet raakt, vermits die juist 
is bedoeld ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen. 

Dat aan het vorenvermelde uitgangspunt al dadelijk en zonder 
voorafgaande motivering de opmerking wordt vastgeknoopt, 
dat op de bodem, waarop de nieuwe staatsrechtelijke constructie 
wordt opgetrokken, de paradoxale stelling ligt, dat de nood
zakelUke, juridische zwakheid van de Unie voorwaarde is voor 
haar politieke kracht, is minder overtuigend. 

De gedachtengang, welke verder in deze proeve wordt gevolgd, 
kan voor het overige in het kort als volgt ·worden weergegeven. 

De economische, technische en administratieve uitrusting van 
Indonesië was en is niet ten volle het geestelijke eigendom van 
de Indonesische volken. Juist de vitale onderdelen van de staat
kundige en economische apparatuur, die het vooroorlogse 
Nederlands-Indië stempelde tot een modern georganiseerde 
samenleving, werden immers door uitheemsen beheerst en 
bestuurd. Het staatkundig uitgangspunt nu van de nieuwe 
rechtsverhoudingen - een zelfstandig Nederland en een even 
zelfstandig Indonesië - veronderstelt een arheidsgemeenschap 
lussen Nederlanders en Indonesiërs in Indonesië, die niet tot 
uitdrukking komt in de jurisidche bouw van de Unie, doch die 
ten doel heeft te verwezenlijken, dat de moderne bewerktuiging 
van Indonesië het geesleli.ik eigendom wordt van land en volle 
Het gaat er dus niet om 1e kiezen tussen een zelfstandig Indo
nesië zonder Nederlanders en een Indonesië onder Nederlandse 
zeggenschap. Voorwaarde voor de Unie kan alleen zijn de derde 
weg. Zelfstandigheid van Indonesië onder een Indonesische 
regering gedragen door arheidsgemeenschap van Indonesiërs en 
Nederlanders ginds. 

Dit is volgens het rapport de meest essentiele verandering in 
de staatkundige strucLuur van het Koninkrijk (oude stijl). Het 
technische ovèrwicht, dat de gang der historie aan Nederland 
verschafte, kan niet meer dienen tot handhaving van een 
politiek Nederlands overwicht, het staat niet meer voor Neder
land op de halans del' onderlinge verhouding, het zal op Indo
nesië moeten \vorden overgeschreven, óf men zou een constructie 
moeten bouwen, die op de politieke werkelijkheid niet past dan 
wel de grondbeginselen van gelijkheid en volwaardigheid moeten 
verzaken. Het is deze arbeidsgemeenschap tussen Nederlanders 
en Indonesiërs in Indonesië, die het mogelijk moet maken 
Nederland en Indonesië als gelijke en volwaardige partners in 
de Unie te zien. 

De samenstellers hadden in dit verband kunnen verwijzen 
naar art. 10 sub d van het accoord van Linggadjati, inhoudende 
- blijkens de toelichting van de Commissie-Generaal - de 
bereidverklaring van Nederland om, op in het Uniestatuut 
nader te bepalen wijze en onder nader te bepalen voorwaarden, 
Indonesië te helpen deze gclijkwaardigheidsgedachle te reali-
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seren. Zij hadden dan tevens in nadere beschouwing kunnen 
nemen de in de regeringsverklaring van 10 December 1946 
vermelde, daarbij passende medeverantwoordelijkheid en mede
zeggenschap. 

Met de vorenbedoelde bereidheid tot de erkenning van de 
gelijkheid en volwaardigheid der Uniepartners treedt nu, volgens 
de samenstellers van het rapport, het probleem van de Unie 
uit de sfeer van liquidatie en afbraak in de sfeer van constructie 
en opbouwen benadert het het probleem van integratie, het 
meest kenmerkende staats- en volkenrechtelijke vraagstuk van 
deze tijd: hoe de individuele gemeenschappen in grotere ver
banden kunnen worden samengebracht en welke de juridische 
structuur van deze verbanden kan zijn. 

Tegen deze achtergrond wordt dan vervolgens de waarde van 
de begrippen "lichte" en "zware" Unie tegen elkaar afgewogen, 
waarop na toetsing aan de normen van het juridisch nodige, 
het staatkundig wenselijke en het politiek bereikbare wordt 
geconcludeerd, dat slechts een "lichte" Unie nastrevenswaard 
mag heten. 

Terecht merken de samenstellers op, dat ondanks een grote 
mate van eenstemmigheid over de algemene staatkundige be
ginselen er nog altijd een duidelijk verschil van inzicht bestaat 
over de juridische constructie van de Unie, welk verschil kan 
worden gekenmerkt door de vraag: zal de Unie "zwaar" zijn 
of "licht"? 

Bij de beantwoording nu van deze vraag, waarbU de namen 
"zwaar" en "licht" blijkens het rapport in een van de tot dusver 
gebruikelijke betekenis enigszins afwijkende zin gehanteerd 
worden, wordt onder de benaming "lichte" Unie een constructie 
verstaan, waarbij de deelgenoten - zoals regelematig in het 
internationale verkeer, vooral bij collectieve verdragen gebeurt 
- besluiten bepaalde belangen voortaan gezamenlijk door ge
meenschappelijke organen te behartigen; dat zij op zich nemen 
de beslissingen van die nieuwe organen uit te voeren en er zich 
naar te gedragen. Uit de verdere uitwerking blijkt dan, dat de 
opzet van de aldus in het rapport voorgestane constructie 
(overdracht van bevoegdheden zoals die ook op internationaal 
niveau plaats vindt) deze is, dat de taakomschrijving voor de 
Unieorganen slechts zal aangeven het gebied, waarop overleg 
wordt voorgeschreven en waarop dientengevolge Unieregelingen 
of -beslissingen tot stand kunnen komen en dat de regeringen van 
Nederland en van Indonesië elk voor zich bevoegd zouden zUn 
elk onderwerp te regelen, tenzij er terzake een wettelijke regeling 
der Unie of een beslissing tot regeling bestaat. 

Bij deze constructie wordt het gezag van de organen van de 
Unie derhalve, zoals Prof. Eigemann het destijds formuleerde, 1) 
een volkomen afgeleid gezag van wat het Koninkrijk der Neder-

1) Elseviers Weekblad 1 Maart 1947. 
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landen nieuwe stijl en de Verenigde Staten van Indonesië goed 
zullen vinden aan die organen toe te vertrouwen. Dit in tegen
stelling tot de "zware" Unie, waarbij de deelgenoten zich al 
dadelijk voor bepaalde onderwerpen zouden binden aan het 
gezag van de Unie en als regel onbevoegd zouden zijn regelingen 
of besluiten over de voorbehouden onderwerpen te treffen. I) 

De samenstellers van het rapport menen, dat beide Unie
constructies juridisch sluitend zijn, d.w.Z. in overeenstemming 
kunnen worden geacht met wat onze huidige Grondwet verlangt. 

Wanneer men nu bedenkt, dat in art. 207 G.W. onder meer 
wordt verwezen naar het terzake reeds gepleegde gemeen overleg, 
dan loont het de moeite om na te gaan hoe men, op grond daar
van, zich de constructie van de Nederlands-Indonesische Unie 
tot dusver heeft gedacht. 

Het moge immers waar zijn, dat de Unie en haar organen 
eerst haar uiteindelijke gestalte zullen ontvangen bij het nog 
nader te plegen overleg, de voornaamste contouren daarvan 
zijn reeds voldoende duidelijk naar voren gekomen. 

Ik ontleen daartoe aan de officiële bescheiden het volgende: 
Nederland en Indonesië moeten in beider belang en in het 

belang van de internationale samenleving duurzaam een gemeen
schappelijk staatsverband behouden. 2) 

Noch volkenrecht, noch Nederlands of Indonesisch staatsrecht, 
dat elk der leden kennen zal, zullen de Unie bepalen, doch een 
gemeenschappelijk Nederlands-Indonesisch staatsrecht.3) 

Men kan er gerust op zijn, dat de overeenkomst van Lingga
djati een staat introduceert met een reële koning.4) 

De eenheid tussen de samenwerkende landen wordt allereerst 
gewaarborgd, omdat het hoogste gemeenschappelijke gezag in 
de Kroon ligt verankerd.5) 

Niet de souvereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden, 
oude stijl, in volle omvang, gaat volgens de Linggadjatibeginselen 
over op de Verenigde Staten van Indonesië. Die souvereiniteit 
moet men zich zien verdelen over de leden der Unie en de 
Unie zelf.8) 

De Unie zal souverein z~jn in eigen kring, zoals in andere zin 
op lager niveau ook de deelstaten dat zijn. 7) 

1) vgl. het standpunt van Prof. Romme in de Tweede Kamer, }-Iande
Hngen 15 Januari 1948, bldz. 1071 : de toekenning van bevoegdheden 
aan de Unie betekent immers een niet-toekenning van die bevoegdheden 
aan de Federatie. 

2) Blijkens de aide-mémoire, op 23 Juni 1947 aan de republikeinse 
delegatie overhandigd, één van de grondgedachten van de overeenkomst 
van Linggadjati. 

3) Minister Jonkman in de Tweede Kamer, 3 Februari 1948, bldz. 1323; 
t) Minister Jonkman in de Tweede Kamer, 19 December 1946, 

hldz. 1010. 
á) Toelichting van de Commissie-Generaal op het beginselprogram 

van Linggadjati. 
6) Minister Jonkman in de Tweede Kamer, 3 Februari 1948, bldz. 1321. 
7) Idem, bldz. 1323. 
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De deelgenoten zullen beide een zelfde mate van beschikkings
recht, van gezagsapparatuur, van souvereiniteit bezitten, beide 
beperkt door het Statuut van de Unie. I

) 

Is eenmaal de staatkundige organisatie voltrokken, dan zullen 
de algemene belangen, die verband houden met de aangelegen
heden van het gehele Koninkrijk worden behartigd door de 
organen van de Nederlands-Indonesische Inie.2

) 

De Unie zal als zelfstandige eenheid de haar in het ontwerp 
art. 208 sub L1 der Grondwet toegedachte originaire functie 
hebben te vervullen.3) 

De regering stelt zich voor, dat de te vormen Unie door haar 
organen op haar eigen competentieveld het hoogste bindend 
gezag uitoefenen zal en dat dit competentieveld in het Unie
statuut omlijning zal vinden.4) 

Uit deze aanhalingen treedt n.h.v. wel een enigszins andere 
conceptie van de Unie naar voren dan door de samenstellers 
van het rapport is ontworpen. 

Juridisch, d.w.z. getoetst aan wat onze huidige Grondwet 
verlangt, lijkt mij dan ook de "structuur der voorbehouden 
onderwerpen" (de "zware" Unie in het systeem van het rapport) 
beter gefundeerd dan de zogenaamde "lichte" Unie. 

De samenstellers van het rapport erkennen, dat er niet veel 
toelichting voor nodig is om te verklaren, dat de "zware" Unie 
uit formeel oogpunt bezien meer kan bieden dan de "lichte". 
Zij menen echter, dat deze formele gehechtheid niets betekent, 
wanneer de gezindheid zich te onderwerpen aan het Uniegezag 
zou komen te ontbreken. 

Het wil mij intussen voorkomen, dat in dat geval ook de 
grondslag voor een zogenaamde "lichte" Unie in feite zou 
komen te vervallen. 

Bij een oprechte bereidheid daarentegen aan beide zjjden om 
te komen tot een duurzame samenwerking op het terrein van 
de gemeenschappelijke belangen, zou men m.i. zeker niet be
hoeven te vrezen, dat - zoals de samenstellers van het rapport 
menen - het gezag der zogenaamde "zware" Unie per se 
gevoeld zou gaan worden als een blijvende druk op de nationale 
ontplooiing of als een voortdurende rem op de taakvervulling 
der landsregeringen. 

Wel zou ik tot op zekere hoogte met de samenstellers van het 
rapport willen instemmen, waar zij de vraag onder ogen zien 
wat thans politiek bereikbaar is. 

Wat dit betreft, moet hen n.h.v. worden toegegeven, dat cr 
op dit ogenblik tegenstellingen liggen, die men, nu de opzet 
der Unie urgent wordt, niet uit het oog kan verliezen. Evenmin 

t) Idem, 19 December 194ü, bldz. 1010. 
"~ Minister Beel in de Tweede Kamer, 13 Januari 19,t8, bldz. 1002. 
a) Minister Sassen in de Tweede Kamer, 19 Augustus 1948, bldz. 127. 
4) Minister lleel in de Tweede Kamer, 29 April 1948, bldz. 1678. 
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zal men echter de ogen mogen sluiten voor hetgeen reeds eerder 
vr~jwillig werd overeengekomen. 

Voor het overige zal het nog nader te plegen gemeen overleg 
moeten uitwijzen op welke wijze de samenwerkende partners er 
in zullen slagen aan de Unie vorm en inhoud te geven. 

PIETERS. 
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NOGMAALS 

':De verplichte af.ötancl van "voorkeur.ötemmen" 

H[
et redactionele naschrift onder mijn artikel in het 

Mei-nummer over bovenvermelde kwestie noopt (beter 
wellicht: "noodt") mij tot een wederwoord. 

Het zal de aandachtige lezer namelijk niet zijn 
ontgaan, dat het door de redactie gegeven commentaar voor 
een deel volkomen langs mijn argumentatie heengaat en voor 
een ander deel gelijk staat met het intrappen van een reeds 
door mijzelf geopende deur. Immers, verscheidene van de door 
de redactie opgesomde feitelijkheden en wenselijkheden werden 
ook door mij even grif als door haar erkend. Zo b.v. : de demo
cratische gang van zaken bij de candidaatstelling binnen het 
partijverband; het grote belang van een zo doeltreffend mogelijk 
samengestelde Kamerfractie; daarmede samenhangend: de 
wenselijkheid, dat de verkiezing van de onderscheidene candi
daten zoveel mogelijk naar gelang van hun volgorde op de lijst 
wordt bevorderd; vervolgens: het belangrijke element, dat de 
politieke partijen voor het staatkundig leven en het parlementaire 
werk vormen, wat - vanzelfsprekend - impliceert het goed 
recht van en de noodzaak voor de Partij om leiding te geven bij 
de candidaatstelling zowel als bij de verdere voorbereiding van 
de verkiezing. Hoe zou men, trouwens, anders van een partij
functionaris kunnen verwachten '? 

En waarom in dit verband met het onderhavige onderwerp 
de leer van St. Thomas en zelfs het gezagsprincipe erbij worden 
gehaald, ontgaat mU volkomen! 

Tegen niets van dit alles was mijn artikel immers ook maar 
in de verste verte gericht. Zelfs werden door mij niet eens 
bezwaren tegen "ons Kiesreglement" te berde gebracht, maar 
slechts tegen de éne bepaling daarin, die de candidaat verplicht, 
geen plaats in de Tweede Kamer te aanvaarden, indien hij 
door "voorkeurstemmen" (een term, die de Kieswet voor Tweede
Kamer-verkiezingen niet kent !) mocht worden gekozen. 

Dààrtegen en daartegen alléén ging en gaat mijn bezwaar. 
En lang niet van mij alléén ! En in plaats dat de redactie nu de 
door mij aangevoerde argumenten - en het zij in alle be
scheidenheid gezegd: het waren er héél wat, waaronder ver
scheidene van toch wel zeer respectabele aard - stuk voor 
stuk gaat weerleggen - of althans tracht zulks te doen -
meent zij, na een opsomming te hebben gegeven van deels niet 
ter zake dienende, deels door mijzelf erkende opvattingen, te 
hebben aangetoond. . .. "dat het vraagstuk meerdere zijden 
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heeft en niet met een eenvoudige formule is op te lossen." 
Alsof niet juist in mijn artikel de bedoelde reglementsbepaling 

niet slechts van "meerdere" (met excuus voor dit germanisme) 
maar van alle mogelijke kanten werd belicht! En alsof niet juist 
door de Partij (in plaats van door mij) deze "veelkantige "zaak 
wat àl te gemakkelijk, n.l. langs de weg van de geringste weer
stand, en door middel van een wat :'tI te "eenvoudige formule" 
(n.l. die, neergelegd in het 2e lid van Art. 29 K.R.) werd 
"opgelost" ! 

Dat deze formule, behalve eenvoudig, allerminst onschuldig 
is, meen ik in mijn artikel toch wel voldoende te hebben aan:' 
getoond. Met name daar, waar dit handelt over "de morele kant 
van de zaak". 

En nu is het wel uitermate teleurstellend, dat zelfs dààrover 
in het redactionele naschrift met geen woord wordt gerept. 

Want, hoe belangrijk en interessant de door de redactie aan
getipte zaken op zich ook mogen zUn, zij kunnen - nóch elk 
afzonderlijk, nóch alle te zamen - dienen ter rechtvaardiging 
van de onderhavige reglementsbepaling, zo lang zou moeten 
worden erkend, dat deze - alleen reeds om haar inhoud en 
strekking - op morele zowel als op legitieme gronden, onaan
vaardbaar is te achten. l\La.w. : zo lang zou moeten gelden, dat: 
Ie het niet oorbaar is, de stemmen van 25 à 50.000 kiezers 

eigenmachtig van candidaat X naar candidaat Y over te 
hevelen (want daar komt het in feite toch op neer, al gebeurt 
het dan, laat ons maar zeggen: "wat gecamoufleerd"); 

2e het niet betamelijk is, de eerstbedoelde candidaat bovendien 
nog, door het doen tekenen van zijn verklaring, aan deze 
"stemmen-vervalsing" medeplichtig te maken en hem moge
lijk aldus voor een gewetensconflict te plaatsen; en 

3e het niet rechtmatig is, bepaalde door de Wet aan candidaten 
en kiezers toegekende rechten, Zonder meer ongedaan 
te maken. 

Men lei de toch, door het opwerpen van allerlei bijzaken, de 
aandacht van de hoofdzaak niet af! 

Dit gebeurt b.v., wanneer gezegd wordt, dat cr in 19,17 
"ernstige" redenen waren voor het overnemen van de door mij 
gewraakte bepaling uit vroegere Kiesreglementen - mede gelet 
op de "noodzaak" van één centraal geleide en krachtige propa
ganda voor de verkiezingen zelf. Want het is duidelijk, dat het 
dan uitsluitend gaat om dingen, die, partij-organisatorisch 
bezien, ongetwijfeld van groot belang kunnen zijn, maar die 
daarom op zich allerminst een rechtvaardiging inhouden voor 
het toepassen van een middel, dat in zich als ongeoorloofd en 
onrechtmatig moet worden beschouwd. 

Dat dit door de meerderheid van de desbetreffende partij
instanties klaarblijkelijk nimmer aldus werd gezien, kom t door 
wat door mij werd genoemd "de redeneringsfout", als zou de 
definitieve candidaatstelling betekenen, dat de kiezers over de 
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keuze hunner volksvertegenwoordigers niets meerte zeggen hebben. 
Een wel heel sterke bevestiging van deze m.i. onjuiste op

vatting, geeft de redactie zelf, waar zij de vraag opwerpt "of 
democratie en democratische verkiezingen moeten betekenen, 
dat iedere kiezer tot op het moment waarop hij in feite zijn 
stem uitbrengt, evenveel invloed op de verkiezing moet houden" ! 

Hierop kan, dunkt mij, dit gezegd worden: "Tol" het moment 
waarop de eigenlijke verkiezing plaats heeft, is er (en dient cr 
te zijn) verschil van invloed. Want het is duidelijk, dat degenen, 
die zich (in het algemeen binnen het verband ener politieke 
partij) voor de candidaatstelling interesseren en hun bemoeiingen 
daarover uitstrekken, al naar gelang van hun betekenis en 
belangrijkheid (hetzij als groep als of persoon) en met inacht
neming van de taak, die zij in het maatschappelijk, het staat
kundig èn het partij-leven te vervullen hebben, op de aanwijzing 
der onderscheidene candidaten en dus uiteraard ook op de 
verkiezing zelve, minder of meer invloed kunnen en mogen 
(en inderdaad ook zullen) uitoefenen. Dit alles is dan ook in 
het Kiesreglement van onze Partij op zodanige wijze geregeld, 
dat zelfs de meest verwoede "democraat" dààrtegen, redelijker
wijs, ook maar in het geringst enig bezwaar kàn of zàl hebben 
(of het zou moeten zijn, dat b.v. de huidige regeling t.a.v. de 
groslijststemming naar mijn smaak, eer te "democratisch" dan 
te weinig "democratisch" is I). 

1\1 aar eenmaal het moment van de verkiezingen aangebroken 
:ijnde, (en hier ligt de quintessens van de zaak, bezien uit het 
oogpunt van het tot gelding brengen van de "volksinvloed"), 
dàn spreekt het, dunkt me, vanzelf, dat iedere kiezer, met het 
uitbrengen van zijn stem, evenveel invloed moet kunnen hebben. 
Want dàn gaat het er juist om, de collectieve uitspraak van de 
kiezers vast te stellen t.a.v. degenen, die zij, uit de gestelde 
candidalen, als hun volksvertegenwoordigers aangewezen willen 
zien. Dit is nu eenmaal de logische consequentie van het algemeen 
kiesrecht, zoals het bovendien óók de enige mogelijkheid is om 
ten deze de "volkswil" te kunnen kennen. \Vil men het anders, 
dan dient men niet enerzijds te doen "alsof" men vóór gelijk 
kiesrecht voor allen is en anderzijds dit recht, langs een omweg, 
te "saboteren" ; maar dan zou het oprechter en waarachtiger 
zijn, ernaar te streven, dat het algemeen kiesrecht wordt ver
vangen door b.v. een kiesrecht, dat alleen open staat voor bij 
politieke partijen aangesloten staatsburgers. De volgende stap 
zou dan wellicht kunnen zUn, dat de partij met het grootste 
leden-tal zal trachten door te voeren, het kiesrecht enkel nog 
maar te doen gelden voor de bij haar aangesloten leden. Van de 
éne dictatuur naar de andere is immers maar een stap 1 

En als de redactie ter rechtvaardiging van de door mij ge
wraakte reglementsbepaling, zich enerzijds meent te moeten 
beklagen over en anderzijds poogt zich te beroepen op de Kies
wet, dan mag toch t.a.v. haar beklag, de vraag worden gesteld: 
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hoe, ter wereld, de uit de politieke partijen voortgekomen 
volksvertegenwoordiging zich alsmaar heeft laten wèlgevallen, 
dat de Kieswet die politieke partijen ignoreert? Zou het niet 
dààrom kunnen zijn, dat dat ignoreren slechts camouflage is 
teneinde aldus de schijn van on-partijdigheid op te houden? 
Want wordt niet juist door de wijze waarop de "zetelverdeling" 
(en dààrover gaat het hier) in de Kieswet is geregeld, voor 
minstens de volle 100% rekening gehouden met de onmisbaar
heid van (met name reeds tot ontwikkeling gekomen zijnde) 
politieke partijen in onze democratische staat, wanneer men 
slechts in plaats van het woord "candidatenlijst", het woord 
,.partij" wil lezen? 

En wat het beroep op de Kieswet betreft, die dan toch ook 
maar beperkingen op de "macht" van de kiezers heeft ingevoerd 
en (hoe zou het anders kunnen ?) toch ook maar zekere regelen 
voor de candidaatstelling heeft gesteld, zou men zich met recht 
en reden kunnen afvragen of dit in het raam van de door mij 
gegeven beschouwing, wel ter zake dienend is. Evenals de op
merking, "dat er tenslotte grenzen zijn aan wat men "demo
cratie" noemt." Een en ander zou n.l. alleen dàn zin hebben, 
indien door mij was gesteld, dat iedere kiezer .... zijn eigen 
candidaat moet kunnen hèbben zowel als .... zijn! 

De redactie, evenals de welwillende lezer, moge bij deze 
evenwel in alle oprechtheid ervan verzekerd worden, dat een 
dergelijke toestand door mij, nóch door enige andere tegenstander 
van de onderhavige reglementsbepaling, als een begerenswaardig 
doel wordt nagestreefd! 

Het gaat hierbij zelfs - en dat moge nog eens nadrukkelijk 
worden herhaald - op de eerste plaats helemaal niet over wat 
méér of wat minder "democratie"! Het gaat in allereerste 
instantie heel bepaaldelijk om de vraag: Is, uit een oogpunt 
van de moraal en het gewoon burgerlijk fatsoen, het hier be
sproken voorschrift geoorloofd en gerechtvaardigd of niet? 

Ongeacht zijn practische uitwerking. Ongeacht óók de vele 
andere bezwaren ertegen van tactische, van psychologische en 
van ideële aard, die, alle bij één, naar mijn opvatting, voldoende 
zwaar wegen - zeker voor een partij als de onze - om deze 
aan de candidaat te stellen eis, bOlJendien ook om al déze redenen, 
zéér beslist af te wijzen. 
Rotterdam, Juni 1949. .1 . .1. MINEUR. 

qza6chri;t uan de redactie: 

Het naschrift op het vorige artikel van de heer Mineur had 
uiteraard niet de strekking de argumenten in zijn artikel te 
weerleggen, maar bedoelde alleen te wijzen op enige aspecten 
van het vraagstuk, die, naar het oordeel der redactie, niet 
voldoende belicht waren. De redactie is voornemens binnen
kort uitvoeriger op dit vraagstuk, en derhalve ook op de 
argumenten van de heer Mineur, in te gaan. 
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CPOLITIEKE 

kanttekeningen 

][

n de vorige aflevering ziJ.·n de 
Politieke l(anttekeningen 
werkelijk niet uit gebrek aan 
stof weggevallen. Daartoe 
zou het "politieke dagboekje" 

tot bewijs kunnen strekken, waar
we nu maar lukraak wat blad
zijden openslaan in de hoop, dat 
deze rubriek ditmaal niet langer 
wordt dan oirbaar is. 

En al zullen de korstjes in
middels wat oudbakken geworden 
zijn, toch kunnen wij de verleiding 
niet weerstaan, - waarschijnlijk 
omdat we al schrijvende in de 
roes der gemeenteraadsverkiezin
gen leven - om een herinnering 
op te roepen aan het inderdaad 
grappige grapje, dat "De Nieuwe 
Eeuw" heeft uitgehaald, toen dit 
blad op een journalistiek feest
banket, aangericht bij gelegen
heid van zijn dertigjarig bestaan, 
prof. Romme en de heer \Velter 
naast elkander plaatste. Om het 
zonder lucullische beeldspraak te 
zeggen: zij, die in de Tweede 
Kamer zo ver mogelijk van elkaar 
afzitten, zagen een artikel van 
hUil hand keurig naast elkaar op 
eell der jubelpagina's afgedrukt. 

Redactioneel was dat een stou
te aardigheid of een aardige 
stoutigheid, die wij paepsen, alle
maal wie en zoals wij zijn, best 
kUllnen waarderen. De lezers 
moet het grappige grapje zijn 
opgevallen, wellicht zo, dat zij 
des te gewilliger aan het leren 
zijn geslagen wat Romme had te 
poneren over "Noodzakelijke een
heid in de politiek" en wat 
Welt er had te antwoorden op de 
door hem zelf gestelde vraag: 
"Waarom de K.N.P.1" 

Maar hiermede moet toch wel 
de grappigheid van het grapje 
voor de heer \Velter althans zijn 
uitgeput. \Vant niet om het een 
of ander, maar Homme weerlegde 
in zijn Artikel nogal krachtig de 
stelling, welke Wclter poneerde. 

Wij hebben het altijd als een 
niet-grappige regiefout be
schouwd, dat de eenzaat Welter. 
zo ver mogelijk de uiterstIinkse 
Kamerhoek is ingedreven. De 
man kan het best hebben, maar 
fijn was het, eerlijk gezegd, be
paald niet. Intussen is het merk
waardig, dat ongetwijfeld tegen 
àlle goede bedoelingen in het 
"katholieke, van politieke par
tijen volstrekt onafhankelijke 
blad", zoals de Nieuwe Eeuw 
zich in 'n woord ter inleiding op 
Welter's bijdrage noemde, de 
heer \Velter in de verst mogelijke 
hoek tegenover de plaats van 
Romme drong, juist door dat 
grappige grapje en juist door het 
tweetal zij aan zij - om niet te 
zeggen - arm in arm te zetten. 

Welt er immers hield een tafel
speech pro domo doorspekt met 
allerhande gratuite beweringen 
en oratorische vragen. 

"Het cultureel en politiek leven 
onder de Katholieken is - Gode 
zij dank - zodanig gedifferen
tieerd, dat er behoefte bestaat 
aan een vrije uitlaat, zonder 
welke een vrij opbloeiend geestes
leven, met name onder de jon
geren, niet mogelijk zou zijn. 

Kan het eigenlijk wel verwon
dering wekken, dat bij de grote 
verscheidenheid van. vraagstuk
l<cn met betrekking tot financiën, 
economie, sociale maatregelen, 
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leger, vloot, Indië, internationale 
politiek, daarover door Katho
lieken, die zich van die vraag
stukken rekenschap kunnen ge
ven, verschillend wordt gedacht? 

Al deze vraagstukken liggen 
hui ten het terrein van geloofs
en zedeleer, het zijn zogenaamde 
vrije vraagstukken, waarover Ka
tholieken verschillend mogen -
en naar de natuur der dingen 
moelen - dt'nken. 

Het ware immers volstrekt 
onaanvaardbaar dat onder de 
Kath(')lieken van Nederland 
over al deze vraagstukken 
gelijk zou moeten worden ge
dacht, zo miu als men van hen 
mag verwachten dat zij gelijk 
denken over Maritain, ller
nanos, Sartre, Giotto, da Vinci 
en Canaletto. 
Vooral na de geestelijke eman

cipatie der Katholieken in de 
laatste honderd jaren, waartoe de 
Katholieke inriehtingen van ho
ger onderwijs in hoge mate heb
ben bijgedragen, ware eenheid 
van denken op politiek evenals 
op cultureel gebied niet alleen 
onaanvaardbaar, zij is volstrelü 
ondenkbaar geworden. 

\Vie dit m.i. onaantastbaar 
uitgangspunt aanvaardt, moet 
tevens erkennen dat er ook op 
politiek gebied verscheidenheid 
moet bestaan, die zich alleen tot 
een eenheid oplost op het gebied 
van geloof en zeden." 

Alles goed en wel - de feest
redenaar ging zo nog wat door --
maar wij zouden om hel belang 
Mn de zaak dat apodictische en 
die dikke woorden toch graag 
wat geadstrueerd willen hebben. 

Inderdaad: om het belang van 
de zaak! En om dat belang van 
de zaak wensen wij er aan te 
herinneren, dat èn hoe in een 
bondig betoog Romme probeerde 
de noodzakelijkheid der eenheid 
in de politiek te bewijzen. 

Kort samengevat verklaarde 
prof. Romme: 
1e. was dertig jaar geleden de 

schoolstrijd drijfveer voor 
politieke verbondenheid, nu 
is het o.a. het werkleven van 
de mensen, waarbij het gaat 
om een rechtvaardige, chris
telijke orde van zaken. 
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2e. deze actuele verbondenheid 
is nu moeilijker dan vroeger, 
omdat het eigenbelang hier 
een rol speelt. 

3c. maar daar staat tegenover, 
dat het gevaar van het 
communisme de verbonden
heid krachtig versterkt en 

4e. dat die verbondenheid, de 
eenheid, ook kracht put uit 
het besef, dat ons eigen 
geluid onze samenleving op 
economisch-sociaal terrein 
moet doortrillen, wil daar 
van een rechtvaardige orde 
van zaken met recht kunnen 
worden gesproken .... 

Wie dit standpunt inneemt, 
het standpunt van de Katholieke 
Volkspartij, bagateliseert de gees
telijke stri.id niet noch de eise~l 
en noden van het practisch polI
tieke leven. Hier tegenover kwam 
'Velter in de donkerste slag
schaduw te staan. Door te stellen 
zonder meer, dat de Katholieken 
op maatschappelijk, sociaal-eco
nomisch en cultureel gebied ver
schillend moeten denken - als 
een onvermijdelijk postulaat hun
ner emancipatie - bagateliseert 
de K.N.P.-er het practisch poli
tieke streven. Dat hij de ideeën
strijd kleineert - althans in het 
Nieuwe Eeuw-artikel, waarin hij 
toch getuigenis van eigen over
tuiging wilde afleggen - blijkt 
uit de laatste alinea van het hier
boven afgedrukle citaat over
duidelijk I 

,,'3edippel" 

De aehtbre lezer wordt ver
zocht niet te veel op het pole
misch karakter te letten van onze 
eerste kanttekening: Het ging 
minder om Weiter dan om de 
strijd der ideeën en was bedoeld 
als ouverture op dit tweede 
marginale, waarin wij er even de 
aandacht op ' .... illen vestigen, dat 
de strijd om de staatkunde rood 
doordrenkt is van het bloed, dat 
in de strijd des geestes wordt 
gestort. Ja zeker, de strijd des 
geestes neemt hier of daar en 
soms de vorm aan van een ver
fijnde sport, die scherpzinnigheid 
vraagt en elegantie .... wij spre
ken niet voor niets nog graag met 
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voorkeur van "de degens krui
sen"; en sQms en hier en daar 
gaat het wat ruiger toe, zodat 
de Eerste Hulp bij ideologische 
Ongelukken klaar staat met wet
ten en wonderolie om de blutsen 
en blessuren humaan en tolerant 
te verbinden. lVI aar bittere ernst 
en gevaren van dat soort, dat 
sluipt en kruipt, schuilen achter 
de bevallige of de sportieve 
vormen, die de ideeënstrijd aan
neemt. 

Wij willen nooit en nergens 
achterblijven, in humaniteit en 
verdraagzaamheid, maar huma
niteit is geen humanisme en 
verdraagzaamheid is geen ver
draaglijkheid en daarom is op
passen de boodsehap, want tussen 
humaniteit en humanisme en 
tussen verdraagzaamheid en ver
draaglijkheid kunnen het spor
tieve fair play en de sportieve 
loyaliteit worden doodgeklemd. 

Wie onder de indruk wil 
komen van het feit, dat de strijd 
der ideeën, levensopvatting en 
levensbeschouwing, niet alleen 
zich openbaren op maar ook 
drijven achter en dringen in het 
staatkundige werk, hij moet de 
staatkundigc maandschriften van 
andere partijen eens lezen, bij
zonder ae laatste nummers van 
"Antirevolutionaire Staatkunde" 
en van "Socialisme en Demo
cratie", de periodieken van A.R. 
en P.v.d.A. 

Misschien dat dit helpt bij hen, 
die het maar niet kunnen en 
willen inzien, dat zedelijke be
ginselen, beleefd in de hoogste 
orde, de weersgesteltenissen be
palen in het politieke land. 

Het is immers merkwaardig, 
dat in weerwil van het woord 
"de geest waait, waar hij wil" de 
geest veelal langs de mens heen 
waait en hem onberoerd laat. 

Hoe komt het anders, dat een 
beroep op staatkundige eenheid 
om wille van het communistisch 
gevaar velen onder ons zo weinig 
zegt? Al te onverschillig wordt 
dit motief als dooddoener op
gevat. En hoe komt het anders, 
dat WeIter schrijft, zoals hij het 
in "De Nieuwe Eeuw" doet, dat 
Geert Ruygers in een doorbraak
nummer van "Socialisme en De-
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mocratie" zich uitput in vage 
algemeenheden, dat dr. Brongers
ma, die een van de intelligentste 
geesten onder de jongeren is, 
zich dagelijks laaft aan de Ches
terton-bron, en in ieder zijner 
Eerste Kamerredevoeringen blijk 
geeft van rijkc eruditie, stijf de 
ogcn sluit cn dc oren stopt, 
wanneer wordt beweerd en aan
getoond, hoe zielig en nietig 
weinig er toch maar neutraal is 
op het wijde veld der staatkun
dige bemoeienis ? 

Prof. Romme schreef, dat op 
modern economisch-sociaal ter
rein, ,het eigenbelang, dat ge
zonde maar ook vertroebelde 
tendenzen heeft", een rol speelt; 
zo speelt op het geestelijke veld 
de eigendunk - en hier wordt 
dan maar het zachtaardigste 
broertje uit de familie Hoogmoed 
bij de naam genoemd - zijn rol; 
hij danst zijn brave dans op 
wetenschappelijk gebied in het 
algemeen maar bijzonder op het 
wijsgerige. En hoe graag legt de 
politicus zijn staatknnde op de 
schoot der wijsgerigheid te wie
gen! .... 

Hoe het alles zij, als wij uit 
ons zelf niet kunnen inzien, dat 
de strijd van de geest, beginsel 
en zedelijke norl11 alle politieke 
werkzaamheid beïnvloeden, laat 
het ons dan van de buren horen; 
missehien schrikken wij er van 
wakker. 

Prof. dr. S. Co Zuidema dan 
heeft onder de verschrikkelijke 
titel "Einde van het Christen
dom" een bock van dr. C. J. 
Dippel gekraakt, dat "Kerk en 
'Vercid in de crisis" gedoopt is. 
Hij deed dit, let wel, in het 
politieke maandblad "Anti-revo
lutionnaire Staatkl1nde". Dr. Dip
pel is een overtuigd doorbraak
mens, hetgeen duidelijk blijkt uit 
een artikel "Doorbraak naar 
protestantse zijde "dat hij in het 
"Doorbraaknummer" van "Soci
alisme en Democratie" publi
ceerde (Mei '49). 

Kierkegaard en Barth hebben 
dr. Dippel geleerd af te rekenen 
met alle "officieel christendom"; 
en om het huwelijk tussen socia
lisme en democratie in de tempel 
van de Doorbraak te kunnen in-
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zegenen treedt dr. Dippel op als 
de dominee, die heeft uitgevon
den "dat het leven uit /zet geloof 
niet anders z(jn mag dan /zet leven 
lIit het beginsel der beginselloos
heid", weshalve het leven uit het 
(christelijk) beginsel in de ogen 
van dr. Dippel een zeer onchris
telijk ding is. 

Wekt een aandachtige over
weging oyer deze opvatting in 
een protestantse geest, waarin de 
staatkunde haar ruime plaats 
vordert, niet ontsteltenis? Hier 
is al geen sprake meer van de 
"Umwertung aller W erten" ; hier 
is de grens genaderd van het 
geestelijk nihilisme. Hier heeft, 
zoals prof. Zuidema aantoont, 
een politieke geest een schema 
opgebouwd, waar het officiële 
protestantse christendom buiten
gesloten is en waar verder alles, 
wat zich in de practijk opdringt, 
wordt ingewrongen. Dat is "hin
cin interpretieren" en terecht 
verwijst prof. Zuidema naar He
gel's woord: Jammer voor de 
feiten, als ze niet kloppen op 
mijn theorie. 

Het dispuut tussen de anti
revolutionaire professor en de 
democratisch-socialistische doc
tor over de levendigheid en de 
geest van het christendom staat 
als zodanig buiten onze belang
stelling maar zeker niet als ver
schijnsel, een verschijnsel, dat 
zich openbaart notabene in staat
kundige periodieken. 

Dat feit doet ons klaar beseffen, 
dat wij ook in de doolhof van dc 
politiek, gedwongen worden na 
te denken over een defaitistisch 
woord als van graaf Paul York 
von Wartenburg : "De "moderne" 
mens, dat is de mens sinds de 
Renaissance ,is klaar om te 
worden begraven" ; dat wij ook 
in het labyrinth van de prac
tische staatkunde ons bezinnen 
moeten over Nietsche's uit
spraak: "Het nihilisme staat 
voor de deur: waar komt deze 
meest onheilspellende aller gasten 
vandaan ?" 

En wij denken aan een woord, 
waarmede prof. dr. R. F. Beer
ling, hoogleraar in de philosophie 
thans te Batavia, zijn boek 
"Antithesen" reeds in 1935 be-
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sloot: "De mens staat opnieuw 
voor de taak de chaos te vormen, 
wil hij niet voor goed aan de 
chaos ten onder gaan." Deze 
wijsgeer, die als wij de eerste 
storm van het op het wijsgerig 
nihilisme gebaseerde politieke ni
hilisme van het nazidom over 
zich heen heeft zien gaan, en die 
zich, als wij ons niet vergissen, 
tot het democratisch-socialisme 
heeft bekeerd en die tenslotte 
blijkens zijn onlangs verschenen 
boek "Onsocratische gesprekken" 
zich poogt los te worstelen uit 
hel défaitisme, gaf voornoemde 
professor Zuidema deze woorden 
in de pen: "Wie bewust mee
maakt de inspanning, die ook op 
politiek gebied vrucht afwierp in 
de West-Europese Unie, om tot 
een herleving van West-Europees 
roepings- en taaksbesef te komen, 
weet, dat gelukkig nog niet heel 
West-Europa ondermijnd is door 
een stuk knagend, alle geest
kracht ondermijnend défaitisme." 
(Trouw, 25 Mei '49). 

De lectuur van al deze en 
dergelijke schrifturen op het ter
rein van de geest moet ons eigen 
taak en roeping op het geestelijk 
gebied der staatkunde hoe langer 
hoe meer bewust maken en 
dwingt ons eendracht en eenheid 
te bevestigen niet alleen maar 
ook de strijd van de geest te 
populariseren voor de tallozen 
onder de Katholieke Nederlandse 
burgers, die minder- of ónbewust 
van de gevaren slaehtoffer drei
gen te worden met allen .... 

'C:'rouw. 

Intussen hebben we de ge
meenteraadsverkiezingen achter 
de rug. Zij zijn over het algemeen 
rustig verlopen. Dat geldt voor 
het Nederlandse volk in zijn 
algemeen en voor het Katholieke 
Nederlandse volksdeel in het 
bijzonder. Toch schijnt het in 
een enkele gemeente binnen Ka
tholieke kring wat te hebben ge
rommeld en natuurlijk hebben 
zich de wolken samengepakt in 
de dagen van de candidaats
stelling. Zelfs blijkt het onweer 
op een enkele plaats te zijn los
gebarsten. 



De kwestie van de candidaats
stelling hangt, als wij onze speur
neus in de goede richting hebben 
uitgestoken, samen met de vraag, 
of nog wel geldig is de reeds in 
1916 door het Nederlands Epis
copaat uitgesproken wens, dat 
de standsorganisaties zich buiten 
directe politieke actie houden, 
dat wil zeggen: "het gebod 0111 
aan andere (geestelijke, parochi
ale, gemeentelijke en) Staats
bllrgerlijke organisaties over te 
laten, wat door haar beter en 
doeltreffender kan worden be
hartigd". 

Nu is dat een onderwerp, dat 
wij liever te zijner tijd in een 
artikel dan in de kanttekeningen 
behandeld zouden willen zien, 
omdat wij dit keer in onze 
marginalia alsmaar om de poli
tieke noodzaak der eenheid ge
zwermd hebben, besluiten w(' 
graag met een kort betoog, dat 
over die eenheid handelt en dat 
wij in een van de verkiezings
pamfletten tegenkwamen. Het 
verkiezingspamflet was niets min
der dan een hele K.V.P. ver
kiezingskrant en verscheen in een 
gemeente, waar een groep KatllO
lieken gemeend hadden te moeten 
overgaan tot de vorming van 
een vrije lijst. In die krant dan 
schreef iemand, die tussen de 
regels door duidelijk genoeg liet 
merken, dat hij het met de op
vattingen van de afsplitsers in 
zijn hart vrijwel eens was. Noch
tans bekende hij op de lijst der 
K.V.P. te zullen stemmen en hij 
voerde daar motieven voor aan, 
waarvan het misschien nuttig is, 
dat ze in wijder kring overwogen 
worden. Hij baseerde zich op 
een naar onze mening gezonde en 
gerechtvaardigde "eigendunk", 
beter gezegd "zelfrespect" en 
bouwde op dat. fundament het 
huis van de Trouw op. Het 
argument van de trouw; inder
daad dat is er ook een, en een 
van nuchterheid en zakelijkheid ... 

Wij lazen dan onder de titel 
.,Ik ben opposant" : 

" .... Veronderstelt eens en 
probeert u nu eens in te denken, 
dat ik heel veel goeds, sterker 
nog: alle goeds ontdek in de 
overwegingen van mijn vrienden, 
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die zich de vrije lijst verworven 
hebben. Neem daarbij aan, dat 
ik zelfs veel ongelijk ontdek bij 
degenen, die voor de samen
stelling van de K.V.P.-lijst ver
antwoordelijkheid dragen. 

Ik ben dus opposant, dissident, 
revolutionair of hoe men mij ook 
noemen wil! 

Als men maar toe moet geyen, 
dat ik een eerlijke kerl'l, een 
eerlijke burgeres ben! 

Op welke lijst stem ik dan? 
Toch op de K.V.P.-lijst! 
En waarom? 
Omdat ik op de eerste plaats 

mijzelf indertijd vr(jwillig als lid 
heb opgegeven bij de Katholieke 
Volkspartij. Dat betekende, dat 
ik lJrijwillig de regels van het spel 
aanvaardde en dat ik IIrijwillig op 
me nam binnen die "vereniging 
van Katholieke Staatkunde ten 
behoeve van het algemeen be
lang", mijn invloed te laten 
gelden, zodra ik de noodzaak 
daarvan zou ervaren en inzien. 
~'lóet het, dan zullen ze een 
lastige aan me hebben, zo heh 
ik mij voorgenomen; ik ben geen 
lid voor spek en bonen! De doel
stelling, het bestaansrecht, de 
taak voor onze tijd van die 
Katholieke Volkspartij erken ik 
ten volle en dus concludeer ik 
daaruit, dat zij mijn activiteit 
waardig is! Ik ga er niet uit, 
tenzij ze mij er uit gooien en dat 
kan niet gebeuren, zolang ik 
eerlijk en vurig voor mijn mening 
uitkom. 

En in het feit, dat ik er niet 
kan worden uitgegooid, zolang 
ik mij aan de regels houd, ligt 
besloten het belangrijke feit, dat 
die Katholieke Volkspartij op 
democratische leest geschoeid is, 
dat ik derhalve op democratische 
wijze mijn zin kàn krijgen. 

Mijn zin kan krijgen. . .. op 
de duur. Hier kom ik aan een 
tweede reden, waarom ik de 
K.V.P.-lijst verkies. Als oppo
sant, revolutionair en zo voort 
en zo verder besef ik veel te 
goed, dat ik miJn haan geen 
koning laat kraaien binnen enkele 
weken of maanden! Zou ik dat 
menen, dan ben ik een dwaas. Is 
het gelijk aan mijn kant, dan zal 

559 



'::>m 

ik er voor te vechten hebben, 
eerlijk en standvastig; ik moet 
mijn ideeën bekend maken en 
propageren; ik moet geestver
wanten zoeken; ik moet even 
hartstochtelijk als geduldig zijn, 
even vurig als voorzichtig, want 
wee mijn ideaal, mijn opvatting 
en mijn standpunt, als men mij 
zou kunnen verwijten, dat ik 
alleen hartstochtelijk en vurig 
ware. Politieke hartstocht zonder 
meer verblindt. Ik zal een Schaep
man zijn, geen Hobespierre, Lenin 
en Hitler. Als overtuigd demo
craat zal ik verlies nemen om 
winst te verwachten. Dus maak 
ik vooralsnog 't bovenste hokje 
van de K.V.P.-lijst rood. 

\Vant we zullen eens zien, -
onthoud goed: ik spreek als een 
opposant en noem mij deswege 
dwaas, als ge mijn redenatie maar 
verstandig heet - we zullen 
eens zien, hoe de kaarten over 
vier jaren liggen. Uit zelfrespect 
moet een opposant zo lang kun
nen wachten, te meer, daar de 
zaken van het algemeen belang 
in de gemeente niet beter behar
ligd zullen worden, wanneer mijn 
vrienden te wo eg in de raad 
komen. Kom ik immers te vroeg, 
dan kom ik met te weinigen. Dan 
mis ik voldoende invloed! Dan 
vis ik achter het net. Dan ligt 
mijn ideaal aan scherven. \Vant 
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niet alleen zal de verzwakte 
fractie van lijst 1 mij niet op
nemen en kan ik mij niet bij haar 
aansluiten, tenzij bij stemmingen 
over principiële aangelegenheden, 
maar óók loop ik groot gevaar, 
dat de samenwerking met andere 
fracties, van zo'n eminent belang 
in de raad, voor mijn geest
verwanten niet te bereiken is, 
ofwel hoogst moeilijk. 

In de practische politiek zal ik 
dus blijken zwak te zijn, terwijl 
ik de kansen verspeel, welke mij 
met enig geduld sterk zouden 
hebben gemaakt in het welslagen 
der verwezenlijking. Dal immers 
houd ik als opposant vol: in een 
eerlijke strijd win ik het, al zal 
het zwoegen, ploeteren, wezen. 

De Katholieke Volkspartij 
staat mij daar borg voor, zeker 
in deze tijd, nu zij open staat 
voor beraad, nu zij zelve meer 
dan vroeger - toen zij niet uit 
afdelingen was samengesteld 
maar uit Kiesverenigingen -
bij herhaling de nadruk legt op 
haar democratische opbouw. 

Het kan pijn kosten, ergernis, 
een gewetensconflict, offervaar
digheid en nog veel meer: maar 
als opposant blijf ik in de 
K.V.P ..... " 

Een lang citaat. Maar een 
legertje van zulke "dissidenten" 
lust de Partij waarschijnlijk wel. ... ... ... 
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DE INDUSTRIALISATIE 
en het C})erm"'ilen~tek"rt 

Nr u de financiering der industrialisatie in het middelpunt 
der belangstelling is gekomen, zijn de inventieve 
geesten aan het werk gegaan. 

j Onder de vele voorstellen is een der merkwaardigste, 
dat van de belastingspecialist van de P.v.d.A., de Heer Hofstra. 
Alvorens daarop in te gaan meen ik goed te doen een paar 
opmerkingen van meer algemene aard voorop te stellen en 
enkele andere gedachten eerst te bespreken. Dat maakt het 
mogelijk in weinig woorden het zwakke punt in de gedachten
gang van de Heer Hofstra aan te geven. 

De omvang van hei vraagstuk. 

Om de orde van grootte waarom het bij de industrialisatie
financiering gaat te benaderen nemen we aan, dat voor 

het bereiken van het industrialisatiedoel (werkgelegenheid en 
sluitende betalingsbalans zonder nationale armoede in grote 
stijl) in de komende jaren in het totale Nederlandse bedrijfs
leven - dus alle takken van productie: industrie, verkeer, 
landbomv, etc. - een netto-investering noodzakelijk is van 
ca. 2 milliard gulden. 

Dit is ook ongeveer het bedrag, dat men in oudere ramingen 
van het Centraal Planbureau kan vinden. Het gaat dus om een 
besparing van ruim 15% op hel nationale inkomen, dat in 
1948 genoten werd (ca. 13 milliard). In het statistisch bulletin 
No. 27, jaargang 1949, is een overzicht gegeven van de besteding 
van het nationaal inkomen in de jaren 1946 en 1947. Met 
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hoeveel reserve men ook tegenover dergelijke cijfers kan staan, 
zij zijn in elk geval in zoverre realistisch, dat zij uitwijzen, dat 
van een netto-besparing voor risico-dragende investeringen tot 
een bedrag van 2 milliard gulden voorlopig geen sprake kan 
zijn. Maar afgezien van alle min of meer aannemelijke cijfers 
is het op grond van algemene overwegingen uitgesloten te achten, 
dat ons land de financiële middelen zal opbrengen voor een 
2 milliard netto-investering. 1) Immers de lagere inkomens
klassen verteren practisch het gehele inkomen, hetzij omdat er 
eenvoudig geen spaarmarge is, hetzij omdat de spaarmentaliteit 
ontbreekt; de hogere inkomensklassen is door de progressiviteit 
der belastingen de spaarmarge ook vrijwel ontnomen. 

Ik schrijf "vrijwel", omdat men toch wel rekening moet 
houden met een zeker bedrag aan jaarlijkse besparingen, dat 
via de kapitaalmarkt voor het bedrijfsleven beschikbaar komt. 
Tellen we daarbij de reserveringen in de ondernemingen, dan 
komen we vermoedelijk op een bedrag van ruim een half milliard. 
Een belangrijke correctie, die wij op bovenstaande stelling moeten 
aanbrengen, houdt verband met de z.g. collectieve besparingen, 
die tot stand komen (verzekeringen, pensioenen e.d.) en die 
jaarlijks een belangrijk bedrag uitmaken. Een raming van een 
half milliard zal niet ver bezijden de waarheid zijn. 

Wanneer we aIzien van het onderscheid tussen vermogen, 
geschikt om ondernemingsrisico's te dragen en vermogen, dat 
deze geschiktheid mist, dan zouden we misschien tot een klop
pende rekening kunnen komen. Met enig kunst- en vliegwerk 
ware de behoefte aan t 2 milliard investeringsgelden te dekken 
uit een half milliard collectieve besparingen, een half milliard 
aan reserveringen en particuliere besparingen en een milliard 
buitenlandse hulp, die in de vorm van het importoverschot 
ons land binnenkomt. Zodra we echter rekening gaan houden 
met het karakter van het beschikbare vermogen - en anders 
te redeneren ware absurd - dan staan we voor een tekort aan 
risicodragend vermogen van ten naastebij 1 milliard gulden,2) 

1) Het bruto-investeringsbedrag is in dit verband niet belangrijk. 
Dit wordt immers ten dele gedekt uit afschrijvingen, waarna het over
blijvende deel de netto-investeringen uitmaakt. 

2) De zeer grove benadering zou verfijnd kunnen worden door 
rekening te houden met enerzijds extra eisen, die de overheid aan de 
nationale middelen kan gaan stellen, waardoor de spaarruimte nog meer 
beperkt wordt (nieuwe sociale voorzieningen, oorlogsschaderegelingen, 
enz.) en anderzijds met bijzondere bijdragen in de financiering, die van 
de zijde van de overheid en bepaalde instellingen mogelijk zou kunnen 
worden (b.v. door eventuele exploitatieoverschotten als gevolg van 
inning van achterstallige belastingen, fondsvorming voor nieuwe sociale 
voorzieningen). Aangezien hier de debet- en creditposten elkaar vaak 
opheffen, soms staan zij in onmiddl'llijk verband (b.v. sociale voor
zieningen, die enerzijds nieuwe bijdragen eisen, anderzijds nieuwe 
fondsen doen ontstaan) kan men meen ik deze elementen bij een ruwe 
raming wel verwaarlozen, zonder het totale beeld al te erg scheef te 
trekken. 
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want alleen de interne uitbreidingsreserves der ondernemingen 
en de particuliere besparingen, die daartoe op de kapitaalmarkt 
worden aangeboden, komen voor risicodragende investeringen 
in aanmerking. I) 

De institutionele beleggers. 

Bij een zo groot tekort aan gelden voor risicodragende in
vesteringen ligt het voor de hand, dat men zich afvraagt, 

of de institutionele beleggers niet te bewegen zouden zijn om 
nu eens risicodragend te gaan investeren. 

Prof. Dr. J. Engelfriet heeff in "De Tijd" van 1 April volkomen 
terecht opgemerkt, dat de liquiditeitseis geen overwegende rol 
behoeft te spelen, omdat het ter beurze verhandelbare aandeel 
geen blijvende belegging behoeft te zijn en daarenboven het 
collectieve vermogen der institutionele beleggers deels een 
permanent karakter gaat dragen. 

De fundamentele reden waarom de institutionele beleggers 
niet risicodragend willen investeren, is, dat zij het algemene 
conjunctuurrisico niet willen dragen. 

Alle bijzondere risico's, zelfs de speciale conjunctuurrisico's 
van bepaalde bedrijven en bedrijfstakken zouden nog te onder
vangen zijn door de risicospreiding, die bij zeer grote beleggings
bedragen mogelijk is. Alleen het algemeen conjunctuurrisico, 
dat de beleggingen over de gehele linie aangrijpt is niet te 
elimineren door een nog zo grote en gedifferentieerde beleggings
portefeuille. Deze protefeuille nivelleert de naast elkaar bestaande 
risico's, niet de algemene, die in de tijd volgen. 

De omstandigheid, dat de risico-dragende belegger tegen
woordig het volle ondernemingsrisico blijft dragen, terwijl de 
staat door een rigoureuze belastingheffing de winstmogelijk
heden - die toch immers het tegenwicht moeten vormen -
aanzienlijk beknot laten we nu maar rusten. Deze factor doet 
zijn schadelijke invloed maar al te erg gevoelen in de sector van 
de besparingen, die via de kapitaalmarkt belegging zoeken en 
ten aanzien van de financiering der familie N.V.'s. 

Men heeft natuurlijk gezocht naar middelen om de institutio
nele beleggers toch tot industriele investeringen te kunnen 
bewegen. Sommigen opperden het volgende denkbeeld. 

De z.g. Local Currency gelden, de tegenwaarden dus der 
Marshall-fondsen, die bij de Nederlandse Bank op een speciale 
rekening geblokkeerd worden, zouden moeten worden gebruikt 

1) Een nauwkeuriger raming is uiteraard door mij niet mogelijk. 
Uiteraard is voor een scherpe probleemstelling een zo exact mogelijke 
analyse van de vraag en aanbodsverhoudingen van uitermate groot 
belang. Een dergelijke analyse vereist echter een onderzoek en een 
apparatuur, waarvoor alleen regeringsinstellingen als b.v. het Centraal 
Planbureau of het Ministerie van Economische Zaken berekend zijn. 
Een dergelijke uiteenzetting zal één van de belangrijkste punten moeten 
uitmaken van de door de regering aangekondigde industrialisatie-nota. 
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als een garantiefonds ten behoeve van risicodragende inves
teringen door de institutionele beleggers. Immers wanneer op 
deze wijze het conjunctuurrisico door de Staat wordt over
genomen, vervalt voor deze beleggingsinstituten het hoofd
bezwaar tegen risico-dragende investeringen in het bedrijfsleven. 
Dit denkbeeld verdient stellig nadere studie. Een probleem 
hierbij is hoe de invloeden van Overheid en beleggers onderling 
bij de gegarandeerde investeringen moeten worden afgebakend, 
terwijl daarnaast onder het oog moet worden gezien onder 
welke voorwaarden de garanties zouden moeten worden ver
leend, opdat niet èn voor de belegger èn voor de onderneming 
het belang verdwijnt om zorg te dragen voor een goed beheer 
van de aldus gefinancierde bedrijven. 

Sfaafsschuldaflossing! Sfaafsinvesfering? 

Weer een ander denkbeeld komt hierop neer, dat op allen, 
die grote vermogens beheren, met inbegrip van de institutionele 
beleggers, een bepaalde druk wordt uitgeoefend om toch maar 
zekere investeringsrisico's te aanvaarden. Het middel daartoe 
zou een geforceerde staatsschuldaflossing kunnen zijn. Deze 
schuld immers heeft dusdanige afmetingen, dat zij een belangrijk 
deel van de nationale besparingen in beslag neemt. Nog niet 
zolang geleden sprak men van een drainering van de vermogens
markt door de overheidsleningen op lange en korte termijn. 
Omvangrijke aflossingen zouden de belanghebbenden voor de 
noodzaak plaatsen uit te zien naar andere beleggingsmogelijk
heden en na verloop van tijd zouden zij in hoofdzaak aangewezen 
zijn op investeringen in het bedrijfsleven. Tot op zekere hoogte 
zou dit middel waarschijnlijk wel tot het gewenste doel voeren 
mits het consequent werde toegepast. Het is immers onaan
nemelijk, dat alle belanghebbenden voor het totaal der vrij
komende bedragen genoegen zouden nemen met inkomsten
derving en over zouden gaan tot oppotten. Daartegenover staat 
echter, dat zij, indien zij de risico's te groot achten, aan 
interestderving tenslotte toch nog de voorkeur zouden geven. 
Zij, die echter staatsschuldaflossingen een probaat middel 
vinden - voor dit doel zou immers ook de Local Currency ge
bruikt kunnen worden - gaan uit van de veronderstelling, dat, 
eenmaal voor de noodzaak geplaatst, het particuliere initiatief 
wel wegen zou weten te vinden om op aanvaardbare wijze deel 
te nemen aan de investeringen in het bedrijfsleven. De practische 
betekenis van deze gedachte moet evenwel worden betwijfeld, 
al is het alleen maar op deze grond, dat de overheid, zelfs indien 
zij gebruik zou willen maken van het totaal der beschikbare 
Local Currency gelden, zij toch een zo consequente aflossings
politiek waarschijnlijk niet in voldoende omvang zou kunnen 
volhouden om daardoor de markt der besparingen onder genoeg
zame druk te zetten. 
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Een voor sommigen zeer aantrekkelijke gedachte is deze: 
kan de Overheid de Local Currency niet rechtstreeks gebruiken 
om in het tekort te voorzien, b.v. door zelf te investeren. Maar 
enig nadenken leert, dat men hier langs verschillende wegen 
vastloopt. Men kan uitbreiding van het instituut der overheids
deelnemingen en bijzondere credieten via herstelbank en/of 
participatiebank overwegen. Een belangrijke vermeerdering 
van overheidsinvesteringen kan echter op die manier niet 
worden verwacht, omdat behalve de beschikbaarstelling van 
fondsen de vraag naar overheidsmedewerking beslissend is. 
En zeer velen wensen deze overheidsmedewerking niet, omdat 
men daarvan een blijvende greep van het ambtelijk apparaat 
op de bedrijfsvoering vreest. Aan de andere kant kan ook de 
overheid voor rekening en risico van de gemeenschap geen deel
nemingen verrichten zonder deugdelijke waarborgen tegen een 
lichtvaardig gebruik van gemeenschapsgelden. De overheid kan 
tenslotte ook niet zodanige faciliteiten geven, dat de stimulans 
voor de ondernemer tot een zuinig en efficient beheer aanmerke
lijk wordt verzwakt. Een oplossing ligt in deze richting dus 
voorshands niet. In het bijzonder het forceren van investeringen 
van de Staat in de groep van midden en grote bedrijven, die 
vroeger voornamelijk op de vrije markt en interne en familie
financiering steunden is kwalijk denkbaar. 

Overheidsinvestering door oprichting van bedrijven voor 
rekening en risico van de Staat mogen we in gemoede ook wel 
uitgesloten achten. 

Kortom, met uitzondering van een beperkt aantal bijzondere 
projecten, die zich daartoe wellicht lenen (b.v. bij de staats
mijnen, hoogovens, e.d.) is van directe staatsdeelneming geen 
industrialisatie van belangrijke omvang te verwachten).!) 

Het kan natuurlijk verkeren. Heden ten dage kennen we 
een staatsinterventie, die voor enige decennia ondenkbaar werd 
geacht. En het zal nog wel verder gaan. Maar zulke ingrijpende 
veranderingen voltrekken zich - behoudens revoluties - in de 
politieke geschiedenis meestal geleidelijk. En het industrialisatie
probleem is geen vraagstuk van erg lange termijn. 

De oplossing zal men, hoe dan ook, moeten vinden door het 
scheppen van een figuur, waarbij de vermogenbehoevende onder
nemer zich kan richten tot een niet-staats-instelling, die geleid 
wordt door in het bedrijfsleven ervaren mensen, die zowel 
verantwoordelijk zijn vóór als een belang hebben bij het beheer 
van de hen toevertrouwde gelden, terwijl de Staat voorwaarden 
zal moeten helpen verwezenlijken, waarbij risicodragende in
vesteringen op aanzienlijk grotere schaal mogelijk worden dan 
nu het geval is. 

1) De Minister heeft bovendien van rechtstreekse staatsinvestering 
zeer uitdrukkelijk afstand genomen; alleen in het uiterste geval is hij 
bereid het entameren van industriële projecten voor rekening en risico 
van de Staat in overweging te willen nemen. 
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De participatie-maatschappij. 

Het ligt voor de hand om aan de vorm der participatie
maatschappij te denken. Echter ook hier treden ernstige moeilijk
heden naar voren. 
1. Meestal ligt de participatiemaatschappij in een orde van 

grootte, dat nog maar een beperkte risicospreiding mogelijk is. 
2. Ernstiger is nog, dat wanneer men de participatiemaat

schappij in het leven roept voor het bevorderen der expansie
financiering, men in deze maatschappij toch weer de zeer 
bijzondere risicos concentreert, die verbonden zijn aan 
nieuw opgerichte bedrijven en aan bedrijfsuitbreidingen, die 
kennelijk niet elders voor de expansiefinanciering konden 
slagen. De gevestigde gerenommeerde concerns en grote 
bedrijven hebben de participatiemaatschappij niet nodig. 
Wat dus aan de deur van de directiekamer der maatschappij 
klopt is niet van het sterkste gehalte. 

3. De institutionele beleggers zullen ook niet via zo'n partici
patiemaatschappij investeren. Risicospreiding kunnen ze met 
hun enorme eigen portefeuilles zelf wel aan en het conjunc
tuurrisico zit bij de participatiemaatschappij als het ware 
in geconcentreerde vorm. 

4. De participatiemaatschappij zal in feite een scherpe selectie 
op aanvragen gaan toepassen en aldus zal haar bijdrage 
tot de industrialisatie bescheiden blijven. 

Een groots plan. 

Hf ier moge nog een plan worden vermeld, dat in een besloten 
kring werd geopperd. Al biedt het ook geen practisch 

bruikbare oplossing, het verdient de aandacht omdat het in
zicht geeft in bepaalde verhoudingen en moeilijkheden. 

Gesticht moet worden een nationale beleggingsmaatschappij 
van een zodanige financiële structuur en omvang, dat, mede 
met staatsgarantie, zowel een optimale spreiding van het risico 
als een maximaal mogelijke afzwakking van het conjunctuur
risico plaats vindt. De maatschappij zou moeten voldoen aan 
de volgende eisen: 
Ie. Zij moet deelnemen, niet alleen in de expansiefinanciering, 

maar ook in de bestaande, min of meer geconsolideerde 
ondernemingen door aankoop van aandelen, teneinde hier
mede een tegenwicht te vormen tegen het grote risico der 
"nieuwe investeringen". 

2e. Het totaal der beleggingen moet liggen in een orde van 
grootte van minstens een 20 milliard. Dan zijn vrijwel alle 
risico's, met uitzondering van het algemeen conjunctuur
risico, geëlimineerd. Bij deelneming in bestaande bedrijven 
is een totale belegging van 20 milliard geenszins fantastisch. 
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3e. Dit algemeen conjunctuurrisico kan voor de deelnemers in 
de beleggingsmaatschappij belangrijk afgezwakt worden, 
doordat een percentage (b.v. 50%) van de totale beleggingen 
in niet-risicodragende objecten plaats vindt (overheids
leningen, enz.). 

4e. Voorts kan een gedeelte van het conjunctuurrisico door de 
gemeenschap worden gedragen door staatsdeelneming in 
het aandelenvermogen der beleggingsmaatschappij. 

5e. Een effectieve beperking van het conjunctuurrisico kan 
tenslotte worden bewerkstelligd door twee mogelijkheden: 
a. het vormen van een belangrijke conjunctuur-reserve; 
b. een staatsgarantie voor conjunctuurverliezen, die de 

conjunctuurreserve met een bepaald percentage of 
bedrag te boven gaan. 

In het aanvangsstadium zal de Staat hulp moeten 
bieden hetzij bij het vormen der conjunctuurreserve 
(b.v. uit de Local Currency), hetzij door ruimere ga
ranties. 

6e. Uiteraard zal de nationale beleggingsmaatschappij gebonden 
zijn aan een limiet voor winstuitkering, omdat reserve
vorming eerste opgave blijft. Haar stukken moeten practisch 
het karakter krijgen van niet-risicodragende beleggings
papieren. Een speculatief element ware zo nodig in deze 
maatschappij te brengen door haar financiering te doen 
geschieden door middel van aandelen en obligaties en een 
minder scherpe dividendbeperking, zodra voldoende conjunc
tuurreserve gevormd is. Met kleine obligatiecoupures, met 
volledige staatsgarantie zo nodig, waren ook de besparingen 
der kleine luiden aan te trekken. 

Ik volsta met deze grove schets, omdat bijzonderheden weinig 
zin hebben zolang een dergelijk plan vrijwel geen kans op aan
vaarding maakt. De critiek kan heel kort zijn. 

De in dit plan opgenomen beleggingsmaatschappij zal waar
schijnlijk wel doeltreffend zijn m.b.t. risicospreiding en maximale 
beperking van het conjunctuurrisico. Ook dit risico heeft ten
slotte grenzen en evenals grote maatschappijen en concerns 
door afschrijvings- en reserveringspolitiek een grote mate van 
conjunctuurbestendigheid verkrijgen is dit ook denkbaar voor 
de geprojecteerde beleggingsmaatschappij. Wil de uitvoering 
echter aan het doel beantwoorden dan moet deze uitvoering, 
zoals het plan ook uitdrukkelijk zegt, plaats vinden in zeer 
grote dimensies. En hiermede stuiten we op een principiele 
moeilijkheid, want practisch komt men aldus terecht bij een 
stelsel van financiele socialisatie. 

Een groot practisch probleem bij de uitvoering zou ook zijn: 
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hoe verwerft de maatschappij haar beleggingsportefeuille met 
betrekking tot de deelnemingen in bestaande ondernemingen. 
Aankoop ter beurze van aandelen zou waarschijnlijk tegen zo
danig oplopende koersen geschieden, dat alleen daardoor al 
een financiele débacle in de hand zou worden gewerkt. Vor
dering door de Staat komt wel zeer onwaarschijnlijk voor. En 
een geleidelijke opbouw van de beleggingsmaatschappij ware 
met het oog op de industrialisatie zinloos omdat een traag 
tempo met de acute aard van dit vraagstuk onverenigbaar is. 

Het plan Hofstra. 

Het hierboven vermelde principiële bezwaar van een feitelijke 
maar verkapte socialisatie geldt ook voor het plan Hofstra 

om een bijzondere kapitaalvormingsbelasting in het leven te 
roepen. Een belasting op het bedrijfsl even, die evenwel niet 
zou behoeven te worden afgedragen aan de fiscus, maar die 
als staatsaandeel in de onderneming zou blijven voor de finan
ciering van de expansie. Dit komt dus in de grond der zaak 
neer op een fiscale onteigeningsprocedure. 

De staat creëert een nieuwe belasting, die niet geind wordt 
en waardoor zij mede-eigendom in de onderneming verwerft. 

Waarom deze hoogst merkwaardige constructie? Ik kan 
daarvoor maar een verklaring vinden en wel deze. De onmis
kenbaar zeer bekwame Heer Hofstra ziet heel goed in dat de 
ondernemers voor financieringsmoeilijkheden staan, maar als 
socialist wil hij toch ook de inkomens-nivellerende werking 
van ons huidig belastingstelsel handhaven. En bovendien be
vordert zijn plan ook nog staatseigendom in de particuliere 
ondernemingen. Het idee is inderdaad lumineus. \Vant dat de 
fiscus zijn claim ooit wel eens zou invorderen lijkt onwaar
schij nlijk. 

Ik zou wel eens willen zien wat er zou gebeuren als deze 
invordering van enigermate opgelopen belastingbedragen zou 
moeten plaats vinden. \Ve hebben al een en ander geleerd met 
de invordering der bijzondere heffingen. 

Het fundamentele bezwaar is natuurlijk, dat Hofstra's plan 
geen reële belastingverlichting geeft. Want of de ondernemer 
nu betaalt of dat hij de staat een stukje eigendomsrecht op 
zijn bedrijf geeft komt practisch op hetzelfde neer. De Heer 
Hofstra had zijn plan iets royaler kunnen maken, indien hij 
niet een nieuwe kapitaalvormingsbelasting had voorgesteld, 
maar de faciliteit van niet-invorderen had toegepast op reeds 
bestaande belastingen. Nu past op zijn kapitaalvormings
belasting geheel en al de benaming "socialisatie-belasting". 
Maar ook in een gematigder versie ware het voor de ondernemer 
bijster weinig aantrekkelijk te weten dat met zijn bedrijfs
expansie de staatsmede-eigendom parallel groeit. 
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Werkelijkheidszin. 

M[oeten we nu, na alle vrijwel negatieve conclusies, besluiten 
dat er voor het financieringsvraagstuk geen oplossing is ? 

Ik meen dat er wel een uitweg is. Hoeveel scepsis er ook geboden 
is t.a.v. onze industrialisatiemogelijkheden, de financiering be
hoeft het knelpunt niet te zijn. 

We dienen ons dan echter weer eens goed te realiseren dat 
onze hedendaagse sociaal-ekonomische orde berust op een 
ondernemingsgewijze productiewijze, waarin de oprichting en 
uitbreiding van bedrijven een zaak van particulier initiatief, 
concurrentie en rentabiliteit is. Wil men met behoud van deze 
structuur slagen dan moet men ook de daarvoor geeigende 
ekonomische politiek voeren. Welnu, de mate van investering 
wordt o.m. bepaald - om het eens populair te zeggen - door 
de bij de beleggers daarvoor beschikbaar komende middelen 
en hun kansbeoordeling m.b.t. het investeringsrendement.1) 

In twee opzichten doorkruist de huidige overheidspolitiek op 
zeer hinderlijke wijzen het streven van de particuliere inves
teerders. Ten eerste versmalt de scherpe belastingprogressie 
het spaarfonds en limiteert de loodzware druk van het gehele 
belastingcomplex de winstmogelijkheden ; ten tweede bemoei
lijkt het stelsel van prijs- en belastingpolitieke maatregelen 
het streven van het bedrijfsleven om zich door geforceerde af
schrijvingen en reserveringen tegen een conjunctuurkentering 
te wapenen. De ekonomische functie van de winstkans is immers 
tweeërlei. Zij lokt tot het aanvaarden van risico's en zij biedt 
gelegenheid in de goede j aren een stootkussen te vormen ter 
beveiliging van de initiale investeringen. 

De remedie, het zij nogmaals gezegd binnen het kader van 
onze huidige orde, ligt voor de hand. De Overheid moet een 
politiek voeren, gericht op vergroting van het vermogensfonds, 
dat geschikt is voor risicodragende belegging, en een politiek, 
die krachtige reserveringen in de ondernemingen mogelijk maakt. 

Dus precies het omgekeerde van wat we nu soms zien gebeuren, 
nl. niet de belastingtarieven herzien ten gunste van de lager 
aangeslagenen maar juist ten gunste van de hoger aangeslagenen. 2) 

1) De vraag hoe in het algemeen verband ligt tussen besparingen 
en investeringen zal men anders beantwoorden al naar gelang men 
zich op oudere dan wel nieuwere economisch theoretische denkbeelden 
baseert. T.a.v. de nieuwe, op Keynesiaanse gedachten gevestigde 
meningen past m.L voor practisch beleid wel een uitermate grote voor
zichtigheid. Voor het bovenstaande is het uitspinnen van de theoretische 
controverse, hetwelk overigens ook buiten het kader van dit maand
schrift zou vallen, niet nodig. 

2) Cit den aard der zaak wordt hier het vraagstuk uitsluitend van 
de industrialisatiekant bekeken en worden sociale overwegingen buiten 
beschouwing gelaten. Indien men echter de sociale overwegingen sterk 
wil laten relden spele men geen schuilevinkje, maar neme men de con
sequenties daarvan welbewust. 
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Het mes moet gezet worden in het tegenwoordige stelsel van 
ondernemings-, vennootschaps- en scherp progressieve inkom
stenbelasting. Concessies aan het wanbegrip, zoals een dividend
stop, kan men rustig liquideren. 

Men kan niet, zoals sommigen in de kring van de Heer Hofstra 
schijnen te denken, tegelijkertijd een belastingpolitiek, gericht 
op inkomensnivellering voeren en een algemene ekonomische 
politiek gericht op krachtdadige bevordering der industrialisatie. 
In hoeverre een "principieel socialistische belastingpolitiek" ook 
nu mogelijk is, is een vraagstuk dat in P.v.d.A. kringen geenszins 
eenstemmig wordt besproken. Wie intussen erkent, dat "be
lastingheffing telkens weer bij wisselende maatschappelijke om
standigheden en bij wisselende conjuncturele verhoudingen moet 
worden aangepast" en wie industrialisatie als een eis van het 
ogenblik aanvaardt, die verwezenlijkt moet worden binnen het 
kader van de huidige structiuur, kan toch wel heel moelijk aan 
de voor de hand liggende gevolgtrekkingen ontkomen. 

Wanneer de heer Hofstra de onvermijdelijkheid van het 
compromis in deze wereld vaststelt, middelerwijl zoekend naar 
de mogelijkheid van "principiele socialistische belastingpolitiek" 
juist nu, dan past meen ik daarbij deze opmerking dat het 
compromis juist daarin tekortschiet, waarin we voor een doel
treffende industrialisatiepolitiek onder geen beding tekort 
schieten mogen, nl. het scheppen van de financiele en fiscale 
sfeer, waarin de particuliere vermogensbeheerder bereid is het 
investeringsrisico te aanvaarden. 

Wanneer dan die particuliere belegger eisen stelt, die een 
socialist meent niet te kunnen aanvaarden, goed, dan kan men 
dat zeggen. Een discussie met die belegger over die eisen heeft 
meen ik geen practische zin. 

Drs. R. KARMELK. 

Naschrift: Na het schrijven van dit artikel worden de 
nieuwe belastingvoorstellen van Minister Lieftinck bekend. Bij 
eerste kennisneming lijken zij zeer onbevredigend. Ook hier 
weer teveel compromis. En warempel duikt ook in 's Ministers 
plannen - als een ressonans van Hofstra's gedachten - de 
niet in te vorderen belastingschuld op. 
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Het Geneeskun~iu Schooltoezicht 

Voor de lezers van dit maandblad behoeft het begrip, dat 
met deze - eigenlijk reeds verouderde - naam wordt aangeduid, 
wel geen nadere omschrijving. In de loop der laatste decennia 
heeft het zich ontwikkeld uit het aanvankelijk eigenlijk negatief 
ingestelde streven om het kind, dat door de wet verplicht wordt 
tot schoolbezoek, te vrijwaren tegen de gevaren en nadelen, 
welke daarmede voor zijn gezondheid gepaard kunnen gaan. 

Deze ontwikkeling ging geleidelijk meer in positieve richting; 
naarmate de preventieve geneeskunde meer tot gelding kwam, 
werd de aanwezigheid van het kind op de school benut voor 
een zo preventief mogelijk ingestelde zorg, welke zich uiteraard 
niet bleef beperken tot het lichamelijk welzijn, maar meer en 
meer zich richtte op de geestelijke gezondheid van het schoolkind. 
In de meer moderne naam "schoolhygiënische dienst" komt 
deze evolutie tot uitdrukking. 

Merkwaardig is de ontwikkeling van dit instituut geweest in 
wettelijk en organisatorisch opzicht. Noch de Onderwijswet
geving, noch die van de Volksgezondheid, bevat een woord over 
de regeling van deze voorziening. Daardoor bleef deze over
gelaten aan het initiatief van de Gemeentelijke Overheid, die 
zich geroepen zag, in het kader van haar Gemeentelijk-Genees
kundige Diensten dit geneeskundig schooltoezicht ambtelijk te 
organiseren. Waar het Rijk zich onbetuigd liet, zag ze zich ook 
geplaatst voor de noodzaak dit zelf te financieren omdat het 
vanzelfsprekend geacht werd, dat de kosten niet konden en 
mochten worden verhaald op de ouders der schoolkinderen, 
evenmin als dat met andere collectieve sociale gezondheids
maatregelen het geval was. 

Vandaar dat aanvankelijk alleen de grotere steden zich deze 
"luxe" konden permitteren, die echter spoedig van een luxe 
uitgroeide tot een algemeen gevoelde behoefte, welke in de 
kleinere gemeenten en weldra ook op het platteland aan de dag 
trad. Hier kwam dit toezicht tot stand in de z.g. Kring-school
artsendiensten op de basis van een gemeenschappelijke regeling 
tussen een aantal gemeenten om in samenwerking te bereiken, 
wat voor elk afzonderlijk niet mogelijk was. 

In een vreedzaam offensief veroverden de schoolartsendiensten 
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geleidelijk de school ook zonder dat een wettelijke regeling er 
in voorzag; ze werden er tot een gewaardeerd en onmisbaar 
gezondheids-instituut, dat samenwerkte met "Onderwijs", hoe
zeer het ook ingreep in de autonomie van de school, zoals die 
in de L.O.W. is vastgelegd. 

De ernstigste belemmering voor een algemene uitbreiding van 
dit instituut lag in de financiering, welke in de kleine en vooral 
"armlastige" gemeenten in de uitgestrekte plattelandsgebieden 
onoverkomelijke moeilijkheden meebracht. 

In deze situatie werd tijdens de bezetting een onverwachte 
en ingrijpende wijziging gebracht door het Schoolartsenbesluit 
van 1942, dat een financiële regeling in het leven riep, welke 
inhield, dat de kosten der gemeenten voor deze diensten voor 1/3 
zouden worden gedragen door het Rijk (ook aan de Provincie 
werd een aandeel toegedacht, doch niet vastgesteld), mits werd 
voldaan aan bepaalde voorwaarden, welke aan het Departement 
van Sociale Zaken en de Geneeskundige Inspectie voor de Volks
gezondheid belangrijke medezeggingschap waarborgde. 

Reeds tijdens de bezetting is op de basis van dit besluit een 
belangrijk aantal Kring-diensten tot stand gekomen. Doch nog 
meer daarna, toen dit besluit formeel was ingetrokken, maar 
practisch bleef vigeren - tot nu toe! - als voorwaarde voor 
de subsidie welke beschikbaar wordt gesteld, exclusief aan 
gemeenten voor haar Geneeskundig Schooltoezicht (al of niet 
met een gemeenschappelijke regeling) krachtens de begrotings
post, welke onder de afd. Volksgezondheid van Sociale Zaken 
daarvoor gevoteerd wordt. 

De vraag rijst of het staatsrechtelijk aanvaardbaar is, dat 
op deze wijze practisch nog steeds met dit besluit wordt ge
regeerd, zonder dat het een wettelijke sanctie kreeg. Deze vraag 
klemt nog meer, wanneer men zich realiseert, dat op deze wijze 
in feite een gemeentelijk monopolie is geschapen op een belangrijk 
onderdeel van het terrein der volksgezondheid, waarop weliswaar 
door de toevallige loop der omstandigheden de Gemeentelijke 
Overheid de oudste rechten kan doen gelden, doch dat, gezien 
de ontwikkeling der gezondheidszorg - speciaal van dit onder
deel - en gezien de ontwikkeling in de verhouding tussen 
overheid en particulier initiatief, nimmer erkend kan worden 
als een exclusief gebied voor gemeentelijke bemoeiing. 

Ook al kan men open oog hebben voor het bezwaar, een op 
een bezettingsbesluit gefundeerde regeling onmiddellijk op te 
heffen met alle consequenties van dien, alsook voor de moeilijk-
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heden welke het aanstonds treffen van een andere passende 
regeling meebrengt, moet wel worden vastgesteld dat, gezien 
de nadrukkelijkheid waarmee deze kwestie in en buiten het 
parlement is gesteld, thans - ruim vier jaar na de bevrijding-, 
de tijd toch wel gekomen geacht moet worden voor een meer 
bevredigende en in elk opzicht aanvaardbare regeling. 

In ons land, waar - zeker op het platteland maar grotendeels 
ook in de grote steden - de overige voorzieningen der sociale 
gezondheidszorg practisch worden uitgevoerd door particuliere 
organisaties, met name door de Kruisverenigingen, welke zo 
goed als het gehele Nederlandse volk omvattenI), denkt men 
bij een nieuwe regeling van het geneeskundig schooltoezicht als 
het ware vanzelf aan een doorbreking van het ten deze bestaande 
gemeentelijk monopolie, zodanig dat uitvoering in ditzelfde 
Kruisverband mogelijk wordt; temeer nu de gebleken besten
diging van de participatie van Rijk en Provincie in de kosten 
- zelfs voor het grootste deel - de reden heeft weggenomen, 
welke tot uitsluitend-gemeentelijke uitvoering heeft geleid. 

Organisatorisch gezien kan het immers kwalijk geacht worden 
in de rede te liggen, dat de sociale schoolhygiëne als een af
zonderlijke moot blijft behandeld worden en als zodanig gelicht 
wordt uit het grote geheel der gezondheidszorg, waarvan ze 
een essentieel en belangrijk onderdeel is, gezien het feit, dat 
ze met de zuigelingen- en met de kleuterzorg tezamen de kinder
hygiëne vormt en met deze onderdelen, sociaal-geneeskundig 
gezien, even onverbrekelijk is verbonden als met de tuberculose
bestrijding, met de gebrekkigenzorg en met de geestelijke 
hygiëne, die hoofdzakelijk door de particuliere gezondheidszorg 
worden behartigd. 

Integendeel, de verwachting is gerechtvaardigd en de over
tuiging heeft zich gevormd, dat nauwere inschakeling van dit 
onderdeel in het geheel, voor beiden niet anders dan bevorderlijk 
zijn kan. 

Nog belangrijker wordt dit vraagstuk, als men overweegt, 
dat deze gepatenteerde overheidsdiensten uiteraard geen ruimte 
laten voor confessionele differentiatie en voor uitvoering in de 
eigen levensbeschouwelijke sfeer van de confessionele bijzondere 
scholen en van de jeugd die haar bezoekt. 

De vroegere opvatting, dat voor dit onderdeel deze over
weging in niet zo belangrijke mate zou gelden als voor de 
gezondheidszorg voor volwassenen en in het gezin, kan moeilijk 
worden volgehouden, sinds steeds meer blijkt - zoals reeds 
gesteld werd - hoe het geneeskundig schooltoezicht evolueert 

1) Groene Kruis 950 afdelingen, 883.738 leden (gezinnen). 
Wit-Gele Kruis 606 afdelingen, 478.612 leden (gezinnen). 
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van de lichamelijke zorg, naar de zorg voor het geestelijk welzijn 
van het kind, dat overigens zo vaak mede bepalend is voor zijn 
lichamelijke welstand. Deze evolutie is nog in haar eerste stadium 
maar zal zich ongetwijfeld verder voltrekken. 

Het Congres voor Mental Health vorig jaar te Londen gehou
den, heeft de school nadrukkelijk in gebreke gesteld wat betreft 
de correctieve beinvloeding van de verkeerd ontwikkelde agres
siviteit van het kind en zag voor de schoolhygiënische diensten 
daarin een belangrijke taak weggelegd. Het hierdoor ontstaande 
onmiddellijke contact tussen opvoeding en onderwijs enerzijds 
en de geneeskundige schooldienst anderzijds, leidt tot een 
noodzakelijke invoering van de psycholoog en de psycho
patholoog, zelfs van de kinderpsychiater in de schoolhygiënische 
diensten, zoals in ons land in sommige grote steden ook reeds 
het geval is. Dat hierdoor het karakter van dit werk in zijn 
wezen is veranderd is even duidelijk als de conclusie, dat de 
organisatie ervan zich zal hebben in te stellen op deze nieuwe 
situatie. Wanneer het doorsnee-geneeskundig schooltoezicht zich, 
wat het geestelijke hygiënische betreft, niet meer uitsluitend zal 
hebben te bemoeien - zoals tot nu toe - met de aangeboren 
(leer)capaciteiten van het schoolkind om via zijn Intelligentie
Quotient te beslissen of het al of niet geschikt is voor het gewoon 
L.O., dan wel naar B.L.O. moet worden verwezen, doch weldra 
ook zal komen te staan voor de oplossing van problemen, die 
samenhangen met karakterafwijkingen, met opvoedingsmoeilijk
heden, met geestelijke stoornissen, welke oplossingen uitsluitend 
kunnen worden gevonden in het overleg met de ouders en vaak 
in noodzakelijke bemoeiing met het gezin waar veelal de oor
sprong van de psychische conflicten gezocht moet worden, dan 
brengt dit inzicht vergaande consequenties mee. Dan kan men 
niet ontkomen aan de overtuiging, dat meer dan op enig ander 
gebied der gezondheidszorg, waarop de confessionele differen
tiatie zich van de beginne af als vanzelfsprekend heeft vol
trokken - voor de Katholieken in hun grootse Wit-Gele Kruis
beweging - dit onverwijld nodig is op dat der schoolhygiëne ; 
zowel in het belang van het werk als van het kind en het gezin, 
dient dan ook de mogelijkheid van confessioneel georganiseerde 
zorg, als onafwijsbare eis gesteld te worden. 

Deze eis houdt in de principiële erkenning van het recht 
der ouders om de zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn 
van hun kind - ook al kunnen zij dit zelf (nog) niet overzien 
in al zijn consequenties - toe te vertrouwen aan een instituut, 
dat deze zal uitvoeren in dezelfde geest waarin zij, blijkens de 
keuze van de school waarop zij het kind geplaatst hebben, 
de gehele opvoeding en geestelijke zorg voor het kind wensen 
te stellen. 

Tenslotte rijst de vraag welke consequenties dit standpunt 
zou meebrengen in wettelijk en in organisatorisch opzicht. 

Niemand zal durven beweren, dat thans reeds overal in den 
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lande de ontwikkeling van het Kruiswerk in een zodanig stadium 
verkeert, dat het in staat zou zijn zonder meer dit werk onder 
zijn verantwoordelijkheid te nemen. En voor ieder zal het dan 
ook vanzelfsprekend zijn, dat de eventuele gevaren en bezwaren, 
die aan zulk een overgang verbonden zijn worden veilig gesteld 
in een wettelijke regeling, welke de waarborgen schept, dat de 
zaak waar het om gaat - i.c. de gezondheidszorg voor het 
schoolkind - niet in gevaar komt. Wellicht zal deze regeling 
ook voorschriften inhouden t.a.v. de samenstelling van de 
organen, welke de uitvoering op zich zullen nemen; meer dan 
tot nu toe, dienen de gezamenlijke instanties, die bij deze 
voorziening zijn betrokken, m.n. ook onderwijsinstanties, 
gelegenheid te hebben haar belangen en verantwoordelijkheid 
ten deze, in die organen te behartigen. Het kan niet anders 
dan organisatorisch wenselijk en voor het werk bevorderlijk 
geacht worden, dat deze organen haar geëigende plaats in de 
gezondheidsorganisatie zullen krijgen. 

Maar voor alles zal deze wettelijke regeling hebben te brengen 
de erkenning van het principe der particuliere gezondheidszorg 
ook ten aanzien van het geneeskundig schooltoezicht; in af
wachting van deze wettelijke regeling en vooruitlopend daarop, 
zal ech ter reeds aanstonds dienen te worden doorgevoerd een 
zodanige w~jziging der subsidievoorwaarde voor het rijkssubsidie 
ten deze, dat het behalve aan gemeenten onder bepaalde voor
waarden ook ter beschikking kan komen van erkende particuliere 
organisa ties. 

Wanneer deze wettelijke mogelijkheid is geschapen, mag 
verwacht worden dat de "omschakeling" van gemeentelijke naar 
particuliere zorg zich geleidelijk zal voltrekken, in de zin zoals 
bij het L.O. de omzetting van het openbaar naar het bijzonder 
onderwijs geleidelijk plaats had en nog steeds voortgang vindt. 

Uiteraard zal in elk geval afzonderlijk geoordeeld moeten 
worden of de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, 
inderdaad aanwezig zijn, hetgeen toezicht en controle impliceert, 
welke trouwens op alle gebieden der gezondheidszorg con amore 
geaccepteerd zijn. 

Bezwaren van organisatorische versplintering en van gebrek 
aan efficiency, welke wellicht zullen rijzen, behoeven niet al te 
zwaarwichtig genomen te worden. Er staan - zoals werd 
aangetoond - ook grote organisatorische voordelen op het 
credit van deze gedifferentieerde uitvoering. En wat de efficiency 
betreft, heeft het Nederlandse volk langzamerhand wel begrepen, 
dat deze niet zozeer gezocht moet worden in wat boekhoudkundig 
als zodanig wordt gezien, maar in wat door de eenheid in veelheid 
van ons volk bereikt kan worden; zoals i.c. ook zeker verwacht 
moet worden, waar het uiteindelijk gaat om de ziel van het kind 
en om de waarde van de menselijke persoonlijkheid. 

Dr. Chr. J. M. MOL 
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EEN EUROPEES HOF VAN JUSTITIE 

O
P de bijeenkomst van de Internationale Raad der 

Europese Beweging, die van 25-28 Februari gehouden 
is te Brussel onder ere-presidium van Churchill, Leon 
Blum, Spaak en de Gasperi, is een project ter tafel 

gebracht voor een Europess Hof van Justitie ter bescherming 
van de Mensenrechten. Met dit project bedoelt de Europese 
Beweging een nieuwe bijdrage te geven tot het ontwerpen en 
stimuleren van de bovenstaatse structuren, die voor een Euro
pese Unie nu eenmaal onmisbaar zijn en zonder welke structuren 
die Unie niet veel verschillen zou van het eerste het beste der 
bekende vooroorlogse gesloten verdragen tussen souvereine 
Staten. 

Stond het eerste congres der Europese Beweging, - dat wat 
vorig jaar Mei werd gehouden in de Haagse Ridderzaal - nog 
hoofdzakelijk in het teken van de Legislatieve structuur (het 
bekende project voor een Europese Assemblee of Consultatieve 
Vergadering), ditmaal is men zijn krachten gaan beproeven op 
een nieuwe Justiliele structuur, waarvan de eerste schets is 
neergelegd in een Resolutie, die waard is, in breder rechts
kundige kring te worden gekend. 

Men zal de Europese Beweging niet kunnen verwijten, dat 
zij achter haar actie tot het stimuleren ener Europese integratie 
geen vaart weet te zetten. De gang van zaken met het bekende 
Assemblee-ontwerp is daarvan een afdoende weerlegging. Nog 
geen zes maanden, nadat dit ontwerp op het Haagse Congres 
van Europa gelanceerd was geworden, werd het op de meest 
officiële wijze door een aantal regeringen overgenomen. Prompt 
is daarop toen in Januari .i.l. te Londen de beslissing gevallen: 
de Raad van Ministers van het Vijflandenpakt nam het besluit 
om over te gaan tot de oprichting van een Raad van Europa. 
N aast een Raad van Ministers zal deze bestaan uit een Consul
tatieve Assemblee yan vertegenwoordigers van het tiental 
participerende landen. Op 5 Mei j .1. ontving dit tweeledige 
orgaan - eerste aanloop naar een Europese Federatie - zijn 
officiële statuut. 

Gesterkt door dit succes, heeft de Europese Beweging thans 
te Brussel haar tweede ontwerp op stapel gezet, ditmaal van 
justitiele aard en waarvan de uitwerking verder is opgedragen 
aan haar permanente juridische commissie. Of het ook ditmaal 
weer zo voorspoedig verlopen zal? \Yij willen het gaarne hopen, 
maar we zouden er niet gaarne ons hoofd om verwedden. \Vant 
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de Brusselse Resolutie geeft op meer dan een punt reden tot 
bedenking. 

Wat het denkbeeld zelf betreft, daarover zal niet lang gedis
cussieerd behoeven te worden. De gedachte van een bovenstaats 
gerechtshof, dat te waken zal hebben tegen schending der 
menselijke grondrechten, reeds lang mocht zij zich verheugen 
in een onmiskenbare actualiteit. En dit zeker niet uitsluitend 
vanwege zekere toestanden in de landen van Oost-Europa. Ook 
in het Westen zijn legio de gevaren, waardoor de Mens zich op 
dit stuk ziet bedreigd. Ook hier dreigt het individu meer en meer 
te worden vermalen tussen de molenstenen van een anonym 
en in feite onverantwoordelijk staatsapparaat, dat sedert lang 
niet meer bij machte is, om de aldoor zich complicerende maat
schappelijke verhoudingen te overzien, laat staan: ze nog verder 
volgens het gangbare centralistische schema te regelen. Met 
gevolg, dat ook in het Westen de menselijke rechten helaas 
meer dan eens met voeten getreden worden en bij de staatse 
overheids-bemoeiing ook hier het element van menselijkheid 
soms ver is te zoeken. 

Het is deze hedendaagse staatse "iniquitas", waarin het 
Europese Hof van Justitie zich geroepen zal zien tussenbeide 
te komen, overal daar, waar ten nadele van een, krachtens 
domicilie of nationaliteit tot een der betrokken staten behorend, 
persoon op het betrokken grondgebied een schending heeft 
plaatsgevonden van "de persoonlijke, de famiIie- en de maat
schappelijke rechten, van economische, van staatkundige, van 
godsdienstige of van andere aard, zoals die verder zijn opgesomd 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens". 
Met deze formule heeft de Brusselse Vergadering willen aan
sluiten op het werk van die andere Vergadering, die de Universele 
Verklaring had opgesteld: de Parijse Assemblee der Verenigde 
Volken. 

Tot zover kan men dus over de jongste Resolutie der Europese 
Beweging tevreden zijn. Niet slechts de staat, ook de individuele 
burger zal bij dit Europese Hof voortaan aanspraak kunnen 
maken op redres bij schending van zijn rechten als gevolg van 
onrechtmatige overheidsdaad, ook daar, waar die daad "een 
wetgevend, een administratief, een rechterlijk of een zuiver 
feitelijk karakter draagt", zoals het woordelijk in de Resolutie 
vermeld staat. Dit geldt met name ook in die gevallen, waar de 
onrechtmatige daad is gepleegd door de eigen nationale ot domi
ciliaire staat. Door aan hel statuut van het nieuwe Hof zijn 
bekrachtiging te geven, erkent de betrokken staat derhalve 
implicite het bestaan van een hogere souvereiniteit, waaraan hij 
zich, ook voor wat zijn eigen wetgevende, rechterlijke en admini
stratieve bevoegdheden betreft, heeft te onderwerpen. Hij 
erkent daarmee tevens - en daarop behoort de nadruk te 
vallen - dat naast en boven de nationale rechtsorde een Euro
pese rech~;:;orde bestaat, ditmaal niet enkel als een ongeschreven 
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normencomplex, doch in de zeer concrete en reële betekenis 
van een bovenstaatse justitiële organisatie. Wil deze organisatie 
tot werkelijkheid worden dan is het dus niet meer voldoende 
zich te beperken tot de instelling van een rechtsprekend orgaan, 
doch zal daarbij tevens moeten voorzien worden in een Europees 
executie-apparaat, dat met het rechtsprekend orgaan in een 
nauwe verbinding wordt gebracht. Kort en goed: de instelling 
van een Europees Hof van Justitie, gelijk te Brusssi beoogd 
werd, impliceert noodzakelijk de totstandkoming van een 
federale justitiele structuur, waaraan de nationale structuur uit 
een oogpunt van procedure en executie zal zijn gesubordineerd. 

Indien dit aspect van de zaak tot dusver niet de aandacht 
heeft getrokken, die het verdient, dan mag dit wel in hoofdzaak 
worden geweten aan het feit, dat - op een enkele uitzondering 
na - de tot dusver gangbare internationale jurisdictie nimmer 
met de hierbedoelde problemen van een boven staatse justitiële 
structuur geconfronteerd is geworden. Totdusver immers hebben 
de betrokken geschillen immers steeds het karakter gedragen 
van geschillen resp. rechtsgedingen tussen staten. Tussen staten 
- en daarop komt het aan bij deze dingen - die voort bleven 
gaan met zich te laten inspireren door het beginsel ener on
beperkte nationale souvereiniteit ! Ook daar, waar de geschillen 
in kwestie betrekking hebben gehad op schending van indivi
duele rechten - en men weet, dat dit niet zeldzaam is geweest
was het steeds de betrokken nationale of domiciliaire staat, 
in wiens naam het rechtsgeding gevoerd placht te worden. Met 
gevolg, dat de betrokken rechterlijke instantie - Permanent 
Hof van Arbitrage, (Permanent) Hof van Internationale Justitie 
enz. - als regel kon volstaan met het geven van een uitspraak 
zonder zich bijzonder het hoofd te breken over de vraag, hoe 
die uitspraak in feite zou worden geëxecuteerd. Op het stuk 
van executie immers bleef men vóór en te na aangewezen op 
het stelsel der diplomatieke en militaire sancties, die opzichzelf 
verder weinig of niets met het streven naar een bovenstaatse 
justitiële structuur van doen hadden en veeleer het bewijs 
konden vormen, dat zulke structuur vooralsnog ondenkbaar 
werd geacht. Anders gezegd: de internationale rechtspraktijk 
is tot dusver voor de organisatie van een autonome bovenstaatse 
rechtsorde vrijwel zonder betekenis geweest. In zekere zin was 
zij nog eens een bevestiging te meer van het dogma der nationale 
staatssouvereiniteit, dat, hier zowel als op het terrein van 
staatkundige structuur (U.N.), het klassieke obstakel moest 
blijven tegen elke waarlijk effectieve vorm van bovenstaatse 
organisatie. 

In dit rustig kabbelend water der gangbare internationale 
rechtspraktijk heeft de Europese Beweging met haar Brusselse 
Resolutie een steen geworpen, die niet zal nalaten daar de nodige 
deining te veroorzaken. Want, zoals gezegd: waarin de Resolutie 
zich van al het voorgaande op dit gebied onderscheidt, is de 
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mogelijkheid van een individuële actie, door de burger ook 
tegen zijn eigen nationale oj domicilaire slaat bij het Europees 
Hof van Justitie te entameren. Het is duidelijk, dat hier op de 
meest radicale wijze met het tot dusver gangbare stelsel van 
internationale jurisdictie gebroken wordt. Dit niet in de laatste 
plaats uit een oogpunt van vertegenwoordiging in rechten. De 
nationale staat, zoals tot dusver gebruikelijk was, te belasten 
met de behartiging en de vertegenwoordiging van een actie, 
door zijn eigen onderdaan tegen hem ingesteld, zou immers 
niet veel minder dan een absurditeit mogen heten. Er moest 
hier dus naar een nieuwe vorm van vertegenwoordiging worden 
gezocht, die tevens tegemoet zou kunnen komen aan de conse
quenties, die het Brusselse project met zich brengt, op het stuk 
van executie. 

Of de auteurs der Brusselse Resolutie zich van deze conse
quenties wel voldoende bewust zijn geweest? Zeker is, dat zij 
zich op onmiskenbare wijze van het gangbare stelsel van ver
tegenwoordiging in rechte (door de nationale staatsorganen) 
hebben gedistancieerd. Zij hebben zelfs meer gedaan dan dat. 
Zij hebben zich beijverd, aan de individuele eiser de bevoegdheid 
toe te kennen, zijn actie persoonlijk en in eigen naam bij het 
Europese Hof aanhangig te maken. Op dit stuk lijdt de Brusselse 
Resolutie (art. I sub c en e) geen twijfel. Nadat eenmaal een 
daartoe in te stellen Europese Enquête-commissie zich aangaande 
de beweerde schending van persoonlijkheidsrechten een oordeel 
zal hebben gevormd en voor het instellen der actie de nodige 
machtiging zal hebben gegeven (art. I sub e derde alinea in fine) 
zal de betrokken eiser daartoe over kunnen gaan. De rechtsgang 
zou wellicht het best vergeleken kunnen worden met een actie 
wegens onrechtmatige overheidsdaad, waarvan het contentieuse 
karakter hier niet verder behoeft te worden onderlijnd. 

Daaruit volgt dus, dat de eiser, na zijn proces tegen de eigen 
of vreemde staat gewonnen te hebben, van het Hof een vonnis 
krijgen zal, dat moeilijk anders dan een vonnis op eigen naam 
zal kunnen zijn. De in art. 1 sub b bedoelde schadevergoeding 
("mesures de réparation") zal derhalve niet meer kunnen zijn, 
dan een zuiver persoonlijke aanspraak van de eiser. Hier nu is 
het, dat de moeilijkheden van dit justitiële novum een aanvang 
gaan nemen. Want vooreerst kan men vragen, wat die eiser 
met dat persoonlijke vonnis beginnen zal in het allerminst 
denkbeeldige geval, dat de veroordeelde staat weigerachtig zal 
blijken te zijn, zich van de nakoming van het vonnis te kwijten. 
In de tot dusver gangbare internationale rechtspraktijk behoefde 
dit geen moeilijkheid te geven: daar was het de staat, die het 
vonnis op zijn naam verkreeg en tegen de veroordeelde staat de 
sancties kon gaan ontketenen, zoals die uit de praktijk op dit 
stuk bekend zijn geworden. In het geval van een actie van de 
individuële burger, met name als deze tegen de eigen staat is 
gericht, valt daaraan natuurlijk niet te denken. Te sterker geldt 
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de moeilijkheid nog, als men in de Brusselse Resolutie leest 
(art. I sub b), dat aan de verliezende staat kan worden gelast, 
tegen de ambtenaar, die zich aan de onrechtmatige handeling 
bezondigd heeft, administratieve maatregelen te nemen, .ia 
zelfs, hem voor zijn vergrijp te .... straffen. Hoe en in welke 
vorm die verliezende staat zich daartoe gehouden kan achten, 
zulks uit hoofde van een uitspraak, die in wezen slechts een per
soonlijke titel van de individuële eiser oplevert, is ons te enemale 
een raadsel gebleven. Om verder maar niet te spreken van de 
wijze, waarop dit alles zich moet verhouden tot het eigen 
nationale landsrecht met name inzake procedure en executie. 

Het is verre van ons, te veronderstellen, dat een en ander 
aan de auteurs der Brusselse Resolutie verborgen is gebleven. 
Aan het slot van art. I wordt in de Resolutie trouwens ook mel
ding gemaakt van de mogelijkheid van niet-nakoming der uit
spraak van het Hof. Er zal dan "beroep kunnen worden gedaan 
op de bevoegde organen van de Raad van Europa". Wat echter 
wèl mag worden betwijfeld is, of met deze tamelijk summiere 
mededeling de geschetste bezwaren voldoende ondervangen zijn. 
Hoe zou men ze ook kunnen ondervangen, indien niet op de 
meest ondubbelzinnige en concrete wijze het juiste verband 
wordt gelegd tussen het rechtsprekend orgaan (Het Europese 
Hof) en het organisme, dat aan de rechtspraak van het Hof 
haar betekenis geeft door te voorzien in een behoorlijke mogelijk
heid van executie (Raad van Europa). Hoe dit verband tot 
stand te brengen? Door zijn toevlucht te nemen tot de in
stelling, die altijd en overal ter wereld het rechtsprekend orgaan 
te vergezellen pleegt: het Parket of Openbaar Ministerie. 

Ten onrechte wordt veelal in internationale kringen gemeend, 
dat de taak van het Openbaar Ministerie zich enkel maar beperkt 
tot de rol van politie-agent. Al te zeer pleegt de aandacht zich 
hier te concentreren op het strafrechtelijk aspect, dat tenslotte 
maar een deel is van het wijde terrein van actie, waarop het 
Openbaar Ministerie zich heeft te bewegen. Voorbij gezien wordt, 
dat naast zijn taak bij de strafvordering, het Openbaar Ministerie 
ook op het gebied der burgerlijke procedure een niet onbelangrijke 
taak bezit, daar waar het terzake van de behartiging ener 
individuele pretentie tevens in rechte kan optreden als vertegen
woordiger van het algemeen belang. 

Zien wij goed, dan ligt hier de sleutel van het raadsel, waar 
voor de auteurs der Brusselse Resolutie zich gesteld hebben 
gezien .De door hen gedane verwijzing naar de "bevoegde or
ganen van de Raad van Europa" laat zich daarmee teyens op 
gelukkige wijze concretiseren. Want als het waar is, dat het 
Openbaar Ministerie een instelling is, die tegelijk met het 
individuele belang, tevens in rechte het belang der gemeenschap 
vermag te dienen, wat ligt dan meer voor de hand, dan de rechts
gedingen voor het Europese Hof ook door een Europees Openbaar 
Ministerie te doen voeren'? Een transpositie dus van dit instituut 
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vanuit het nationale kader in de supranationale, in de Europese 
sfeer. Deze nieuwe creatie zal weinig moeilijkheden geven, nu 
het meergemelde Besluit van de Raad van Ministers van het 
Vijflandenpakt - dat juist een dezer dagen tot uitvoering is 
gekomen - reeds het leven heeft geschonken aan een Europese 
Executive : de Europese Raad van Ministers, waarbij het Euro
pese Openbaar Ministerie kan worden ondergebracht al dan niet 
door het intermediair van een afzonderlijk Europees Ministerie 
van Justitie. 

Het zal dan het Europees Openbaar Ministerie moeten zijn, 
dat de individuele klager in staat stelt zijn actie voor het Hof 
aanhangig te maken. Het zal ditzelfde Openbaar Ministerie 
zijn, op wiens naam de uitspraak gesteld zal worden, waarmee 
tevens een eind is gemaakt aan de bovengeschetste moeilijkheid 
van executie. Want het zal opnieuw het Openbaar Ministerie 
zijn, dat verder op zelfstandige wijze in overleg met de klager 
de executie van de uitspraak van het Hof ter hand zal kunnen 
nemen, na door de Raad van Europa te zijn toegerust met de 
bevoegdheden, die daartoe nodig zullen zijn. Waarbij onder 
meer te denken is aan de bevoegdheid tot het geven van op
drachten aan de nationale Parketten, die in zoverre aan het 
Europese Parket kunnen worden gesubordineerd. 

Is het wellicht deze oplossing, die aan de auteurs der Brusselse 
Resolutie voor ogen heeft gestaan en hen heeft doen spreken 
van de "bevoegde organen van de Raad van Europa" ? Het is 
mogelijk, maar dan is niet goed in te zien, hoe deze oplossing 
zich laat rijmen met het stelsel van een door de individuele 
eiser persoonlijk aanhangig te maken actie. Waarbij verder nog 
dit komt, dat laatstbedoeld stelsel voor de eisende partij de 
noodzaak met zich brengt, om, na haar proces eenmaal voor 
het Hof tot een goed einde te hebben gebracht, zich opnieuw 
tot een andere instantie te wenden - i.c. de Raad van Europa
rnet al de overbodige rompslomp, die aan deze doublure ver
bonden is. Staat men met ons een rechtstreekse en onmiddellijke 
inschakeling van het Europees Openbaar Ministerie voor, dan 
zijn deze bezwaren met één slag op gelukkige wijze ondervangen. 
Het moge dan al waar zijn, dat men op de Brusselse Vergadering 
gemeend heeft, deze zaak nog niet ten volle te kunnen overzien 
en er daarom de voorkeur aan gaf, dit aspect nader te doen op
helderen door de internationale juristen-commissie, die het werk 
had voorbereid, dit neemt niet weg, dat de Brusselse Resolutie 
er sterk bij gewonnen zou hebben, indien daarin althans met 
een enkel woord van de instelling van een Europees Openbaar 
Ministerie was melding gemaakt. Hetgeen temeer klemt, waar 
het voor-ontwerp der juristen-commissie, dat te Brussel ter 
tafel lag, aan dit cardinale punt terdege aandacht had geschon
ken door met zoveel woorden van het Europees Openbaar 
Ministerie te spreken als "représentant des intérêts généraux 
de l'Europe". 
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Maar tenslotte - en hiermee keren we terug tot ons uitgangs
punt -: juist bij dit cardinale punt te zwijgen, staat 
gelijk met de ogen te sluiten voor het wezenlijke oogmerk, dat 
de Europese Beweging met haar project van een Europees Hof 
van Justitie bedoelde na te streven als eerste bijdrage tot een 
nieuwe Europese justitiele structuur. Want het zal na onze 
inleiding geen betoog meer behoeven: indien men wenst, dat 
het Europese Hof van Justitie aan de menselijke grondrechten 
een effectieve bescherming wil bieden, indien men wil, dat zulk 
Hof, instede van een orgaan te zijn ten dienste der souvereine 
staten, een der structurele organen zal worden van een toe
komstige Europese Staten-federatie, waaraan de staten een deel 
hunner souvereiniteit zullen hebben overgedragen, dan zal 
moeilijk kunnen worden volstaan met de enkele instelling van 
een rechtsprekend orgaan, dat op zijn best de machteloosheid 
der tot dusver reeds bestaande internationale gerechtshoven 
nog eens extra kan onderlijnen. Dan zal het zaak zijn, om dit 
nieuwe orgaan toe te rusten mèt en te doen stoelen óp datgene, 
wat tot dusver aan de internationale rechtspraktijk helaas 
maar al te zeer ontbroken heeft: een adaequate Europese 
justitiele organisatie en structuur. 

Vught, 4-5-'49. Dr J. W. M. SCHHÖDEH. 
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DE NATIONALE GEZONDHEIDSZORG 

lD
e "Wet op de Nationale Gezondheidszorg" van Nov. 1946, 

welke nu sinds 5 Juli 1948 in Engeland en \Vales ook 
in de praktijk verwerkelijkt is en voor het grote publiek 
een van de meest sprekende hervormingen is, die door 

de Labour-party doorgevoerd is, is niet plotseling als iets geheel 
nieuws uit de lucht komen vallen. Het bekende Beveridge
rapport, dat tijdens de coalitieregering gedurende de oorlog met 
veel instemming in uiteenlopende politieke kringen werd begroet, 
veronderstelde ook een uitgebreide medische gezondheidszorg. 
Het Witboek dat in 1944 door de coalitie-regering, na bespre
kingen met het "Brits Medisch Genootschap", werd gepubliceerd, 
ging echter lang zo ver niet als de nieuwe wetgeving, welke nu 
door de Labour is ingevoerd. Het is niet zonder strijd gebeurd. 
Met grote hardnekkigheid heeft aanvankelijk de meerderheid 
der medici zich verzet tegen de nationalisatie van hun beroep, 
dat het karakter van een vrij beroep dreigde te verliezen. 
De ruige Labour-minister van gezondheid, Aneurin Bevan, was 
echter niet minder onverzettelijk, en met enige kleinere con
cessies aan het "Brits Medisch Genootschap" is de wet nu al 
bijna een jaar in werking. 
Het doel van de wet is, zoals dit aangegeven wordt in de aanhef 
van de wet: "Te bevorderen de totstandkoming in Engeland 
en \Vales van een allesomvattende gezondheidszorg, welke moet 
verzekeren de verbetering van de physieke en geestelijke gezond
heid van het volk in Engeland en Wales, en de voorkoming, 
diagnose en behandeling van ziekten; voor dat doel moet 
(gratis, behalve in de door de wet voorziene gevallen) een 
doeltreffende gezondszorg opgericht of gewaarborgd worden". 

Het is te begrijpen, dat een dergelijke groots opgezette 
gezondheidszorg gepaard ging met een vèrstrekkende verande
ring op het gehele medische terrein en met een diep-ingrijpende 
staatsbemoeiing. 

We zullen achtereenvolgens de grote hervormingen, welke deze 
wet met zich heeft gebracht, organisatorisch en in de praktijk, 
zowel voor patient als voor dokter en specialist, behandelen. 

Om te beginnen enige dorre gegevens betreffende het ad
ministratieve geraamte van deze nationale gezondheids

zorg. De gezondheidszorg maakt gebruik van een der drie 
volgende kanalen: 
1. Zij is gedeeltelijk georganiseerd op een nationale en regionale 
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basis, nl. wat betreft de ziekenhuis- en specialistenverzorging, 
de diensten voor bloedtransfusie, openbare gezondheid en 
het wetenschappelijk onderzoek in zake preventie, diagnose, 
behandeling, etc. Voor al deze onderdelen is de minister 
direct verantwoordelijk. Hij wordt geassisteerd door de 
"Centrale Raad voor Gezondheidszorg". Het feitelijke beheer 
der ziekenhuis- en specialistenverzorging draagt hij echter 
over aan "Regionale Ziekenhuiscomité's", welke op hun beurt 
geassisteerd worden door "Plaatselijke Comité's voor Zieken
huisbeheer" . Deze comité's, welke op 27 Juni 1947 in 
14 districten zijn opgericht, bestaan uit 22 tot 32 leden, 
aangesteld in overleg met ziekenhuisdirecties, plaatselijke 
autoriteiten, geneesheren, tandartsen, verpleegsters, groot
werkgevers, vakverenigingen, etc. De leden treden regel
matig af en zijn ongesalarieerd. 

2. De Hogere Provinciale en Stedelijke Bestuursorganen dragen 
de zorg voor de oprichting en instandhouding van de 
"Gezondheidscentra", waar alle gezondheidsdiensten gecen
traliseerd zijn en die de beschikking hebben over de modern
ste instrumenten. 

3. "Plaatselijke Uitvoerende Raden" administreren de gezond
heidsverzorging van de huisdokter, tandarts en apotheker. 

Het volgende overzicht geeft een schematische samenvatting 
van de voornaamste organen, waaruit de nationale gezondheids
zorg is opgebouwd. 

~ Ministerie , + I Centrale Ra~d voor de 1 
van Gezondheid gezondheIdszorg 

I 
J. 1 ~ 

Regionale Zieken- Hogere plaatse- Plaatselijke Uit-
huis Comité's lijke Bestuurs- voerende Raden organen 

1 J.. 1 
Plaatselijke Gezond- Dokters Individuele 

cOlnité's heids- Tandartsen Dokters 
voor comité's Apothekers 

Ziekenhuis in gezond- Tandartsen 
beheer heidscentra Apothekers 

I 
J. J. 

.I Ziekenhuis I- Algemene Klinieken Gezond-
gezond- heidscentra 

I Ziekenhuis I- heidszorg 

I Ziekenhuis I-
Wat wordt de patiënt geboden. 

Volledige gratis behandeling voor allen voor alles, is het doel 
van de nieuwe wet. Iedere medische behandeling valt 

onder de termen van de nieuwe wet: het plomberen van een 
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kies, een blindedarmoperatie, een nieuwe bril, een gehoor
apparaat, evengoed als een langdurig verblijf in een ziekenhuis. 
Iedereen is daarbij ook vrij zijn eigen dokter, tandarts en 
specialist te kiezen. Hierdoor wordt niet alleen de vrijheid van 
de patiënt geëerbiedigd, maar ook de bekwaamheid van de 
individuele dokter gewaarborgd. Indien immers de dokter zijn 
patiënt niet met de nodige zorg behandelt, zal deze zich van 
zijn lijst laten schrappen, en daardoor zal het jaarlijks inkomen 
van de dokter zakken, dat - zoals wij straks zullen zien -
grotendeels berust op het aantal patiënten, die zich op zijn lijst 
hebben laten plaatsen. 

De patiënt kan de dokter consulteren op zijn spreekuur thuis 
of in het plaatselijk gezondheidscentrum. Deze gezondheids
centra zijn een van de karakteristieke facetten van de nieuwe 
gezondheidszorg. De wet legt namelijk provinciale en stedelijke 
raden als plicht op te zorgen voor de oprichting en uitrusting 
van een gezondheidscentrum. De bedoeling van zulk een centrum 
is een zo innig mogelijke samenwerking van de zes of acht 
dokters, tandartsen en specialisten te bereiken, die door de 
beschikking over de beste en nieuwste instrumenten in staat 
zijn de grootst mogelijke efficiency te bereiken bij de medische 
behandeling van hun patienten. 

Gratis opname in de ziekenhuizen valt ook onder de nieuwe 
gezondheidswetgeving; slechts wanneer een patiënt om louter 
persoonlijke redenen, welke niet in verband staan met zijn 
gezondheidstoestand, een privé-kamer verlangt, zal hij extra 
moeten betalen. 

Een uitgebreide moederschapszorg, een bloedtransfusiedienst, 
preventieve maatregelen tegen besmettelijke ziekten, de zorg 
voor geesteszieken en t.b.c.-patiënten, etc., kortom geheel het 
uitgestrekte apparaat van de moderne medische verzorging valt 
onder deze nationalisatie. 

Financiering. 

JDe nieuwe nationale gezondheidszorg wordt gefinancierd uit 
drie bronnen: de schatkist, plaatselijke belastingen en 

gedeeltelijk ook uit de contributies, welke betaald worden voor 
de Nationale Verzekering. Omdat de nieuwe gezondheids
wetgeving zich nauw aansluit bij de vier wetten op de Nationale 
Verzekering en Hulpverlening, voegen wij hier in het kort een 
overzicht van het geheel der nationale verzekeringsmaatregelen. 

Het betreft hier vier wetten: de "Nationale Verzekeringswet" 
van 1946, de "Wet op de Kindertoeslag" van 1945, de "Nationale 
V erzekeringswet (tegen ongevallen in de industrie)" van 1946 en 
de "Wet op de Nationale Hulpverlening" van 1948. 

Dit complex van wetten beoogt tezamen met de "Wet op de 
Nationale Gezondheidszorg" iedere burger in Groot-Brittannië te 
beschermen bij alle grotere moeilijkheden en tegenslagen, welke 
een gevolg zijn van economische dieptepunten, ziekte, sterfgeval, 
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etc. Door de ontvangst van aanzienlijke uitkeringen is hij of zij 
verzekerd tegen het verlies van een levensonderhoud ten gevolge 
van werkeloosheid, verwonding of ziekte. De moeder krijgt een 
uitkering bij bevalling, het gezin krijgt kindertoeslag voor ieder 
kind na het eerste. De weduwe krijgt pensioen en de voogd 
een toelage voor ieder kind, dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. 
Een uitkering bij de dood dient ter dekking van begrafenis
en andere onkosten. 

Deze uitkeringen worden betaald uit de (verplichte) bijdrage 
van iedere burger, aangevuld door de werkgever en'of de staat. 

De voornaamste uitkeringen zijn in nevenstaande tabel bijeen
gegroepeerd (zie pagina 587). 

Voor deze verzekeringen moet wekelijks de volgende premie 
betaald worden: 

mannen boven 18 
vrouwen boven 18 
jongens onder 18 
meisjes onder 18 

Werk
nemers 

t 2.59 
" 2.06 
" 1.57 
" 1.25 

\Verk
gevers 

t 2.23 
" 2.06 
" 1.34 
" 1.04 

Zelfwerk- niet zelf-
zamen werkzamen 

t 3.30 
" 2.77 
" 1.92 
" 1.65 

t 2.50 
" 1.97 
" 1.48 
" 1.21 

Getrouwde vrouwen betalen geen premie. Mannen boven de 70 
en vrouwen boven de 65 betalen niet meer, tenzij ze nog werk
nemers zijn, terwijl vermindering van premie gegeven wordt 
voor ziekte, werkeloosheid en voor jonge mensen, die nog volop 
aan het studeren zijn, evenals voor personen, die een totaal 
inkomen hebben, dat t 21.40 of minder per week bedraagt. 

Van premies, die wekelij ks voor de nationale verzekeringen 
worden betaald, wordt een bedrag van ongeveer 300 millioen 
gereserveerd voor de gezondheidszorg. Na de betaling van de 
verzekeringspremie heeft iedere burger in Groot-Brittannië het 
recht op behandeling door huisdokter, specialist, tandarts, zieken
huisligging, etc., zonder enige verdere kosten. Wie om een van de 
bovenvermelde redenen geen premie behoeft te betalen voor de 
verzekeringen, krijgt niettemin alle geneeskundige hulp, gratis. 

Het is te begrijpen, dat de kosten van deze groots opgezette 
ziekteverzorging slechts voor een klein gedeelte uit de 300 mil
lioen, die van de nationale verzekeringen gereserveerd zijn, 
betaald kunnen worden. Vandaar dat de schatkist een bedrag 
van jaarlijks 2.6 milliard gulden fourneert (d.w.z. ongeveer t 50.
per hoofd per jaar). Dit bedrag was oorspronkelijk lager ge
taxeerd, maar minister Bevan heeft dit bedrag reeds twee maal 
moeten verhogen onder felle critiek van Churchill. De tegen
standers spotten natuurlijk met de rage voor gebitten en brillen, 
en menen dat de cijfers van dit jaar de financiële onmogelijkheid 
van de opzet reeds bewijzen. Bevan daarentegen repliceert, 
dat deze cijfers aantonen, in welke grote nood de volksgezondheid 
verkeerde, en hoe urgent deze voorzieningen waren. \Vanneer 

586 



"\Vet op de 
I(indertoeslag' , 

toelage 

"Nationale 
\' erzekeringswet" 

1) werkeloosheid-
of ziekteuitkering 

2) Bij bevalling 
toelage 
uitkering 

toelage 
voor hulp 

3) Voor weduwe 
toelage voor 
iedere weduwe 

pensioenuitkering 
voor weduwe 
met kinderen 

4) Voor wezen 
toelage aan 
voogd 

5) Bij overlijden 
uitkering 

"Nationale 
Verzekeringswet' , 

bij ongeval 

"\Vet op de Nationale 
Hulpverlening' , 

(voor ouden v. dagen) 
voor gezinshoofd 
voor andere volw. 

Minimum uitkering 

/2,68% p. w. 

t 13,81 p. w. 

t 42,80 

Speciale uitkeringen 
en condities 

voor ieder kind 
na het eerste 

f 8,46 p. w. voor 
echtgenote of afhan
kelijke volwassene. 
/ 4,02 % voor eerste 

kind 

t 19,26 p. w. gedu- voor vrouw die in
rende 13 weken komsten heeft. 

t 10,70 p. w. gedu-
rende 4 weken voor huisvrouw 

t 19,26 p. w. gedu- t 4,02 voor eerste 
rende 13 weken kind 

t 13,81 p. w. na deze t 4,02 voor eerste 
13 weken kind 

t 6,42 p. w. 

/214,-

f 24,08 p. w 

t 12,84 p. w. 
/10,70 p. w. 

voor ieder kind 

t 8,46 p. w. voor 
echtgenote of afh. 
volw. 
t 4,08 voor eerste 
kind 

a) Gem. toelage huur 
b) voor echtgenoten: 

f 8,46 p. w. 
c) kindertoeslag 
d) extra-toelage 

f 7,93 voor blinde 
of t.b. patient 

eenmaal de gevolgen van een lange verwaarlozing van de gezond
heid door de nationale gezondheidsverzorging overwonnen zijn, 
zal vanzelf ook het budget dalen. 
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De positie van de dokter. 

Zoals reeds boven gezegd is, is de strijd van de regering 
J met de dokters lang en verbeten geweest. Het ging om 

de strijd voor het vrije beroep in de meest letterlijke zin. Het 
"Brits Medisch Genootschap" heeft getracht zoveel mogelijk nog 
van deze vrijheid te redden. Om tegemoet te komen aan de 
afkeer van de medicus om te werken onder plaatselijke ambte
naren z~jn de "Uitvoerende Raden" ingesteld, die verantwoor
delijk zijn voor de plaatselijke organisatie van de medische dienst. 
Van dit college, dat uit 24 leden bestaat, zijn de voorzitter en 
vier leden aangesteld door de minister; acht worden gekozen 
door de plaatselijke gezondheidsautoriteiten, zeven door de 
plaatselijke dokterscomité's, drie door het plaatselijk comité van 
tandartsen en twee door het plaatselijk comité van apothekers. 

Een van hun voornaamste zorgen is de goede geographische 
spreiding van de medische hulp. Vroeger was er b.v. in Hastings 
één huisdokter voor 1178 personen, terwijl er in South Shield 
één dokter de zorg had voor 4100 personen. Dit wil niet zeggen, 
dat er met de nieuwe wet een gedwongen verhuizing van dokters 
en tandartsen heeft plaats gehad. De reeds gevestigde dokters 
ontvingen automatisch toestemming voor hun district; het 
betreft hier de verzoeken voor een nieuwe vestiging, waarbij 
ook rekening moet gehouden worden met speciale persoonlijke 
verlangens zowel als met het algemeen belang, terwijl een beroep 
op de minister altijd mogelijk is. 

Het kopen en verkopen van de dokterspraktijk is door de 
nieuwe wet verboden, waarbij de wet voor compensatie van 
dokters, die door deze maatregel benadeeld worden, een bedrag 
van ongeveer 660 millioen heeft gereserveerd. 

De dokters zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij de 
Nationale Gezondheidszorg, zij kunnen ook hun patiënten privé 
blijven behandelen. De feiten hebben echter al uitgewezen dat, 
zoals een specialist uit Harley Street, de bekende specialistenwijk 
in Londen, mij onlangs nog verzekerde, de privé-praktijk nu al 
helemaal verloopt. 

De honorering van de medici is ook een groot strijdpunt 
geweest. Terwijl de Labourparty sterk een volledige salariëring 
door de staat heeft voorgestaan, heeft de krachtige oppositie 
van de medici tot een compromis geleid. De dokters zijn nu vrij 
te kiezen tussen; 

1 3.210.- vast salaris plus hoofdelijke uitbetaling van ongeveer 
18,10 per jaar. 

of geen salaris, maar hogere hoofdelijke uitbetaling. 

In de praktijk komt dat ongeveer neer op een jaarlijks inkomen 
zoals hieronder aangegeven, in tabellen gerangschikt volgens het 
aantal patiënten; 
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1 , 
1 
t 
1 , 

Aantal 

I I patiënten 2000 2500 3000 3500 4000 

hoofdelijke t t f f t 
uitbetaling . 16.221,20 20.27650 24.342,50 28.397,80 32.453,10 

vast salaris ... 3.210,- 3.210,- 3.210,- 3.210,- 3.210,-
bruto inkomen 19.431,20 23.486,50 27.552,50 31.607,80 35.663,10 
min. onk. ong. 7.768,20 9.394,60 10.368,30 11.063,80 11.887,70 
netto inkomen 11.663,- 14.091,90 17.184,20 20.544,- 25.775,40 

Dit inkomen kan nog door verschillende toelagen vermeerderd 
worden. Zo heeft de wet een bedrag van t 21.400.000.- vast
gesteld voor dokters, die extra benzinekosten hebben door de 
uitgestrektheid van hun district. Extra toelagen ontvangen ook 
dokters, die de praktijk aanvaarden in ongewilde districten; 
hiervoor is een totaal bedrag van t 4.280.000.- gereserveerd. 
Ook wordt een toelage van t 1.650.- verschaft aan een dokter, 
die een assistent opleidt, vermeerderd met het salaris en kost 
en inwoning (waarvan het totaal bedrag niet meer dan t 7.490.
mag zijn). Voor iedere bevalling ontvangt de huisdokter een 
extra honorarium van t 56.-. Deze inkomsten kunnen tenslotte 
nog vermeerderd worden met t 3.35 per persoon per jaar, indien 
de huisdokter zelf ook de apotheek houdt, terwijl iedere dokter 
t 1.35 ontvangt per jaar voor iedere 100 patiënten op zijn lijst, 
waarvoor hij medicamenten moet verschaffen, die onmiddellijk 
ter plaatse nodig zijn. 

De regeling voor tandartsen en specialisten is verschillend en 
het zou te ver voeren, deze hier uitvoerig te behandelen. De 
tandartsen ontvangen honoraria van de staat voor de behandeling 
van hun patiëenten, overeenkomstig hun vroegere berekening. 
Omdat de stormloop op de tandartsen echter enorm groot was, 
heeft de minister bij besluit van 18-1-'49 vastgesteld, dat tand
artsen door de staat volledig worden uitbetaald tot een bedrag 
van t 51.360.- per kalenderjaar, en dat de verdiensten boven 
dit bedrag slechts voor de helft worden uitbetaald. 

Voor specialisten is ook een geheel afzonderlijke regeling 
getroffen. Specialisten bv. die aan een ziekenhuis verbonden zijn, 
en aangesteld zijn op een leeftijd van 32, beginnen met een 
salaris van t 18.390.- per jaar, en stijgen tot een maximum 
van t 29.425.-. 

N a deze uiteenzetting van enige der voornaamste facetten 
van de nationale ziekteverzekering, rest nog de vermelding van 
een principieel bezwaar van katholieke zijde, dat geleid heeft 
tot een uitzonderingspositie voor de katholieke ziekenhuizen. 

Natuurlijk vindt men in uiterst conservatieve kringen meer
dere bezwaren naar voren gebracht tegen deze nationalisatie van 
de gezondheidszorg, welke voortkomen uit de vrees voor een 
steeds groeiende staatsbemoeiing, die teveel ingrijpt in persoon
lijk leven en de individuele vrijheid beperkt. 

"Bij deze nationale gezondheidsverzorging zijn dokter en 
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patiënt niet langer meer alleen op het spreekuur," zo redeneert 
men, "de staat is ook aanwezig in de kamer, en zal de sensitieve 
patiënt beletten zijn volledig vertrouwen aan de dokter te geven, 
waarin hij tevens de staatsdienaar voelt. Waar de belangen van 
zijn patiënt en de staat uiteenlopen, is het gevaar aanwezig, 
dat hij zich eerst dienaar van de staat zal voelen." 

Over het algemeen beschouwt men echter deze gevaren als 
hersenschimmen, en in de 50 punten, welke onlangs door de 
conservatieve partij zijn opgesteld, wordt de idee, dat zij de 
getroffen sociale maatregelen zouden willen intrekken, als een 
boosaardige leugen van politieke tegenstanders verworpen. 

Maar wel zijn principiële bezwaren gerezen tegen een onderdeel 
van de ziektewet, nI. de nationalisatie van de ziekenhuizen. 
In paragraaf 61 van de nieuwe wet wordt verklaard, dat het 
karakter van een ziekenhuis, dat tot een bepaalde confessie 
behoort, onaangetast zal worden gelaten. 

De Bisschoppen van Engeland en Wales vonden deze ver
klaring echter veel te vaag, en zij eisten autonomie op voor 
de katholieke ziekenhuizen, zoals voor de katholieke scholen. 
Zoals de wet nu feitelijk ligt, hebben de Regionale Ziekenhuis 
Comité's volledige macht bij de benoemingen van directie en 
andere functionarissen in de ziekenhuizen. Langdurige onder
handelingen van Kardinaal Griffin, die verlangde, dat de wet 
geamendeerd werd ter beveiliging van de autonomie der katho
lieke ziekenhuizen, en minister Bevan leidden niet tot het 
gewenste resultaat. In Maart van het vorig jaar kwamen de 
Kardinaal en de minister overeen, dat de 60 katholieke 
ziekenhuizen, die voor nationalisatie in aanmerking kwamen, 
buiten de wet zouden blijven. Een oplossing, maar uiteraard 
geen bevredigende oplossing, aangezien iedere katholiek wèl zijn 
gewone premie betaalt. 

Ongetw~jfeld is met deze nieuwe ziektewetgeving tezamen met 
het geheel der nationale verzekeringen een belangrijk stuk sociale 
wetgeving tot stand gekomen. Het was in de donkerste dagen 
van de afgelopen oorlog, dat de toenmalige Labour-minister 
Arthur Greenwood, in het coalitie-kabinet van Churchill, een 
commissie instelde ter herziening van de bestaande sociale 
verzekeringen in Engeland. De vrucht van het werk van deze 
commissie werd vastgelegd in het bekende Beveridge-rapport, 
dat vanaf de eerste radio-nieuwsberichten van de B.B.C. op 
de morgen van de 2de December de gehele dag door in 22 talen 
werd uitgezonden. 

De "Times" verwelkomde het rapport als een allerbelangrijkst 
document, dat een grote invloed zou gaan uitoefenen en richting
gevend zou blijken voor de maatschappelijke ontwikkeling in 
Groot-Brittanië. 

De gebeurtenissen hebben bewezen, dat de "Times" gelijk 
heeft gehad. 
"Hageveld" , Heemstede. Drs. Th. ZWARTKRUIS. 
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<:POLITIEKE 

kanttekeningen 

( OVF.R F.EN VRAAG. WELKIi J 
NIET BEANTWOORD WERD .... 

M[ej . dr. M. Klompé is, 
als wij de Handelingen 
van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal 
goed gelezen hebben, 

minzaam geplaagd door Jhr. mr. 
van der Goes van Naters, de 
fractievoorzitter van de Partij 
van de Arbeid. Hij deed het met 
een vraag, die "als wij eerlijk 
zijn" (om een blijkbaar gelief
koosde uitdrukking van mej. 
Klompé te bezigen) naar onze 
mening jammer genoeg door haar 
niet is beantwoord. En als de 
geachte afgevaardigde, die voor
zitster is van de Vaste Kamer
commissie voor Buitenlandse Za
ken ons belooft niemand van het 
Katholiek Staatkundig Maand
schrift er ooit boos om aan te 
kijken dan zouden wij op die 
onbeantwoorde vraag graag wat 
willen "kanttekenen" . 

Jonker van der Goes dan haal
de een citaat aan uit het boek 
"Moderne Staatsidee" van zijn 
vereerde leermeester professor 
Krabbe, "de grote humanist". 
Dat citaat betrof het rechts
bewustzijn der cultuurvolken; 
de heer van der Goes zei daarop : 

"Ik zou in dit verband aan 
mejuffrouw Klompé willen vra
gen: ontleent deze leermeester 
zijn normbesef nu aan zich zelf 
of aan zijn Schepper? Ik kan 
op zulke dingen nooit ant
woord geven, maar dat schijnt 
voor anderen dikwijls ontzet
tend gemakkelijk te zijn." 
Mej. Klompé heeft zoals gezegd 

op de gestelde vraag, althans in 

het openbaar niet geantwoord. 
En toch moge iedereen het er over 
eens zijn, dat het toch inderdaad 
het beste is, wanneer zulke 
vraagjes, al dan niet een beetje 
weinig of een beetje boel "vuil" 
bedoeld, een raak, treffend en 
een op de man afgaand antwoord 
krijgen. 

De opmerking van jonker van 
der Goes had een diepe en be
treurenswaardige zin, wanneer 
zijn bekentenis: "Ik kan op 
zulke dingen nooit antwoord 
geven", in haar volle betekenis 
moet worden opgevat. De vraag 
dringt zich op : "Kan een intel
lectualist, zoals jonker van der 
Goes er een is, geen antwoord 
en oplossing zoeken en vinden, 
als hem "zulke dingen" interes
seren en intrigeren? "Of open
baarde zich in zijn uitlating het 
"ignoramus et ignorabimus", het 
"wij weten het niet en wij zullen 
het niet weten", dat nu al 77 
jaren opgeld doet? Zou het 
laatste in het geding zijn, dan 
mogen hem de opvatting en de 
overtuiging van de Christen niet 
worden onthouden! 

Verder moeten wij erkennen, 
dat er méér stak dan een ver
hulde schamperheid in de woor
den, waarmede jonker van der 
Goes vervolgde: "Het schijnt, dat 
anderen ontzettend gemakkelijk 
een antwoord in zulke aangelegen
heden klaar hebben." Om dit aan 
te tonen dient men te weten, 
waarop de reactie van de heer 
van der Goes sloeg. Zij sloeg op 
de volgende exclamatie van de 
Katholieke afgevaardigde: 
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"Als uitgangspunt van onze 
politieke houding zullen wij 
steeds de vraag moeten over
wegen: wat is Gods plan ge
weest met de mens en met de 
schepping? Niet in die zin: 
wat wil de mens hiermee, maar 
wat heeft er gelegen in de 
plannen van de Allerhoogste? 
Deze en dergelijke uitroepen 

halen in de politieke arena weinig 
uit. Mej. Klompé, die tevoren zo 
goed had gesproken over de nieuwe 
gemeenschap en de nieuwe mens, 
stapte dan ook, koorddansende 
op het koord van Gods plannen, 
even mis. Het valt te begrijpen, 
dat jonker van der Goes angstig 
met de handen naar het hoofd 
greep en dat hij dus later in 
zijn trant van spreken vroeg: 
,,.Hebt u zich niet bezeerd?" 

Natuurlijk heeft mej. Klompé 
schoon gelijk, als zij bedoelt te 
zeggen, dat wij bij de bepaling 
van ons standpunt in de staat
kunde niet mogen vergeten, hoe 
God de mens geschapen heeft 
opdat deze Hem dienen zou en 
zijn eindeloos geluk zou bereiken 
en dat God de schepping tot 
Zijn eigen meerdere eer geschapen 
heeft. 

"Niet in die zin: wat wil de 
mens hiermee .... " heeft me
juffrouw Klompé evenwel ge
zegd. \Vij hebben de overtuiging, 
dat het woordje "niet" volkomen 
ten onrechte werd uitgesproken. 
De mens heeft wel degelijk in de 
werkelijkheid van het leven de 
vraag te stellen: "Wat wil de 
mens hiermee.... met Gods 
plannen." Daarmee is een ge
weldig geschied-wijsgerig pro
bleem aangeraakt, het enorme 
vraagstuk van "God in de ge
schiedenis" ; en afgezien van het 
feit, dat het de mens niet zo 
makkelijk gegeven wordt om in 
te zien, "wat er in de plannen 
van de Almachtige gelegen heeft" 
ofwel nog schuilt, zal de mens 
met de hem geschonken vrije 
wil volvoeren moeten in de ge
schiedenis en in de politiek, wat 
hem l(ikt te liggen in de plannen 
van Gods wil. Descartes heeft 
ooit opgetekend: "God schiep 
drie wonderbare dingen het heelal 
uit niets, de God-Mens en de 
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vrije wil." Die vrije wil is een 
fundamenteel element in de mens, 
waardoor hij tot subject van en 
tevens de zin van de geschiedenis 
is geworden, gelijk Anton Schutz 
het in zijn mooie studie over 
"Gott in der Geschichte" heeft 
uiteengezet. 

In het politieke leven van van
daag, dat morgen geschiedenis 
zal zijn gaat het er ongetwijfeld 
om, dat de mens medewerkt met 
Gods plan; maar in de realiteit 
van het heden komt het er op 
neer, dat de wilsvrije mens in 
zijn beste weten en in zijn beste 
geweten zo handelt en beslist, 
dat hij een gerede zekerheid 
heeft, subjectief althans maar 
meer ook niet, te handelen en te 
beslissen volgens de plannen van 
Gods Voorzienigheid in de wereld
geschiedenis. Dit impliceert 
geenszins. dat wij ook objectief 
handelen volgens de plannen van 
de Allerhoogste, hetgeen ons 
slechts noopt nederig en diep 
bescheiden te zijn. 

De beknopte uitspraak van 
mej. Klompé was er een, waarbij 
in de weidse hallen van het 
geschiedfilosofische en geschied
theologisch dispuut de wellui
dendheid van haar stem tot haar 
recht zou kunnen komen, maar 
die klank werd in het Parlement 
niet verstaan en behoefde er zo 
ook niet te worden gewaardeerd. 

Het is te hopen, dat professor 
Krabbe, de leermeester, en jonker 
van der Goes van Naters, de 
leerling, als zij op een gelukkig 
ogenblik genoten hebben of nog 
zullen genieten van hun diepere 
inzichten, welke verworven zijn 
doordat zij met hun volle vrije wil 
hebben willen woekeren met de 
hun geschonken talenten, tot de 
erkenning geraakten of nog zullen 
geraken, dat zij veel derhalve aan 
zich te danken hebben, maar 
uiteindelijk zowel de talenten als 
die wonderbaar geschapen "eigen 
wil" aan een Schepper. 

De bureaucraat 
Van uit Bazel, waar hij tegen

woordig professor is, heeft een 
belangwekkend boek van de "ex
istens-filosoof "Karl Jaspers ons 



land bereikt. Het heet vertaald 
"Van oorsprong en doel der ge
schiedenis". Wij mogen daar in 
deze rubriek natuurlijk niet te 
veel van vertellen, maar willen 
onze lezers de paragraaf over: 
"de bureaucratie" niet onthouden 

"De bureaucratie is onver
mijdelijk," schrijft deze geleerde, 
"overal, waar grote ondernemin
gen ordelijk moeten werken met 
omvangrijke mensenmassa's. De 
bureaucratie vond men in het 
oude Egypte, in de klassieke 
wereldrijken, in de Noormannen
staat van Frederik I1, alleen 
niet in de Griekse Stads staat. De 
moderne techniek evenwel ver
schaft aan de organisatie en de 
voltooiing van de bureaucratie 
nog nooit vertoonde mogelijk
heden. Nu kan zij werkelijk 
totalitair worden. 

Bureaucratie is heerschappij 
op grond van reglementen en 
van voorschriften, gevoerd door 
ambtenaren (schrijvers) op hun 
kantoren. Zij werkt als een 
machine maar zij verwezenlijkt 
zich door de soort en de mentali
teit der ambtenaren. 

Schematisch is de ambtenaren
sland als volgt onder te verdelen 
en te karakteriseren: 

De ideale ambtenaar denkt 
voortdurend, zoals een geleerde 
dat doet, aan zijn werk. Een 
honderdtwintig jaar geleden werd 
aan een hoge bestuursambtenaar, 
die op sterven lag, gevraagd, 
waaraan hij dacht, en hij ant
woordde: aan de Staat. De 
ambtenaar van de bovenste plank 
gehoorzaamt aan de reglementen, 
die hij vrij interpreteert zonder 
de zin van de zaak waarom het 
gaat, te verloochenen; hij dient 
binnen het raam der bureau
cratie de aangelegenheden, waarin 
hij beslissingen moet nemen, en 
hij leeft daarvoor; hij ziet zich 
zedelijk verplicht het bureau
cratische handelen tot op het 
hoognodige in te perken en zich 
steeds af te vragen, waar zij te 
ontwijken is ; in deze geest voelt 
hij zich ook verplicht zo te 
werken, dat de bureaucratie effec
tief is en zich in de practijk als 
een organisatie van menselijkheid 
en hulpvaardigheid betoont. 

Een treedje lager staat de 
dienstklopper; hij geniet al van 
de bureaucratie als zodanig en 
in zijn ijver is hij er op bedacht 
de dienst uit te breiden en in
gewikkeld te maken; hij smaakt 
het genot van zijn functie maar 
blijft daarbij toch betrouwbaar 
en verstandig. 

Nog lager heeft de ambtenaar 
zijn eigen ethiek - trouw aan de 
Staat en betrouwbare redelijk
heid - verloren. Bij hem worden 
omkoperij en willekeur dingen, 
die van zelf spreken. Op dit 
niveau wordt de ambtenaar over
mand door een gevoel van leeg
heid en zinloosheid. Hij wordt lui 
en zijn werk wordt afgemeten 
precies naar de uren van zijn 
kantoortijd. Wie vlijtiger werkt, 
wordt als een spelbreker be
schouwd. In plaats dat hij zich 
overgeeft aan de zaken, welke hij 
te behandelen krijgt en ze be
schouwt in de realiteit van het 
leven, werkt hij van die realiteit 
af. Hij lost de problemen nooit 
op, hij legt ze ter zijde. Alles 
wordt aarzelend gedaan, uit
gesteld en in een sfeer van 
vaagheid gebracht. Hier geniet 
de ambtenaar van zijn macht als 
een machteloze, die desondanks 
in sommige omstandigheden voor 
bepaalde mensen een noodlottige 
betekenis kan hebben. De geest 
van inertie en onvruchtbaarheid 
wordt kunstmatig gehandhaafd 
en tot ontwikkeling gebracht 
door praatjes over dienstplicht, 
algemeen belang en gerechtig
heid. De weerlozen moeten bij 
deze ambtelijke katterigheid het 
gelag betalen. In de omgang met 
de burgerij valt niets meer te 
bespeuren van een hulpvaardige 
verhouding, zoals die bijvoorbeeld 
het contact van een ondernemer 
met zijn klant typeert; neen, de 
verhouding wordt die van macht
hebber tot slachtoffer. Zij, die 
last hebben van deze "overmoed 
der ambtenarij" worden honds; 
zij ontzien niemand; zij laten 
slechts los, wat zij kwijt willen 
zijn, houden er vriendjes op na, 
zijn geneigd tot alsmaar uit
stellen ,laten de mensen wachten, 
draaien om de zaken heen, en 
liegen alsof het gedrukt staat. 
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Deze tuimeling der bureau
cratie van een oorspronkelijk zin
rijke, zich zelf binnen de perken 
houdende, door menselijkeper
soonlijkheden gedragen machts
vorm, naar een loos apparaat 
van remmen en belemmeren op 
alle mogelijke gebied en van 
machtswellust laat zich zakelijk 
op de volgende wijze verklaren: 

Bureaucratie is middel, een 
middel nochtans, dat de neiging 
vertoont zich zelf tot doel te 
maken. De grens tussen gezonde 
en verdorven ambtenarij ligt 
daar, waar de bureaucratie als 
dienend werktuig vergaat in een 
zelfstandige bureaucratie. Deze 
autonoom geworden bureaucratie 
heeft dan de zedelijke waarde 
van de zelfbeheersing verruild 
tegen het streven om zich grenze
loos uit te breiden. 

Dit nu ligt in de natuur van 
de reglementering. Daar waar 
maatregelen van de bureaucratie 
rampspoed en verwarring stichten 
- ten koste van de bevolking -
is geen sprake meer van verant
woordelijkheidsbesef, waarmede 
eigen fouten kunnen worden ver
beterd en vermeden. Veeleer 
wordt daar in alles een aanleiding 
slechts gezien voor een uit
breiding van de reglementen. 
Een geloof in het alleen zalig
makende redmiddel der ambte
lijke bepalingen tracht ieder ini
tiatief binnen het kader van het 
vrije handelen en het zich zelf 
helpen van de burger te doden 
door allerlei kunstmatige spits
vondigheden. Komen er moeilijk
heden, dan luidt het enige pa
rooi: "nieuwe voorschriften uit
vaardigen." Langs deze weg vindt 
door de afhankelijkheid van de 
bureaucraat een nivelering plaats 
van allen, die naar een totale 
afhankelijkheid worden neerge
drukt, waar de opbouwende, 
concrete idee niet langer bestaan 
kan. Alle schikkingen worden 
ingewikkeld gemaakt. De burgerij 
wordt onmondig verklaard, en 
daarenboven gedwongen altijd 
maar meer arbeidskrachten af te 
staan voor het doorvoeren van 
zoveel bueraucratenvoorschriften 
En eindelijk geraakt eenieder in 
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de dienst van het onproductieve 
apparaat. 

Daarbij komt dan het bewust
zijn van de belangengemeenschap 
aller bureaucraten. Dat apparaat 
moet kost wat kost blijven be
staan en zich uitbreiden, omdat 
het voor de eigenwaarde en het 
gezag zijner vertegenwoordigers 
een levenskwestie betekent. Het 
apparaat, dat het belang van 
het volk dienen moest, dient 
slechts zich zelf. Het eist stabili
teit en zekerheid voor zich zelf op. 

En het slaagt daarin, doordat 
het apparaat juist door zijn in
gewikkelde instelling zich ont
trekt aan iedere controle. Het 
wordt ondoorzichtig en steeds 
ontoegankelijker voor critiek. 
Tenslotte heeft niemand er meer 
enige kijk op, uitgezonderd de
gene, die er in zit. En deze dan 
nog uitsluitend voor zover hij 
zijn eigen machtssfeer bestrijkt. 

Het bureaucratisch apparaat 
wordt zowel voor de burgerij als 
voor de hoogste regering onaan
tastbaar. Het leeft uit de be
langengemeenschap van hen, die 
zijn aangesteld. Deze toestand 
blijft dan ook bestaan, als een 
dictator het apparaat tot zijn 
werktuig maakt. Dan verandert 
het weliswaar in de geest van 
zijn ambtenaren en wordt het 
een middel tot verwerkelijking 
van de terreur, maar daarbij 
ontwikkelt zich ook de neiging 
om bepaalde groepen te begun
stigen of te benadelen zonder dat 
iemand de absolute macht heeft. 
Door deel te nemen aan de 
terreur en willekeur neemt de 
autonomie van het bureaucra
tische apparaat slechts toe. En 
zelfs de dictator moet zich schik
ken naar die solidariteit van het 
eigenbelang der bureaucraten en 
de corruptie gedogen, die door 
zijn eigen toedoen nog weliger 
is gaan tieren." 

Vrijheid en democratie 
Nadat eenieder ongetwijfeld 

zijn pleizier beleefd heeft aan 
deze scherpe karakteristiek van 
de ambtenaar en zijn ontaarde 
achterneef, de bureaucraat, en 
daarbij de gedachte aan den Haag 



niet uit het brein heeft kunnen 
bannen, moge hier nog worden 
verteld, dat Karl Jaspers in het 
huidige wereldbestel drie ten
denzen ontdekt. Hij typeert ze 
met drie korte woorden: Socia
lisme, ·Wereldordening en Geloof. 

Vooreerst behandelt hij 
maar dan beschouwt hij, na uit
voerig de oorsprong der geschiede
nis te hebben besproken, reeds 
het doel der historie, - het 
vragen der massa's naar enige 
ordening. In het socialisme ziet 
hij de eis ener goede organisatie 
der massa het sterkst geopen
baard. 

Vervolgens betoogt hij, dat de 
wereld, die vooral door de tech
niek zo klein is geworden, de 
verwezenlijking van een vreed
zame eenheid hoognodig heeft. 
Het gaat om de wereldheerschap
pij of wereldordening. 

En tenslotte onderkent hij de 
opnieuw gestelde vraag van het 
mensdom: van waaruit leven wij 
en waartoe? En hier openbaart 
zich het alternatief: nihilisme 
of liefde. 

Jaspers laat dan zijn be
schouwingen over ieder dezer 
drie stromingen in het wereld
gebeuren en in de ideeën der 
mensheid voorafgaan door een 
overweging over de vrijheid, want 
in de eindelijk te verwerven 
vrijheid zullen die drie tendenzen 
elkaar ooit moeten vinden. Leer
zaam in menig opzicht is het 
kapittel, gewijd aan het w~isgerige 
begrip van de vrijheid, maar even 
instructief dat over: Macht en 
politieke vrijheid. 

Scherp wordt hierin de Recht
staat tegenover de Machtsstaat 
geplaatst. Hier heerst vrees, daar 
rust; hier wantrouwen, daar 
vertrouwen. 

Dat vertrouwen vraagt in
tussen om een vaste basis, om 
iets, dat onaantastbaar is, om 
een legitimiteit. 

Niet alles, wat deze filosoof 
poneert over de wettigheid van 
de vrijheid en verder over de 
democratie, zouden wij kunnen 
onderschrijven. Het is dan ook 
geenszins de bedoeling om in een 
rubriek van eenvoudige kant
tekeningen propaganda te voeren 

voor deze denker, die o.a. de 
scheiding van politiek en levens
beschouwing een der kenmerken 
acht voor de politieke vrijheid. 
Over deze stelling valt nogal wat 
te discuteren al klinkt het nog 
zo verleidelijk, wat hij ter ad
structie wil doen verstaan: "Naar 
mate de vrijheid groeit, neemt de 
godsdienstige (confessionele) en 
levensbeschouwelijke strijd af." 

Belangrijker is het, dat hij 
wijst op het feit, dat de legitimi
teit in de grond der zaak voor 
het critische verstand altijd dis
cutabel is. De legitimiteit, een 
tovenares, die door middel van 
het vertrouwen orde schept, staat 
tegenover de illegaliteit, welke 
geweld wil en door wantrouwen 
en vrees overal gewelddadigheid 
verwekt. Desalniettemin ver
toont de legitimiteit altijd vlek
ken en onzuiverheden: binnen 
haar grenzen kan bijvoorbeeld 
het erfrecht, dat geldig is ook 
voor dwazen en verkwisters, 
onverstandig worden genoemd, 
en worden verkiezingen onrede
lijk beoordeeld naar de meerder
heid, die bloot staat aan dwaling, 
toeval en massasuggestie. Toch 
neemt dit niet weg, dat daar 
waar de keuze is tussen legiti
miteit en despotisme, de legiti
miteit de enige weg wijst naar 
een leven zonder angst. Politieke 
vrijheid ontleent haar bestaans
recht niet aan het zuivere ver
stand maar aan haar legitimiteit, 
die het geweld aan banden legt. 

In deze geest verklaart Karl 
Jaspers later, als hij de politieke 
vrijheid haar huis gegeven heeft 
in de democratie en een treffende 
paragraaf gewijd heeft aan de 
partijen, - de democratie vergt 
minstens twee partijen - welke 
nodig zijn voor de verkiezingen 
en het aanwijzen ener demo
cratische politieke elite, dat er 
evenmin een ideale democra
tische politieke vrijheid bestaat, 
waarin een ieder zijn bevrediging 
vindt. Altijd openbaren zich span
ningen, als om wille van het 
algemeen belang het individu 
in zijn doen en laten belemmerd 
wordt, als de natuurlijke on
gelijkheid der mensen zich baan 
breekt, als burgers in de wetten 
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van de Staat ongerechtigheid 
zien binnensluipen .... Maar bin
nen de grenzen van de rechtsstaat 
kunnen deze spanningen worden 
opgevangen en het democratische 
kiesrecht, hoewel dat zijn eigen 
gevaren in zich zelf verbergt, 
vermag de politieke vrijheid te 
waarborgen, te handhaven en te 
corrigeren .... 

De moraal, welke uit deze 
notities naar voren springt, is 
kostbaar : geen staatsburger en 
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geen partijlid moet in de legiti
miteit, in de politicl;:c nijheicl 
en in de demoeratic strikt ab
solute waarden zien ; maar de 
betrekkelijkheid, welke haar ka
rakteriseert, moet hem aan
sporen de legitimiteit des te 
vuriger te waarderen, de politieke 
vrijheid des te ijveriger te eer
biedigen en de democratie met 
inspanning van alle krachten te 
handhaven. 

* * * 
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KATHOLIEKE VERDRAAGZAAMHEID 

en ':Democratie 

lrenslotte beslist hij (de Protestant - W.) op eigen ver
antwoordelijkheid, waarbij de mogelijkheid niet uit
gesloten is, dat hij tegen een kerkelijke uitspraak 

" ingaat. Verondersteld is in een democratische staat, 
"dat de burger steeds bereid blijft, zijn mening te herzien en zich 
"door de tegenstander te laten overtuigen. Dit behoort tot de 
"beginselen der democratie. Anders echter staat de zaak voor de 
"Rooms-Katholiek. Tenslotte beslist de Kerk, wat het algemeen 
"welzijn eist, zeker niet in onderdelen, maar wel in de grote lijnen 
"en aan haar uitspraken heeft de individuele gelovige zich te 
"onderwerpen, ook als hij persoonlijk van een ander gevoelen is. 
"Hij behoort dit te doen, als gelovig zoon der Kerk en men moet 
"het dus zelfs van hem eisen, als hij dan maar beseft, dat hij 
"daarmee in strijd handelt met de beginselen der democratie. 
,,:vlet andere woorden, de Rooms-Katholieke burger en overheid 
"ontvangen hun directieven van buiten af ... Dat maakt tevens, 
"dat de anderen nooit helemaal gerust kunnen zijn, omdat zij 
"van tevoren niet kunnen weten, wat het hoogste kerkelijk gezag 
"beslissen zal. Ook niet inzake de tolerantie ... " 

Aldus reageert Prof. Dr H. de Vos op de "Reflecties van een 
20e eeuwse Nederlandse Katholiek (nI. Prof. Dr A. G. M. van 
Melsen - \V.) over de tolerantie", in het Juni-nummer van het 
Maandblad voor Evangelie en Cultuur, "Wending", p. 257. 

Daar staan we "in medias res". Het blijkt dus voor de ge
woonlijk zo mild en gematigd oordelende Prof. de Vos volstrekt 
niet voetstoots aanvaardbaar te zijn, dat "katholieke verdraag
zaamheid" en "democratie" elkaar verdragen. Hij ziet in het 
luisteren naar Rome, ook inzake de tolerantie, niet slechts een 
gevaar voor de eventuele toekomstige protestantse en humanis
tische minderheid, hij meent ook te mogen beweren, dat die 
handelwijze op zich tegen de democratische beginselen indruist. 
Heeft Prof. de Vos gelijk, dan staan de leden der zich demo
cratisch hetende K.V.P. voor een penibel gewetensconflict: 
moeten zij de Kerk in dezen ontrouw worden om de democratie 
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oprecht aan te hangen, of de democratie afzweren, om de Kerk 
trouw te blijven? Wij zullen trachten, lieve lezer, U uit dit ge
wetensconflict te bevrijden. De geciteerde passage is ons een 
aanleiding eens "de katholieke verdraagzaamheid" met "de 
democratie" te confronteren. 

Katholieke Verdraagzaamheid. 

V
-
erdraagzaamheid" duidt een houding aan van "ver

" dragen", d.w.z. lijdzaam dulden. Verdraagzaamheid moet 
dus iets tot voorwerp hebhen, dat ons aandoet als een kwaad. 
De godsdienstige verdraagzaamheid duldt het feit, dat "de 
andersdenkende" met eerlijke levensovertuiging een godsdien
stige dwaling aanhangt. Deze nadruk op het woordje "dulden", 
die ethymologisch zeker volkomen verantwoord is, geeft noch
tans dadelijk aan ons begrip" verdraagzaamheid" een katholieke 
kleur, waarin anderen zich slechts moeilijk kunnen vinden. 
Wie geen onfeilbaar Kerkgezag kent, maar slechts het onfeilbaar 
gezag van het Woord Gods in de H. Schrift, zal steeds de moge
lijkheid moeten open houden, dat de levensovertuiging van "de 
andersdenkende" dichter de waarheid van Gods \Voord bena
dert, dan de zijne. Immers hij zal overtuigd zijn, dat dit"Woord 
Gods vanwege menselijke zondigheid niet slechts door individuele 
personen, maar ook door Kerken wel eens onzuiver verstaan 
kan worden. Vandaar zal hij wat weifelend staan tegenover het 
categorische katholieke woord: onze godsdienstige verdraag
zaamheid is stééds het dulden van een kwaad. Zeker, in bepaalde 
zin eerbiedigt de Katholieke Kerk het feit, dat de andersden
kende met eerlijke levensovertuiging een godsdienstige dwaling 
aanhangt. tIit eerbied nlo voor de evangelische vrijheid, voor de 
eerlijke gewetensbeslissing. Zelfs ziet de Katholieke Kerk het 
als haar taak, om de vrije keuze van de Waarheid blijvend te 
vrijwaren tegen elke dwang. Het geldt hier dus een dulden om 
wille van het hoge goed der vrije gewetensbeslissing. Maar de 
protestant eerbiedigt het genoemde feit niet slechts in deze zin ; 
hij erkent ook de mógelijkheid, dat het aanhangen van de 
andere godsdienstige overtuiging wel eens in zich een goed zou 
kunnen zijn, zodat dàn het hegrip "dulden" misplaatst zou zijn. 

Daarom zal hij in het katholieke "dulden" licht een mini
maliserende tendenz gaan zien, al is het zuiver de consequentie 
van de zekerheid in het "bezit" van Gods Openharing. Practisch 
zal de protestant door bijkomstige factoren dikwijls niet minder 
zeker staan in zijn afwijzing van het door hem als godsdienstige 
dwaling geziene, maar die zekerheid mist dan toch de kracht 
van de katholieke rechtvaardiging van ons standpunt. A fortiori 
weet cle heidense humanist zich niet volstrekt zeker van zijn 
waarheidsbezit en ook hij zal dus - indien hij consequent is -
naast het "dulden" nog een marge openhouden voor de mogelijk
heid, dat cle ander gelijk heeft. 
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Dit al - of niet - openlaten van de mogelijkheid, dat de 
andersdenkende in zijn levensovertuiging dichter de waarheid 
benadert dan wijzelf, is tenslotte een element, dat van de al 
- of niet - zekere garantie van ons waarheidsbezit afhankelijk 
is en zegt dus op zichzelf nog niets van de hogere of minder 
hoge graad van de deugd van verdraagzaamheid. 

Als het zekere weten de waarheid te bezitten, per se onver
draagzaamheid zou insluiten, dan zou Christus de bij uitstek 
onverdraagzame zijn geweest. \Vie naar de Kerk niet luistert, 
die zij U als een heiden en een tollenaar. 

Men kan de katholieke uitleg van de H. Schrift inzake Kerk
gezag en onfeilbaarheid trachten te weerleggen. Maar men zal 
toch, dunkt ons, moeten erkennen, dat de Katholieke Kerk 
vanuit haar overtuiging omtrent deze leerpunten, niet méér 
in Christus' geest kan spreken, dan door vierkant te verklaren: 
alléén de Katholieke Kerk predikt de evangelische Boodschap 
in al zijn zuiverheid en elke andere leer, die in enig punt hiervan 
afwijkt, is in zoverre slechts doemwaardige waarheidsverkrach
ting. Overtuigde reformatorische christenen mogen zich wel 
eens afvragen, of hun verdraagzaamheidsbegrip wel evangelisch 
zuiver is, - of het niet onder invloed van een onchristelijk
humanistische relativering der waarheid tot zijn huidige formu
lering is gekomen. 

Verdraagzamer dan de katholiek is Prof. de Vos dus niet door 
het loutere feit, dat hij de mogelijkheid openhoudt, dat zijn Kerk 
zich vergist. Straks komt de vraag, of hij zo handelend demo
cratischer is. 

Naast de onverzettelijkheid in het handhaven van de door 
God in Christus in de Kerk geopenbaarde waarheid, leert het 
H. Evangelie ons met even grote nadruk de eerbiediging van de 
vrije beslissing van de mens, van het betrekkelijke recht van 
de mens zonder directe of indirecte dwang zijn levensovertuiging 
te vormen en te beleven. Voor het Kerkgezag betekenen deze 
twee kanten van het Evangelie: enerzijds de plicht de toever
trouwde kudde te beschermen tegen aanvallen op "de evangeli
sche parel", anderzijds het uil principe dulden van het feit, -
op zich een ramp - dat velen met eerlijke overtuiging een dwa
ling aanhangen en daarnaar al hun doen en laten richten. 

Sluit dit handelen volgens die dwalende overtuiging ook niet 
de verkondiging ervan in ? Wij menen van wèl. 

Wij weten, dat onze protestantse landgenoten het als ge
wetensplicht beschouwen hun geloofsovertuiging ook te ver
kondigen. 

Het komt ons voor, dat de Staat - zelfs bij een ideale ver
houding ten opzichte van de Katholieke Kerk - de verkondiging 
van de dwaling per se kan en moet dulden binnen zekere grenzen, 
om wille van het hoge belang der vrijheid van geweten, die 
zonder een zekere vrijheid van meningsuiting niet wel bestaan
baar is. Maar er zijn grenzen, getrokken door het gemeenschaps-
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belang en - voorzover het de Kerk aangaat - door de Haar 
opgelegde beschermende taak. 

Wat dit laatste betreft: het schijnt ons onbetwistbaar, dat 
de Kerk ten allen tijde het recht heeft met de haar eigen geeste
lijke middelen de zwakken onder haar gelovigen te beschermen 
tegen elke gevaarlijke propaganda van de dwaling: we denken 
hier aan intensiever onderricht, verbod van gevaarlijke lectuur, 
van lidmaatschap van bepaalde verenigingen, desnoods op 
straffe van excommunicatie! Door dergelijke middelen wordt 
immers de gewetens- en godsdienstvrijheid van andersdenkenden 
absoluut niet aangetast. 

Veel lastiger is de vraag: welke grenzen de Staat bij de ideale 
Kerk-Staat verhouding met het oog op het gemeenschapsbelang 
aan de verkondiging der dwaling mag of moet stellen. 

Deze vraag is theoretisch. De moderne democratische staat 
kent geen onderscheid tussen godsdienstige waarheid en dwaling. 
Deze vraag heeft betrekking op de zogenaamde thesis-situatie, 
de ideale Kerk-Staat verhouding, die wellicht nimmer geheel 
en al bereikt zal worden. Maar juist deze vraag wordt ons nu 
reeds door "andersdenkenden" meer of minder duidelijk gesteld. 

Die thesis-situatie, waarover de pauselijke documenten meer
malen spreken, veronderstelt vooreerst een staat, die in overgrote 
meerderheid uit katholieke staatsburgers is samengesteld. Indien 
daar dan de Kerk-Staat verhouding ideaal geregeld zou worden, 
zou de Staat wel autonoom blijven op eigen gebied, de nastreving 
van het tijdelijk algemeen welzijn, maar hij zou toch een innige 
samenwerking met de Katholieke Kerk tot stand zoeken te 
brengen. Hij zou de Katholieke Kerk als de door Christus ge
zondene erkennen en zich in bestuur en wetgeving laten leiden 
door katholieke beginselen. De nastreving van het tijdel~jk 
algemeen welzijn kan immers geen volstrekt laatste doel zijn, 
ook niet voor de Staat, maar moet er uiteindelijk op gericht 
zijn de staatsburgers aldus het best in staat te stellen hun boven
natuurlijke einddoel langs de door Christus gewezen weg na te 
streven. 

In zoverre kan dus de moderne, betrekkelijke scheiding van 
Kerk en Staat door de katholiek nooit als een ideaal beschouwd 
worden, hetgeen niet uitsluit, dat hij het bij de ramp van de 
hedendaagse geestelijke versplintering tot in verre toekomst als 
de best-mógelijke oplossing kan zien voor de talloze moeilijk
heden van deze in zich abnormale toestand. 

Welnu, in de suppositie van de ideale Kerk-Staat verhouding, 
valt er voor de grenzen, die de Staat met het oog op het ge
meenschapsbelang aan de verkondiging der dwaling mag en 
moet stellen, niet zo heel veel in finesses te bepalen, dunkt ons. 
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In elk geval kunnen we uit de boven omschreven taak van 
de Staat echter wel afleiden, dat dan die godsdienstige propa
ganda mag en moet belet worden, welke iets aanprijst, wat 
rechtstreeks indruist tegen het natuurrecht. In bepaalde ge
vallen (men denke b.v. aan de huwelijksmoraal) zal de Staat, 
om te kunnen beslissen wat tot het natuurrecht behoort, de 
voorlichting van de Kerk moeilijk kunnen missen. Wij bepalen 
ons hier tot deze enkele opmerking, zonder te willen beweren, 
dat er niet iets meer voor die thesis-situatie valt af te leiden. 

Bij de werkelijke Kerk-Staat verhouding, waaronder wij leven 
en bij de geestelijke verdeeldheid in verreweg de meeste landen, 
gevoegd bij het internationaal karakter, dat alle grote problemen 
nu bezitten, zal de Katholieke Kerk en zullen de katholieke 
staatsburgers, ook in landen met grote katholieke meerderheid, 
nog wel wat verder moeten gaan in het dulden van de dwaling 
en haar verkondiging. Om een voorbeeld te noemen: zou men 
bij een katholieke meerderheid in Nederland de echtscheiding 
zonder meer moeten verbieden, of ook zelfs elke propaganda 
ervoor? Vermoedelijk niet! Hier komen we op het terrein van 
de practische politieke vragen. 

Heeft de katholieke politicus bij de beantwoording van derge
lijke concreet-politieke vragen maar niets anders te doen dan te 
luisteren naar de kerkelijke overheid? 

Volstrekt niet! Evenals de protestant "beslist hij op eigen 
verantwoordelijkheid, waarbij de mogelijkheid niet is uitgesloten, 
dat hij (tegen de mening van de kerkelijke overheid in een derge
lijke kwestie) ingaat." Opzettelijk nemen wij hier prof. de Vos' 
krasse formulering over. Alleen, wetend dat in zulke vragen 
van practische politiek een onfeilbare leeruitspraak is uitge
sloten, vervingen wij zijn dubbelzinnige uitdrukking "kerkelijke 
uitspraak" door "de mening van de kerkelijke overheid in een 
dergelijke kwestie." 

Hoogstwaarschijnlijk zullen de bisschoppen zich in een der
gelijke concrete zaak van staatsbeleid nooit tot het uitspreken 
van hun mening laten verleiden. Het geval is dan ook meer 
theoretisch. 

Maar zou het theoretische geval zich ooit voordoen, dat bij een 
overgrote katholieke meerderheid een katholiek minister van 
mening met het episcopaat zou verschillen omtrent de al of niet 
wenselijkheid van een absoluut echtscheidingsverbod in deze 
concrete situatie, dan zou hij ongetwijfeld op eigen verantwoor
delijkheid moeten beslissen. - Op al de in acht te nemen voor
zorgen voor een juiste oordeelsvorming in zulk een geval kunnen 
we hier natuurlijk niet ingaan. - Wij willen er Prof. de Vos 
slechts op wijzen, dat die eigen verantwoordelijkheid bij katho
lieke staatsburgers wel heel wat verder gaat, dan hij schijnt te 
menen. Helaas moet erkend, dat vele katholieke leken zich nog 
te weinig van de eigen verantwoordelijkheid op eigen terrein 
bewust zijn, waardoor zij dikwijls tegelijk teveel critiseren op 
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.. ~----------................. .. 
zuiver kerkelijk terrein en te welmg zelfstandig zijn op het 
eigene. Op het verschil met de protestantse houding tegenover 
het kerkgezag komen we zo dadelijk nog terug. 

Democratie. 

1[s nu de hier geschetste verdraagzaamheidsopvatting, die zeker 
geen allerindividueelste expressie is van een allerindividueelste 

emotie, maar in de kern een bij uitstek in W. Europa en Noord
Amerika onder katholieken steeds meer veld winnend inzicht, 
- is deze katholieke verdraagzaamheidsidee, uitgaande van de 
volstrekte gehoorzaamheidsplich t tegenover een beschermend, 
onfeilbaar Kerkgezag, nu werkelijk zodanig, dat zij de katholieke 
staatsburger in botsing brengt met "dè beginselen der demo
cratie" ? 

Prof. de Vos meent dit te kunnen bevestigen; want - zegt 
hij: "Verondersteld is in een democratische staat, dat de burger 
steeds bereid blijft, zijn mening te herzien en zich door de tegen
stander te laien overtuigen. Dit behoort tot de beginselen der 
democratie" (p. 256). . 

Als deze uitspraak van Prof. de Vos in zijn wijde strekking 
juist was, dan handelt "de gelovige zoon der (Katholieke) Kerk" 
zeer zeker in strijd met de democratische beginselen. Na onze 
uiteenzetting omtrent de onverzettelijkheid van de Katholieke 
Kerk in het handhaven van de door God in Christus in de Kerk 
geopenbaarde \Vaarheid, als consequentie van haar zekerheid 
in het "bezit" van Gods Openbaring, behoeft dit geen nader 
betoog. Maar Goddank, deze uitspraak van Prof. de Vos is in 
zijn wijde strekking absoluut onjuist! 

Wij hebben er het "Rapport van de subcommissie voor demo
cratie", een subcommissie van het "Gesprekcentrum", dat op 
initiatief van de Nederlandse Volksbeweging tot stand kwam, 
eens op nageslagen. Deze subcommissie, - waarin de voornaam
ste denkrichtingen in Nederland (behalve de communistische) 
vertegenwoordigd waren en op eminente wijze - kwam tot de 
volgende door alle deelnemers aanvaarde formulering: 

"Democratie is het beginsel, dat bij erkenning van de waarde 
van de gemeenschap, de mens als enkeling en in gemeenschap 
eigen leven te leven en eigen verantwoordelijkheid te dragen 
heeft" . 

"Een gemeenschap mag slechts dan democratisch genoemd 
worden, wanneer haar vormen en instellingen een geregelde 
en bepalende invloed van het rechtsbesef van de rechtsgenoten 
op rechtsvorming en bestuursbeleid verzekeren en een rechts
vorming en beleid tegen het rechtsbesef van de meerderheid in 
onmogelijk maken". (p. 1). 

En in de hieraan vastgeknoopte consequentie heet het in de 
ons probleem rakende paragraaf: ,,(Dit brengt een bestuurs
stelsel en bestuursbeleid mede, waarin:) de rechtsorde aan 
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allen, ongeacht hun overtuiging, stand, afstamming of sexe 
gelijke bescherming en erkenning biedt en binnen de grenzen 
van die rechtsorde de meningen en standpunten niet naar de 
inhoud worden gekeurd, maar de Overheid zich integendeel 
van - zeker van dwangmatig - ingrijpen in de politieke 
strijd om de meerderheid onthoudt". 

Noch hier, noch in een der andere consequenties, of in de 
nadere toelichting vind ik ook maar enige allusie op een bereid
heid van de democraat "zijn mening te herzien en zich door de 
tegenstander te laten overtuigen". Hoe komt Prof. de Vos 
daar eigenlijk aan? Wreekt zich hier bij hem de vrij algemene 
verwarring rondom het begrip "democratie" ? Tracht hij ons 
misschien zijn gematigd-vrij zinnig-protestantse beginselen, als 
dè democratische op te leggen? Met welk recht'? Wij, katholie
ken, mogen wel eens scherp toezien, welk begrip van democratie 
wij eigenlijk voorstaan. 

Het is terstond duidelijk, dat "dè democratie" geconcretiseerd 
is in verschillend genuanceerde democratische staten. Die 
nuances kunnen betrekking hebben op de uitwendige inrichting 
en organisatie, als gevolg van verschil van volk en tijd. Ze 
kunnen echter ook voortvloeien uit de verschillende beginselen, 
die aan deze of die democratie ten grondslag liggen. Men kan 
hier in Nederland volstaan met een beschouwing van de katho
lieke, de calvinistische en de godloze humanistische grondslag 
om die laatste nuances te ontdekken. 

Schrik niet, waarde lezer, hier volgen geen zwaarwichtige 
beschouwingen, maar slechts enkele bepalende notities. 

1. De katholieke grondslag. 

1f n zijn Kerstrede van 1944 over "Democratie en \Vereldvrede" 
L wijst Z.H. Paus Pius XII duidelijk de grondslag aan van de 
katholieke democratie in de volgende passage: "De absolute 
orde van alle dingen en doeleinden stempelt den mensch tot 
een autonome persoonlijkheid d.w.z. een drager van onschend
bare rechten en plichten, het beginsel en einddoel van het 
maatschappelijk leven. Doch deze zelfde absolute orde omvat 
ook den Staat als een noodzakelijke maatschappij, bekleed met 
het gezag zonder hetwelk hij niet zou kunnen bestaan noch 
leven". (Uitg. Samenwerkende Standsorganisaties Dioc. Roer
mond, p. 10). 

En even verder wijst dan de Paus er op, hoe die absolute 
orde van dingen en doeleinden in niets anders haar oorsprong 
kan vinden dan in een persoonlijke God, zodat "de waardigheid" 
van de meTlS, de Staat en het staatsgezag slechts aan God, als 
Schepper, haar betekenis kan ontlenen. "Geen enkele staatsvorm 
kan het besef van deze innige en onverbrekelijke verbondenheid 
missen, en het minst van alle de democratie", laat de Paus hier 
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op volgen. Het is duidelijk, dat deze grondslag van de katholieke 
democratie zijn consequenties heeft voor de beoordeling van de 
rechten der individuen en de houding van de Staat hiertegenover. 

2. De Calvinistische grondslag. 

JDe calvinistische grondslag voor de democratie is een geheel 
andere: Volgens Calvijn berust de Staat op een ordinantie 

Gods, gegeven voornamelijk - zo niet uitsluitend - om wille 
van de zonde. Calvijn ziet die ordinantie Gods als een positief 
wilsbesluit, dat op de gevallen mens afkomt, niet als een in de 
mens, als zodanig, ingeschapen wezenstrek. Elk individu is 
verder onmiddellijk gebonden aan God alléén en die onafhan
kelijkheid van elk ander gezag moet door de Staat natuurlijk 
geëerbiedigd worden, al heeft de gevallen mens dan ook nodig, 
wat Kuyper later zou noemen "het chirurgisch verband na 
breuke". Gods absolute souvereiniteit en de gelijkheid van alle 
mensen als zondaren tegenover God, worden hier de fundamenten 
voor de (calvinistische) democratie. Bij Kuyper leidde deze 
visie van een onharmonische, gebroken verhouding van individu 
en gemeenschap tot de ontwikkeling van zijn theorie over 
"souvereiniteit in eigen kring". Bij barthiaanse theologen erkent 
men veelal de onmogelijkheid van enige christelijke staatkunde. 

De katholieke grondslag opponeert zich dus in zoverre aan de 
calvinistische, dat de Staat voor de katholiek niet louter een 
uitwendig bindmiddel is tegen de gevolgen der erfzonde, zelfs 
geen consequentie uit Gods \Vilsbesluit zonder verband met de 
natuur van de mens, maar integendeel een volgens Gods eeuwig 
Scheppingsplan in de menselijke natuur reeds gegeven wezens
noodzaak, al zal de erfzonde tot wijziging in de concrete vorm 
dwingen. 

3. De heidens-humanistische grondslag. 

JDe heidense humanist ziet de mens als volstrekt autonoom. 
Het besef van gelijkwaardigheid van alle mensen wordt 

hier zeer licht tot dat van volstrekte gelijkheid of identiteit, 
waardoor de democratische beklemtoning van de eigenheid van 
het individu haar zin zou verliezen en aldus de democratie ten 
gronde gericht zou worden. Anderzijds wordt hier de stichting 
der staatsgemeenschap licht gezien als een louter "sociaal
contract" , waaraan geen diepere zijnsverbondenheid ten grond
slag ligt. Erkend moet echter worden, dat het voor enkele 
jaren opgerichte "humanistisch verbond" deze klippen tracht 
te omzeilen. In elk geval ontbreekt hier de duidelijk aanwijsbare 
grond voor de "waardigheid" van mens, staat en staatsgezag 
en daarmee het besef van die innige en onverbrekelijke ver
bondenheid van God, staat en mens, dat de Paus bij uitstek 
voor de democratie onmisbaar noemde. 
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Men zij hier ook de historische lijn indachtig, die van de 
Geneefse Kerkstaat ten tijde van Calvijn via de Schotse John 
Knox en de "Pilgrimfathers" naar Noord-Amerika voert. 

Een zekere mate van afhankelijkheid van de "Bills of rights" 
van deze calvinistische oorsprong valt o.i. niet te ontkennen, 
al hebben ook katholieke kolonisten tot de totstandkoming 
van deze "magna charta" der Amerikaanse democratie mee
gewerkt. Typerend is dan ook de zeer bijzondere voorliefde 
van Calvinisten voor de Amerikaanse democratie. 

Lafayette bracht deze "Bills of rights" in gesaeculariseerde 
vorm naar Frankrijk, zodat we zelfs de heidens-humanistische 
"Droits de l'homme" een zekere verre verwantschap met de 
calvinistisch-democratische gedachte niet kunnen ontzeggen. 

Het zijn echter steeds bij uitstek de Calvinisten zelf geweest, 
die de verantwoordelijkheid voor de Franse democratie zo ver 
mogelijk van zich afschoven door te wijzen op de eigen ont
wikkelingsgang van het humanisme sedert de vijftiende eeuw. 

Hetzij men dus de actuele situatie in ogenschouw neemt, 
hetzij men let op de historische ontwikkeling, steeds blijft het 
geboden met grote behoedzaamheid te bepalen, wat tot "dè 
democratische beginselen" behoort. 

Aan die behoedzaamheid heeft het Prof. de Vos hier o.i. 
ontbroken. Zeker, wanneer het gaat over zaken van technische 
deskundigheid of practisch beleid, dan moet de burger steeds 
bereid blijven zijn mening te herzien en zich door de tegenstander 
te laten overtuigen, maar volstrekt nièt, waar het gaat om de 
levensbeschouwelijke achtergrond van zijn politieke overtuiging. 

Die achtergrond kan door een staatkundig betoog nooit 
worden aangetast. Het rapport van de subcommissie voor 
democratie maakt dan ook niet alleen geen melding van een 
dergelijke ommezwaai-bereidheid als democratisch beginsel, maar 
wijst er juist nadrukkelijk op, dat "de bestaande spraak- en 
begripsverwarring omtrent "democratie" slechts kan worden 
bestreden, als de democratie aanvaard wordt als een staats
wetenschappelijk, een staatkundig begrip" (p. 2). 

Als het essentiële van het democratisch beginsel poneert de 
genoemde subcommissie, dat de mens als enkeling en in ge
meenschap eigen leven leeft en eigen verantwoordelijkheid 
draagt. 

Welnu, hieraan voldoet, moet althans volgens zijn katholieke 
beginselen voldoen, de katholieke staatsburger en bij uitstek 
de katholieke politicus, zoals wij boven hebben uiteengezet. 
Door zijn andere houding tegenover de uitspraken van zijn 
Kerk handelt Prof. de Vos dus nog volstrekt niet democratischer 
dan de katholiek. 
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Mogen we nog even toelichten, dat het meningsverschil tussen 
Prof. de Vos en ons geenszins ligt op het staatkundige plan, 
maar uitsluitend op het theologische? Het gaat bij protestant 
en katholiek beiden, als zij de levensbeschouwelijke achtergrond 
laten meespreken bij hun politieke oordeelsvorming, in laatste 
instantie uitsluitend om de gehoorzaamheid aan Gods Woord. 
"Luisteren naar Gods Woord" zal Prof. de Vos toch wel geen 
ondemocratisch "directieven ontvangen van buiten af" willen 
noemen. Dat hij in het luisteren van de katholiek naar een leer
uitspraak van het Kerkgezag geen luisteren naar Gods Woord" 
kan zien, ligt aan zijn Kerkbegrip, dat radicaal verschilt van 
het onze. 

Daarom zal ook de verdere volgzaamheid in beginselvragen 
tegenover het Kerkgezag hem verdacht voorkomen. Voor Prof. 
de Vos is de zichtbare Kerk nl. een gebrekkig-menselijke organi
satie van Christ-gelovigen, zondig en feilbaar àls Kerk, gelijk 
al het menselijke. 

Voor de katholiek is de Kerk als geheel, zichtbaar-onzichtbaar 
in eenheid, een onmiddellijk goddelijke instelling, een zichtbaar
onzichtbare gemeenschap, waarin Christus de gelovigen opneemt. 

In de uitspraak der Kerk - de onfeilbare leeruitspraak 
althans - beluistert de katholiek met middellijke onmiddellijk
heid de stem van Christus, juist zoals Prof. de Vos die hoort 
bij het lezen van de Bijbel. 

Met een staatkundig democratische of niet-democratische 
houding heeft deze verschillende wijze van opzien naar het 
Kerkgezag dus niets uit te staan, zolang althans het Katholiek 
Kerkgezag op eigen terrein blijft en de practisch-politieke 
vragen aan de katholieke politicus overlaat ter beoordeling. 
W èl vorme deze zijn oordeel uitgaande van de door de Kerk 
in gehoorzaamheid aan Christus geformuleerde beginselen, maar 
hij vorme het op eigen verantwoordelijkheid. 

Ons antwoord zal Prof. de Vos wellicht slechts zeer matig 
interesseren. Hij verlangt een pauselijke uitspraak. Is dit wel 
redelijk? Bij de huidige chaos der verhoudingen en revolutie 
der ideeën een nieuwe pauselijke uitspraak te vragen inzake 
tolerantie en liefst op korte termijn betekent een irreële eis en is 
bovendien een miskenning van het ware karakter der pauselijke 
uitspraken. Een pauselijke uitspraak is geen "deus-ex-machina", 
die op de meest onverwachte momenten uit de hemel komt 
vallen; zij is normaliter de resultante van een nieuwe levens
ontwikkeling in geheel het levende Lichaam der Kerk: die uit
spraak is als vaste regel voorbereid door het denken der theologen 
en het bidden, beleven en denken der overige gelovigen. Daarom 
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vraagt Prof. de Vos voor het ogenblik te veel! Wij kunnen 
Prof. de Vos echter verzekeren, dat wij hem noch om het stellen 
van die eis, noch om de wijze, waarop hij zijn bezwaren formu
leerde, van anti-papisme zullen beschuldigen, zoals hij reeds 
gelaten aan zag komen. 

Liever steken wij de hand in eigen boezem en vragen: hoe 
kwam hij er toe "Rome" zo vlakbij onze politici en die katholieke 
politici zo onverantwoordelijk volgzaam tegenover "Rome" 
te zien? 

Misschien ten dele door onze schuld? Zou de argeloze vereen
zelviging door heel wat katholieke staatsburgers van K.V.P. en 
"Katholieke Kerk in Nederland" de vergissing van Prof. de Vos 
en vele anderen niet in de hand werken ? In elk geval zou zulk 
een de Katholieke Kerk per se compromitterende opvatting 
wel iets verklaren van de zo ongeproportioneerd groeiende angst 
voor Rome. 

Zonder over de schuld aan katholieke zijde een uitspraak te 
doen, mogen we toch wel in artikelen als die van Prof. de Vos 
een waarschuwing zien om op onze hoede te zijn voor een identi
ficatiedrang, waartoe de liefde voor Katholieke Kerk en K.V.P. 
beiden ons zo licht kan verleiden. 

Dr J. L. WITTE S.J. 
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het eigendomsrecht 
EN DE MEDEZEGGENSCHAP IN DE ONDERNEMING 

(l Rede uitgesproken op de landelijke I 
Kaderdagen der K. V. P. te Rolduc ~ 

lL
aten we ons zelf niet misleiden, ook niet door de be

trekkelijke rust op het terrein van de arbeid. Zeker, 
--I de arbeider van 1949 heeft ook in ons land een zekere 

rechtspositie verworven. Hij wordt niet meer op één 
lijn gesteld met de gewone productiemiddelen, arbeid is geen 
gewone koopwaar meer doch .... toch nog een soort koopwaar, 
zij het dan éne met een bijzonder karakter en van een bijzonder 
soort. Neen, de arbeider is nog niet wat hij zijn moet. 

Het heeft wèl lang geduurd. Het was wèl nodig dat de Staat 
dwingend ingreep, doch door allerlei sociale wetten is de arbeid 
thans omgeven met een veiligheidsgordel, welke hem beschermt 
tegen willekeur en ondergang. 

Toen de arbeid zover was ontmanteld, dat de arbeider veelal 
zelfs geen stukje gereedschap meer het zijne kon noemen en 
ondernemende mensen zich de arbeid van anderen tegen minimale 
prijzen konden aanschaffen, moesten er onder valse leerstellingen 
wel toestanden ontstaan, welke tot ingrijpen van de Overheid 
dwongen. 

Op ander terrein deed de georganiseerde actie zich gelden. 
Andere inzichten wonnen veld en langs de moeizame weg van 
looncontracten, collectieve contracten, later voor hele bedrijfs
takken, naar Vakraden en permanent overleg, werd de arbeid 
van een tweede reddingsgordel voorzien, welke verzinken in 
het ecomonisch moeras wist te voorkomen. 

Nu zijn er mensen die het met dat geheel van sociale voor
zieningen langzamerhand welletjes vinden. Zij, die echter een 
open oog hebben voor de maatschappelijke werkelijkheid vinden 
al die beschermende mantregelen prachtig, doch niet voldoende. 
Meer en meer wint de overtuiging veld, dat de verhoudingen 
in de Onderneming evenzeer gewijzigd dienen te worden. Ook 
dat is winst, in deze zin, dat men de arbeider niet meer uit
sluitend ziet als een productiemiddel, doch meer als medewerker 
die óók wat inbrengt in de onderneming. Een medewerker, die 
eigenpersoonlijkheid bezit, als persoonlijkheid zijn intrede doet 
in de onderneming, als zodanig zijn verantwoordelijkheid draagt 
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en op grond daarvan ook rechten heeft; ook al valt het niet te 
ontkennen, dat er nog arbeiders zijn die zich vaak weinig hiervan 
bewust tonen en door hun houding aan allerlei, overigens goed
willende mensen, gerede aanleiding geven tot critiek. 

Verliezen wij één ding echter niet uit het oog! Het ingewikkelde 
sociale en economische leven van thans is voor de doorsnee
arbeider moeilijk te overzien. Hij heeft niets, zelfs geen gereed
schap. Hij staat vreemd in een economisch leven, waarvan hij 
vaak de taal niet verstaat, omdat hij overal buiten is gehouden. 
Wanneer wij het recht op eigendom verdedigen, als een natuurlijk 
gevolg van 's mensen persoonlijkheid, als een onmisbare voor
waarde van een optimale welvaart en de sociale bestemming 
ervan belichten, dan heeft dat voor tienduizenden slechts een 
abstracte betekenis. 

De communistische redenering. 
Als dan daartegenover de communist zijn simpele redenering 

van het communistisch manifest zet en tegen de arbeider zegt: 
"Maar in Uw bestaande maatschappij is de privaat-eigendom 
voor negen-tiende van haar leden opgeheven; hij bestaat juist 
daardoor, dat hij voor negen-tiende niet bestaat. Gij verwijt ons 
dat wij een eigendom willen opheffen, die de afwezigheid van 
eigendom bij de overgrote meerderheid der maatschappij tot 
noodzakelijke voorwaarde heeft"; dan appeleert hij aan een 
diep ingeworteld instinct. En dan vindt hij vaak verder een 
willig oor, als hij voortbouwende op deze stelling betoogt, dat 
het bezit van de productiemiddelen de kleine groep bezitters 
in staat stelt om andermans arbeid aan zich te onderwerpen. 

Deze opvattingen hebben diep wortel geschoten, zoals ook 
deze, dat door het huidige systeem niet veel meer wordt gedaan 
dan de productiefactor arbeid in stand te houden, zoals ook de 
andere productiemiddelen in stand worden gehouden, terwijl 
de door samenwerking van kapitaal en arbeid verkregen meer
waarde uitsluitend aan de bezitters ten goede komt, welke 
daarmede hun bezit aan productiemiddelen vergroten om ver
volgens nog meer arbeid aan zich te onderwerpen. 

De huidige toestand in de meeste ondernemingen verschaft 
aan dergelijke meningen veelal de schijn van waarheid. Zeer 
ten nadele van de noodzakelijke samenwerking en waardering. 

Trots alle sociale voorzieningen, uiteindelijk grotendeels be
kostigd uit het ondernemingsresultaat, is de arbeider vreemd 
geworden en gebleven in de eigen onderneming. 

Toch is het in de onderneming waar de arbeidende mens een 
groot stuk van zijn leven doorbrengt. Waar hij zich zelf inzet, 
waar hij omgaat met mensen die boven hem, naast hem en 
beneden hem zijn gesteld. Daar worden karakters gevormd of 
misvormd. Daar, in de onderneming wordt vaak beslist of de 
mens zich gelukkig of ongelukkig gevoelt. 
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Ombouw der onderneming. 
Hoe belangrijk ook: Met een zelfs hoog loon, vacantie en 

uitstekende andere arbeidsvoorwaarden is het probleem mens 
en onderneming niet opgelost. Gelukkig wordt dit meer en meer 
ingezien. Ook het Doorluchtig Episcopaat wijst hierop in zijn 
laatste Vastenbrief wanneer het zegt: "De toestand van onder
geschiktheid, waarin zich een steeds groeiend aantal werknemers 
bevindt, zal plaats moeten maken voor een zekere medezeggenschap 
en medeverantwoordelijkheid. Het loonsysteem dat tot nu toe de 
arbeidsverhouding beheerst, zal aangevuld moeten worden door een 
zeker deelgenootschap in de winst". 

De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is nu geen vraag meer. 
Toch zal deze eerst goed tot haar recht kunnen komen, als de 
sociale nieuwbouw ook in de onderneming gestalte krijgt. 
Terecht zegt de Commissie voor Personeelsvereniging en Sociale 
Werkster in haar rapport: -

"Wij moeten nu onze aandacht richten op de onderneming, 
omdat de te beoordelen verschijnselen juist met haar samen
hangen. Zij is in onze samenleving van zeer groot belang, want 
eerstens omvat zij miIIioenen mensen en zij geeft hun de nood
zakelijke middelen van hun bestaan. Zonder de onderneming, 
met name de industriële, is onze maatschappij niet te denken. 
Bovendien vraagt zij de voortdurende en langdurige inspanning 
der werkers, terwijl de voorname plaats, die de arbeid inneemt 
in het leven van de mens, niet mag worden onderschat. Een van 
de zwaarste problemen van onze dagen is immers, hoe wij de 
eis van menswaardigheid van de arbeid - nader bepaald tot 
de medeverantwoordelijkheid en zelfuitdrukking in product en 
werkwijze - kunnen bevorderen of in vele gevallen redden 
van totale ondergang. Als de huidige, gemiddelde onderneming 
aan haar economisch doel zou beantwoorden - zowel voor de 
werker als voor de samenleving - maar op zo'n gewichtig 
terrein het volwaardig leven van de persoonlijkheid zou ver
hinderen of het beleven van in de eerste plaats de meest belang
rijke gemeenschappen zou aantasten of onmogelijk maken, dan 
schiet zij wezenlijk tekort en vraagt zij om verandering. 

Van bijzonder belang voor de onderhavige onderwerpen is 
de vaststelling van de volgende feiten. 

Allerwegen wordt gezocht naar de ombouw der bestaande 
ondernemingen zó, dat haar karakter van werkgemeenschap 
sterker zal spreken en de overdreven waardering van het kapitaal 
als productie-factor en de eenzijdige beschouwing van het loon
contract als constituerend element zal worden teruggedrongen. 

Daarbij zoekt men de natuurlijke verbondenheid van bedrijfs
genoten en de dienst aan het algemeen welzijn - die de onder
neming niet straffeloos mag negeren - in maatschappelijke 
instellingen vast te leggen. Deze ontwikkeling meent de Com
missie te moeten toejuichen en zij acht haar welslagen van vitaal 
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belang voor de groei van een meer christelijke samenleving". 
Welnu, een van de grootste grieven en bron van onrust om 

niet te zeggen wrok, is nog steeds de bij overgrote groepen van 
arbeiders sterk gevestigde overtuiging, dat hun aandeel in de 
gezamenlijke (winst) opbrengst te gering is, dat, wat er ook van 
de opbrengst mede van hun arbeid in welke vorm dan ook 
wordt gespaard voor uitbreiding en voor nieuwe investeringen, 
uitsluitend eigendom wordt van hen die reeds zoveel bezitten. 

Alle sociale voorzieningen ten spijt vaak, blijft dit gemis 
knagen aan de lotsverbondenheid, schaadt het de waardering 
voor goede ondernemerskwaliteiten en doodt het verantwoorde
lijkheidsbesef. Wil men de arbeiders werkelijk ontvoogden en 
opheffen uit het deprimerend gevoel van "verschopten der aarde", 
wil men hun vooruitgang stimuleren en hen prikkelen tot voort
durende zelfontplooiing dan kan daar slechts op één manier 
een werkelijk goed begin aan worden gemaakt, n.l. door hem 
recht te verschaffen in de onderneming waar hij zich zelf inzet 
en hem daarin te laten medeweten en medezeggen en .... 
mededelen in de objectief vast te stellen winst. 

Wat wordt nu bedoeld als men zegt: "Het looncontract dient 
aangevuld te worden met elementen uit het maatschaps
contract" ? 

- De Wet definieert Maatschap of Vennootschap als een 
- overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden 
- iets in gemeenschap te brengen, teneinde de voordelen, daar-
- uit verkregen, gezamenlijk te verdelen. 

- De inbreng kan verschillend zijn en bestaan uit: geld, 
- goederen, rechten, goodwill, concessies, procédé's e.d. of uit 
- werkkracht. 

- Indien bij de akte van oprichting geen bepalingen zijn 
- gemaakt omtrent de winstverdeling, dan is elks aandeel in 
- de winst geëvenredigd aan wat hij in de maatschap heeft 
- ingebracht. 

- Het aandeel van hem, die alleen zijn werkkracht heeft 
- ingebracht, is dan gelijk aan dat van de vennoot, die aan 
- geld, goederen, rechten enz. het minst in de vennootschap 
- heeft ingebracht. 

Naar mijn mening is er inderdaad voldoende gewicht ver
bonden aan de inbreng van werkkracht om op grond daarvan 
het huidige looncontract in vele gevallen te vervangen door een 
arbeidsovereenkomst, waaraan tevens elementen uit het maat
schaps- of vennootschapsrecht zijn toegevoegd. 

Indien men de arbeiders niet alleen medewerkers wil noemen, 
doch tot medewerkers wil maken, dan zal het looncontract, 
wat het arbeiderscontract nog steeds is, moeten worden ver
vangen door het ondernemingscontract. 
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Suggesties. 
U zult het mij ten goede houden, dat ik de nadere uitwerking 

hiervan overlaat aan de betrokkene zelf, straks waarschijnlijk 
aan de P.B.O. 

Wel zijn hierb~j enkele suggesties te doen waarmede rekening 
is te houden. Bij een onderneming zijn meestal drie partijen 
betrokken: het kapitaal vertegenwoordigd door zijn gemachtig
den, de arbeid vertegenwoordigd door het personeel of door de 
vakbeweging, en de leiding. 

Gaat men er in beginsel van uit, dat aan de arbeid in zijn ver
houding tot de onderneming minstens evenveel rechten toekomen 
als aan het kapitaal, dan moet het mogelijk zijn om ook de 
rechten van de arbeid concreet te bepalen. Noemen wij er eens 
enkele zoals die ook leven in de kringen van de Internationale 
Christelijke Vakbeweging. Zo heeft niemand de macht een 
aandeelhouder uit een vennootschap te verdrijven, ook al heeft 
hij maar een aandeel van t 1.000.-. Het eigendomsrecht van 
een arbeider op zijn functie in de onderneming zal rechtens 
evengoed gewaarborgd moeten worden. 

Bij de verdeling van de winsten kan niemand een aandeel
houder zijn recht op dividend ontnemen als er van deelneming 
in de winst sprake is. Mogen hierbij aan de arbeiders dan voor
waarden, b.v. van diensttijd gesteld worden? 

Niemand kan de aandeelhouder voorschrijven hoe h~j zij n 
dividend moet gebruiken. De arbeider moet ook onmiddellijk 
en bij uitsluiting van anderen eigendom verkrijgen van wat hem 
wordt toegekend. 

Niemand kan de aandeelhouders verplichten z~in aandeel in 
de onderneming te verhogen. Niemand mag de arbeider ertoe 
dwingen zijn bezit of een gedeelte daarvan in de onderneming 
te steken, waarin hij werkt. Ook niet, als het gaat om dat deel 
van zijn loon, wat hij in een of andere vorm boven zijn vast
gesteld loon krijgt toegewezen. 

Een en ander bedoelt niet het goede in thans bestaande 
regelingen te ontkennen. Doch de tot dusver gevonden oplos
singen betekenen in vele gevallen een te grote beknotting van 
de vrijheid der arbeiders. 

De voorwaarden van het ondernemingscontract kunnen zeer 
verschillend zijn. Maar wat ook het verschil moge wezen, ook 
aan de arbeid moet het recht van controle worden gegeven, 
ook b.v. om door accountants alles te laten onderzoeken. Dat 
recht is gegrond op zijn inbreng van arbeid. 

Ook zullen aan de zelffinanciering van de onderneming bij 
de wet bepaalde grenzen moeten worden gesteld. 

De afschrijvingen en reserves moeten uitsluitend ten doel 
hebben, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, het 
productieapparaat op peil te houden en de ingebrachte eigen
dommen veilig te stellen. De winst moet na het afsluiten van 
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het boekjaar onmiddellijk worden verdeeld volgens de regels 
van het contract, dat ieders aandeel vaststelt. 

Bij de tenuitvoerlegging van de medezeggenschap in de onder
neming zal gedacht kunnen worden aan een toporgaan, waarin 
de leiding de arbeidersgroep en de kapitaalverstrekkers als 
groep vertegenwoordigd zijn. 

Gezien echter de verschillende rechtsvormen waaronder thans 
ondernemingen gedreven worden, zal de verwezenlijking hiervan 
nog een hele juridische kluif opleveren. Is deze vorm van mede
zeggenschap voor tal van ondernemingen wegens juridische 
bezwaren moeilijk snel te verwezenlijken, denk maar aan de 
firma-vormen, commanditaire vennootschappen etc.; volgens 
juristen, leent echter de rechtsvorm van de Naamloze Vennoot
schap zich wel voor deze vorm. 

Meer dan eens is gesproken over de mogelijkheid om aan 
vertegenwoordigers van werknemers een plaats te geven in het 
college van Commissarissen en in de algemene vergadering van 
aandeelhouders (Commissarissen hebben een raadgevende stem, 
recht tot inzage van boeken, een zekere controle). Ook hiervoor 
is veel te zeggen. 

'Vanneer de vertegenwoordigers der arbeiders betrokken 
worden in de verschillende functies van het Commissariaat, 
zullen zij in de gelegenheid zijn zich een oordeel te vormen 
over het algemeen beleid. Zolang de kapitaalsgroep de mede
beslissingsbevoegdheid heeft en de arbeidersgroep niet, blijft 
de toestand onbevredigend. Doch medeweten en medeadviseren 
kan het voorportaal zijn van medezeggen in de zin van mede
beslissen. 

In zoverre kunnen de ondernemingsraden hun nut hebben. 
Moet de verhouding paritair zijn? Beter dan hierover nu 

reeds te strijden lijkt het mij, zo spoedig mogelijk en waar 
mogelijk een begin te maken. 

Men kome spoedig tot een practische toepassing van enige 
algemeen erkende beginselen: 

Het menselijke element heeft de voorrang op het materiële 
in de onderneming. Dit houdt in dat, zoals de reeds eerder ge
noemde Comm. u. d. Pers. Ver. dat formuleert: 

1. "Gegrond op het gemeenschappelijke doel, dat de onder
nemingsgenoten nastreven, moet aan de onderscheiden 
groepen hunner in de mate van haar bijdrage aan het onder
nemingsdoel en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijk
heid, medewetenschap en medezeggenschap worden gegeven. 

2. Ten aanzien van de niet-volwassen ondernemingsgenoten 
moet daarbij rekening worden gehouden enerzijds met het 
feit, dat zij de vereiste geestelijke zelfstandigheid nog missen, 
anderzijds met de eis, dat zij zich tot volwaardige onder
nemingsgenoten met de daaraan verbonden rechten en 
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........................ -----
plichten moeten kunnen ontwikkelen. Dit moet in de wijze, 
waarop de medezeggenschap en medewetenschap verwezen
lijkt wordt, tot uitdrukking komen". 

Het wetsontwerp op de Ondernemingsraden. 
In het thans aan de orde zijnde wetsontwerp op de onder

nemingsraden komt dit m.i. onvoldoende tot zijn recht. 
Gelukkig is er nu ruimte geopend voor de Sociaal-Economische 

Raad om meer bevoegdheden aan de ondernemingsraden toe 
te kennen dan in het wetsontwerp worden genoemd. De Raad 
make daar t.z.t. een doeltreffend gebruik van. 

Tot die bevoegdheden zullen volgens het \Vetsontwerp in 
ieder geval behoren: 

het behandelen van wensen, bezwaren en opmerkingen van 
het personeel, als die van belang zijn voor de positie van de 
werknemers; 
overleg plegen over vacantietijden, werkroosters, ploegen
diensten en schafttijden, als dat niet bedrijfstaksgewijze 
b.v.( voor heel de textielnijverheid) geregeld wordt; 

_ toezicht houden op het naleven van arbeidsvoorwaarden; 
_ toezicht houden op het naleven van de wettelijke voor

schriften ter bescherming van de werknemers in de onder
neming; 

_ toezicht houden op inrichtingen in het belang van de veilig
heid, gezondheid en hygiëne en op de schaft- en kleed
gelegenheden ; 
deelnemen in het beheer van instellingen ten behoeve van 
de werknemers aan de onderneming verbonden, indien niet 
door de wet op andere wijze hierin is voorzien; 
adviseren en het doen van voorstellen omtrent maatregelen 
die tot verbetering van de technische en economische gang 
van zaken in de onderneming kunnen bijdragen. 

Niet veel nieuws dus. Men is in tal van ondernemingen al 
verder. 

Tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad behoort niet: 

_ het zich inlaten met zaken, die naar hun aard behandeld 
moeten worden per bedrijfstak (dus voor een hele branche, 
voor heel de textielnijverheid bij voorbeeld) zoals: 

_ op sociaal gebied: de algemene regeling der arbeidsvoor-
waarden. 

Dat is juist. 
De ondernemingsraad heeft echter ook geen bevoegdheid zich 

in te laten met: 

_ op economisch gebied: regelingen betreffende de productie; 
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- op technisch gebied: het bekostigen van gemeenschappelijk, 

wetenschappelijk onderzoek en dergelijke zaken; 
- het zich inlaten met de positie van de onderneming op de 

markt, met de verkooppolitiek der onderneming en dergelijke 
aangelegenheden. 

Deze zaken wil het wetsontwerp uitdrukkelijk alleen aan het 
beleid van de ondernemer overlaten. W èl moet de ondernemer 
geregeld mededeling doen over de economische gang van zaken 
in de onderneming, doch ook dat betekent niet veel nieuws. 

Ook al kunnen wij dit wetsontwerp steunen, baanbrekend is 
het niet, het volgt voorzichtig wat uit vrij overleg reeds is 
gegroeid en brengt sociaal-achterlijke ondernemingen wat in 
het gareel. 

Hoofdzakelijk wordt geconsolideerd wat reeds bestaat. De 
medezeggenschap der arbeiders wordt er weliswaar niet door 
geremd, doch ook niet noemenswaardig door bevorderd. Met 
adviseren alleen komen wij er niet. De K.A.B. heeft zich hierover 
duidelijk uitgesproken en zegt: 

a. "W\Î zijn voorstander van het totstandkomen van O.R.; 
b. de O.R. dient echter een plaats te hebben en een functie te 

vervullen in het systeem van de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie; 

c. aan de O.R. zal t.a.v. nader vast te stellen zaken méér dan 
adviserende bevoegdheid dienen te worden toegekend, waar
bij te denken is aan: 

1. aanneming en ontslag; 
2. taak en bevoegdheid van de sociale werker; 
3. winstverdeling; 

d. de vakbonden stellen alleen de candidaten voor de O.R. en 
er is geen plaats voor de ongeorganiseerden; 

e. de vakbonden houden zich bezig met de vorming, scholing, 
voorlichting, en instruering der leden van O.R." 

De onderneming bestaat noch alleen uit arbeid, noch alleen 
uit kapitaal, noch alleen uit leiding. Uit de samenwerking van 
deze drie, van arbeid, kapitaal en leiding, ontstaat de onder
neming. Uit dien hoofde mede is het noodzakelijk dat deze drie 
in het beheer van de onderneming tot uitdrukking komen. 

De vrees voor de positie van de leider in de onderneming 
lijkt mij ongegrond. Of deze nu firmant, directeur of bedrijfs
leider heet, voor de krachtige zelfstandige en onafhankelijke 
positie van de leiding is het beter, dat deze geacht wordt de 
onderneming te besturen in het belang van alle ondernemings
genoten en in het algemeen belang. Beter, dan de huidige positie, 
waarbij de uitvoerende arbeid in de leiding op de eerste plaats 
ziet de zetbaas en belangenbehartiger van de kapitaalver-
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sterkers. Zijn positie zal ongetwijfeld anders, beter gezegd, meer 
democratisch worden. 

Prof. Goudriaan zegt hierover in "Socialisme zonder dogma's" : 

- "De democratische omgangsvormen zijn in het belang der 
- efficiency. Geen verstandig bedrijfsman zal zich verbeelden, 

dat hij alles beter weet dan zijn ondercommandanten. Hij 
zal elke maatregel, elk nieuw plan met hen bespreken, 
ernstig luisteren naar hun critiek, elke goede suggestie 
dankbaar aanvaarden. Het moderne bedrijfsleven berust 
volstrekt niet op onderdrukking van de persoonlijkheid. 
Iedereen moet staan voor zijn eigen taak, de volle verant-

- woordel~jkheid daarvan voelen, de waarde van zijn speciale 
deskundigheid ten volle beseffen en onverdroten durven 

-- uitkomen voor zijn eigen mening, ook en juist indien, deze 
- afwijkt van die van hoger hand." 

Indien men dit experiment onvervaard aandurft kan het de 
onderneming en vooral de ondernemers slechts ten goede komen. 

Niemand, geloof ik, zal de velerlei uitstekende kwaliteiten 
van de Nederlandse ondernemers in twijfel trekken. Hun durf 
en initiatief, hun grote werkkracht en kennis, hun verantwoor
delijkheidsbesef en soliditeit, alle uitstekende kwaliteiten waar
over zij beschikken, worden soms onvoldoende gekend, erkend 
en gewaardeerd. Al deze, ook voor onze volkswelvaart zo nuttige 
eigenschappen, spreken zeer zeker onvoldoende tot de verbeel
ding van de massa. 

De oorzaak hiervan ligt niet zozeer bij de grote massa zelf 
als wel bij het systeem. Juist bij grotere medezeggenschap en 
medewetenschap in de onderneming krijgt de leider gelegenheid 
te bewijzen, dat hij inderdaad de aangewezen man is om de 
onderneming in het belang van alle ondernemingsgenoten naar 
het gestelde doel te voeren. 

De plaats der vakbeweging. 
Indien de vakbeweging ook bij de verder doorgevoerde mede

zeggenschap in de onderneming wenst ingeschakeld te worden, 
dan doet zij dit naar onze overtuiging op goede gronden en is 
ook dit een ondernemingsbelang. 

Ook buiten vakbewegingskringen wordt thans grif erkend, 
dat veel van het op de maatschappelijke akker gegroeide orga
nisatorische overleg zónder de vakbeweging niet denkbaar is. 
Haar invloed bij de totstandkoming van de sociale wetgeving, 
ook van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is onmiskenbaar. 
In en door de vakbeweging is de ontwaking en ontplooiing, de 
vrijmaking en het tot erkenning brengen van de arbeid en de 
arbeidende mens tot uiting gebracht. 

De vakbeweging weet zeer goed, welke grote invloed er van 
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de onderneming kan uitgaan op de positie van de arbeiders. 
De arbeidsverhouding ligt binnen de onderneming en binnen 
de onderneming liggen de mogelijkheden om de invloed van de 
vakbeweging te remmen. Daarom houdt de vakbeweging m.i. 
terecht vast aan de eis, dat zij optreedt namens en voor de 
arbeiders. En bij alles wat zich heeft afgespeeld rond fabrieks
commissies, kernen, ondernemingsraden, personeelverenigingen, 
sociale diensten etc., is duidelijk gebleken, dat de vakbeweging 
niet van plan is, zich van het terrein der onderneming terug 
te trekken. 

De taak van de vakorganisatie inzake vorming en scholing 
van de arbeiders voor de ondernemingsraden wordt wel erkend. 

Inzake het actief en passief kiesrecht is er echter een groot 
verschil van opvatting. Een aantal ondernemers ziet een door 
de vakbonden benoemde fabriekscommissie of ondernemings 
raad als een vertegenwoordiging van een buiten de onderneming 
staande instantie. De aldus aangewezen kern-leden kwalificeert 
men als zetbazen van de vakbonden; men vreest, dat de aldus 
aangewezenen vakbondsbelangen en vakverenigingspolitiek bo
ven het ondernemingsbelang zullen stellen enz. Dergelijke 
argumenten kunnen m.i. moeilijk een deugdelijke basis leggen 
voor een vruchtdragende discussie. De vakbonden immers 
zullen daartegen opmerken, dat soortgelijke overwegingen om
trent mogelijke ondernemingspolitiek uitermate bijdragen tot 
de eis: aanwijzing door de vakbonden. 

Intussen moge men bedenken, dat de bona-fide vakbeweging 
in Nederland reeds vóór, doch vooral na de bevrijding blijk heeft 
gegeven van groot verantwoordelijkheidsgevoel en breed eco
nomisch inzicht. Zij heeft het bestaan, ondanks het feit dat een 
groot deel van de Nederlandse arbeiders ongeorganiseerd of 
verkeerd georganiseerd is, de doorvoering van een op het lands
belang gerichte loon- en prijspolitiek mede voor haar rekening 
te nemen en daardoor practisch mogelijk te maken. Daar zijn 
ook de ondernemingen wel bij gevaren ook dan, als sommige 
ondernemers door gebrek aan moed en overtuigingskracht bij 
bepaalde loon-strubbelingen achter de brede rug van die vak
bonden schuilevinkje speelden. 

Het is bovendien niet duidelijk, wat precies wordt bedoeld 
met die binnen de onderneming te vrezen vakbondsbelangen of 
vakbondspolitiek. De bona-fide vakbeweging representeert in 
Nederland, o.i. volkomen terecht, de arbeiders óók in de onder
nemingen. De vakbondsbelangen, de vakbondspolitiek liggen 
overwegend op het terrein van de arbeid. De arbeid speelt zich 
af in de ondernemingen. De vakbeweging heeft ook in de onder
nemingen een taak. 

Er is meer. De tot dusver hier en daar uit z.g. volkomen vrije 
verkiezingen buiten vakbondsinvloeden tot stand gekomen 
fabriekscommissies of -kernen hebben niet voldaan en men is 
in vele gevallen daarop haastig teruggekomen. 
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Indien de vakbonden de leden voor de ondernemingsraden en 
wat dies meer zij aanwijzen, dan ligt het toch voor de hand, dat 
zij daarvoor de beste in de betreffende onderneming werkende 
leden nemen. Indien voorts mag worden aangenomen dat het 
tot dusver op dezelfde wijze boven de ondernemingen gegroeide 
georganiseerde-overleg, landelijk en bedrijfstaksgewijze goed 
heeft voldaan, dan is moeilijk aan te nemen dat een logische 
doorzetting van dit als goed erkende overleg en medezeggenschap 
in de onderneming fout zou gaan. 

Wie het werkelijk goed meent met de emancipatie van de 
arbeiders; hen tot groter persoonlijke ontwikkeling wil brengen 
en de organisatorische samenwerking tot zijn volle recht wil 
doen komen, die zal daarbij ook in de toekomst de vakbonden 
en vakbondsleden dringend nodig hebben. Al te lang zijn de 
arbeiders onmondig en onkundig gelaten. 

Een uniform schema is in deze moeilijk te geven. Daarvoor 
lopen de toestanden te vèr uiteen, ook in de ondernemingen zelf. 

Volgens het reeds eerder genoemde rapport Personeelsver
enigingen wordt vooral de grotere onderneming gekenmerkt door: 

a. de heterogene samenstelling van het personeel; 
b. een groot aantal mensen, waardoor, gevolg van de nood

zakelijke orde en tucht, met ieders persoonlijke capaciteiten 
en levensomstandigheden niet voldoende rekening wordt 
gehouden, zodat men zich een "nummer" gaat gevoelen; 

c. vele mensen van gelijke rangorde waardoor, omdat ook bij 
doorgevoerde medezeggenschap slechts de groep vertegen
woordigd wordt, de individuele belangstelling in het eigen 
en in de onderneming in zijn geheel, niet wordt opgewekt 
en geen uitingsmogelijkheid heeft; 

d. de grotere onderlinge afhankelijkheid van de werkzaam
heden, hetgeen nauwe samenwerking nodig maakt; 

e. een ver doorgevoerde taakverdeling, waardoor men de be
tekenis van het eigen werk en het doel der onderneming 
niet ziet, hetgeen het besef van arbeidseer en de ervaring 
van arbeidsvreugde belemmert; 

f. dikwijls ongunstige omstandigheden (werkmethoden, hy
giënische en atmosferische toestand, stemmingsfactoren), 
waaruit conflicten kunnen ontstaan." 

Hoe wil men hierin iets positiefs bereiken met ongeorganiseerde 
mensen die nimmer in breed verband hebben leren denken en 
enkel oog hebben voor hun vermeende eigen belangetjes. Die 
niets hebben beleefd, laat staan geleerd en begrepen van de snelle 
maatschappelijke ontwikkeling der laatste jaren? Op welke 
wijze denkt men deze mensen te scholen en te ontwikkelen, 
zonder vak en standsorganisatie? Ducht men niet het gevaar 
van binnensluipen van destructieve elementen? Het wordt 
hoog tijd ook in de ondernemingen de boven de ondernemingen 
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gegroeide betere verhoudingen en betere rechtsvormen door 
te trekken. 

De ondernemingsraden kunnen nuttig werk verrichten door 
het voor de uitvoerende arbeid tot dusver gesloten boek van de 
technische en economische gang van zaken in de onderneming 
ook voor hen open te leggen en deze wetenschap meer tot allen 
gemeen goed te maken. Ook daarbij kan de vakbeweging 
nuttige diensten bewijzen. 

De verdere groei, ook van de economische medezeggenschap, 
is zeer goed denkbaar zonder dat de leiding van de onderneming 
in het nemen van besluiten of in het dagelijks beleid wordt 
beknibbeld. Het aanzien van de leiding zal daarbij eerder stijgen 
dan dalen. 

Voorzover er gevaren kunnen dreigen op dit gebied zijn deze 
van beide zijden denkbaar. De katholieke arbeidersbeweging 
heeft hierin nog een belangrijke taak van scholing en vorming. 
Zij heeft tevens de taak er voor te waken da t in het binnenskamers 
gevoerde overleg in de onderneming niet het landelijke en be
drijfstaksgewijze gevoerde overleg wordt doorkruist. 

Erkenning en medezeggenschap van de arbeidende mens in 
de onderneming, mits royaal gegeven, kan grote moeili,ikheden 
inhouden. Insiders is het bekend, wat er nu nog dikwijls, zelfs 
in goed geleide ondernemingen, verloren gaat aan onnodige 
afval, verwaarlozing, inferieure kwaliteit en zoveel meer. 
Bovendien, wie kan de kapitalen berekenen, welke nu nog wegens 
niet-erkenning renteloos blijven. Ik bedoel de kapitalen die braak 
liggen aan hersens, aan good-will, aan deskundig inzicht op 
detail-zaken, aan samenwerking en zorg bij de arbeiders. 

De mens die niets te zeggen heeft kan moeilijk verantwoorde
lijkheid dragen, laat staan zich verantwoordelijk gevoelen. 

Het tijdig reduceren van de te grote zeggenschap welke de 
eigendom van de productiemiddelen zich op de arbeid heeft 
verworven, zal niet alleen aan de arbeid maar ook aan het 
eigendom ten goede komen. 

De geschiedenis van de vorstenhuizen biedt misschien mogelijk
heden van vergelijking. 

Deze handhaven zich niet alleen, maar worden geëerd en 
bemind in de landen, waar tijdig democratische rechten aan het 
volk worden gegeven. J. A. MIDDELHUIS. 
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het eigendomsrecht en de ~elastingheffing 

ST E L L I N GEN. 

( Rede uitgesproken op de landelIjke i 
~ kaderdagen der K. v.p te Rolduc ~ 

1. Belastingheffing is een normale en erkende uitoefening van 
de "rechtsmacht" van de Overheid. Deze uitoefening der 
"rechtsmacht", d.w.z. deze schepping van positief recht, is 
principieel onderworpen aan de wetten der algemene zedelijk
heid, i.c. der gerechtigheid, en aan de eis van verstandige 
doelmatigheid. De gerechtigheid - hier de "justitia distri
butiva" - eist o.a. bij belastingheffing het rekening houden 
met de draagkracht van de enkelingen. 

2 . In een vroegere, nog niet zo ver afgelegen, periode werd be
lastingheffing gezien en beoordeeld als een omslag van de 
door de Overheid te maken kosten voor de functionering van 
haar eigen organen en voor een (toen nog beperkte) over
heidstaak. 

3. De belastingpolitiek, en de nauw aan deze verbonden budget
politiek, zijn echter geleidelijk steeds meer geplaatst in het 
kader van Overheidsmaatregelen ten behoeve van de door die 
Overheid bewust na te streven welvaartspolitiek (economisch
conjuncturele en sociale-structurele politiek). 

4. De gewijzigde opvattingen omtrent de belastingpolitiek 
hebben deze laatste tot een veel sterker gecompliceerd in
strument in handen der Overheid doen uitgroeien, waarbij 
belangrijke sociale en economisch-politieke aspecten naar 
voren treden. 

5. De hierboven bedoelde ontwikkeling maakt, dat veel meer 
dan weleer de fiscale politiek wordt geconfronteerd met het 
eigendomsrecht, doordat - mede tengevolge van de hoog 
opgevoerde belastingdruk - die politiek - bewust of on
bewust - het terrein heeft betreden van beinvloeding van 
inkomens- en vermogensverdeling. 

6. De belastingpolitiek moet in verband met boven aangeduide 
ontwikkeling sterker dan vroeger worden getoetst aan de 
normen van rechtvaardigheid en doelmatigheid, omdat een 
bewust streven tot scherpe nivellering enerzijds, en tot over
heveling van beschikkingsmacht naar de Overheid anderzijds, 
niet te miskennen is. 
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7. De vraag treedt thans zeer duidelijk naar voren, waar bij de 

fiscale wetgeving in concreto de grens ligt voor de recht
matigheid van de belastingen, en waar het punt ligt, bij het
welk optreedt het element van collectivering met haar 
natuurlijk-noodwendige nadelen voor enkeling en gemeenschap 
beiden. 

8. Die grenzen, sub 7 bedoeld, zijn nimmer met absolute zeker
heid en objectieve nauwkeurigheid te bepalen. Dit zal steeds 
blijven een oordeel in concreto, waarover verschil van sub
jectief inzicht mogelijk is. Bij de vorming van dit oordeel 
blijve het beginsel leiding geven, dat het recht van de enkeling 
op eigen persoonlijkheid, voor zich en zijn gezin, niet door de 
Staat worde opgeheven, noch deze de economische werkzaam
heid geheel of te veel aan de zelfstandige beschikking der 
burgers onttrekt en feitelijk die werkzaamheid verhindert 
en verlamt. 

9. Een te zware belastingdruk kan voor een tijd de Staat als 
staat ten voordeel strekken, maar de volksgemeenschap en 
daardoor tevens de burgers ernstige schade toebrengen en 
uiteindelijk ten gronde richten. 

10. Door een te sterk opgevoerde progressie bij de belastingheffing 
(als bij de Nederlandse inkomstenbelasting) wordt een gezonde 
toepassing van het heffen naar draagkracht te niet gedaan. 

11. De belastingpolitiek moet mitsdien getoetst worden aan de 
normen gesteld door een juiste, realistische en doelmatige 
opvatting van het eigendomsrecht, hetgeen tevens de erken
ning insluit van een positief rekening houden met de per
soonlijke omstandigheden van die enkelingen, die verant
woordelijkheid dragen voor gezinnen. 

STELLING 1. 

Rechfsfilosophische grondslag van 
belasfingheffing. 

De heffing van belastingen is een functie van de Overheid, 
die "rechtsmacht" heeft om het gemeenschapsleven der burgers 
tot die gemeenschap behorend, te besturen, te organiseren en op 
het algemeen welzijn als doel dier gemeenschap te richten. Deze 
rechtsbevoegdheid der Overheid is principieel gegrond en ge
rechtvaardigd door de noodzakelijke eisen van de sociale menselijke 
natuur in concreto. "Die rechtsbevoegdheid der Overheid en de 
"rechtsplicht in de onderdaan bezitten een principiëel natuurlijk 
"zedelijkheidskarakter, omdat zij uit de eigen specifiek-menselijke 
"aard en natuur met noodzakelijkheid voortvloeien, - omdat de 
"rede in eigen specifiek-menselijke natuur het menselijk voegzame 
"ervan erkent en in dit laatste de uitdrukking van Gods opper-
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"heerlijke Wil mede erkent." Aldus Prof. Beysens Ethiek I, 
blz. 638/39. 

Belastingheffing is een normale en erkende uitoefening van de 
rechtsmacht van de Overheid. Uitoefening der rechtsmacht be
tekent schepping van positief recht, het geven van bindende regels 
voor de gemeenschapsleden, waardoor de uiterlijke vrijheid der 
enkelingen wederzijds wordt beperkt en hun samenwerking wordt 
georganiseerd. Dit scheppen van positief recht door de Overheid 
is vanwege de aard en het doel der rechtsmacht zelf - dus prin
cipiëel - onderworpen aan de wetten der algemene zedelijkheid. 
Deze ethische wetten heeft de Overheid niet zelf te maken. Zij 
vindt ze in de menselijke natuur zelve en zij heeft ze zelf te onder
houden en te eerbiedigen, hetgeen Beysens kernachtig uitdrukt 
(l.c. pag. 643) : "De Staat mag het geweten van zijn burgers niet 
"verkrachten" . 

De rechtsmacht moet dus zedelijk d.w.z. naar gerechtigheid 
handelen. Bovendien moet die rechtsmacht bij het organiseren 
van de samenwerking der enkelingen, waarbij verschillende maat
regelen kunnen worden genomen, die zedelijkerwijze gezien alle 
mogelijk en geoorloofd zijn, uit die maatregelen een "verstandige" 
keuze doen uit het oogpunt van nuttigheid der vruchtbare ont
wikkeling van die gemeenschap. Dit element is het, dat ik in mijn 
eerste stelling aanduid als de eis van verstandige doelmatigheid. 

Beginsel der draagkracht 

Voor de stof, waarmede wij ons thans bezig houden, is het 
postulaat der gerechtigheid stellig primair gelegen in een toepassing 
der "justitia distributiva", der verdelende rechtvaardigheid. Die 
verdelende rechtvaardigheid spoort aan tot en vraagt om een 
zodanige verdeling der belastingheffing, dat zij naar verhouding 
van de draagkracht van ieder der burgers zoveel mogelijk gelijk
matig drukkend over hen zal worden uitgespreid. I ) 

Ik ga hier nu niet verder in op de nadere concretisering en om
schrijving van dit postulaat, want dan zou ik moeten gaan spreken 
over de verschillende belastingtheoriën, welke elk op haar wijze 
deze gedachte uitwerken. 

Ik moge volstaan met belangstellende toehoorders te verwijzen 
naar de zeer interessante artikelen van Prof. Dr. M. Smeets in het 
maandschrift "Economie" van April en Mei 1936 over "Het draag
krachtbeginsel bij de belastingheffing" en naar diens artikel in 

1) Er zij, wellicht ten overvloede, op gewezen, dat het uiteraard niet 
mijn bedoeling is, dat in ons belastingstelsel alleen met het element 
draagkracht wordt rekening gehouden. Er zijn daarnaast andere factoren, 
zoals de geringe perceptiekosten, het treffen van voordelen, die recht
streeks uit de overheidswerkzaamheid voortvloeien enz. Juist het draag
krachtbeginsel heeft echter in de laatste tijd zware aanvallen te verduren 
gehad en daarom stel ik met klem het goed recht er van in het gehele 
kader van het belastingstelsel op de voorgrond. 
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het zelfde maandschrift van April 1947 over "Enige beschouwingen 
over de beginselen, welke bij de heffing van belastingen gelden." 

Het rekening houden met de draagkracht der burgers is intussen 
een zo natuurlijk gegeven, - waarmede de realistische beschou
wingswijze van Beysens volkomen wordt gehonoreerd, - dat het, 
los nu even van theorie en wetenschappelijke uitwerking in con
creto, welhaast als vanzelf door een ieder als redelijk, als recht
vaardig wordt gezien. Het heffen van belastingen naar draagkracht 
vindt zijn uitdrukking in het streven naar een gelijkmatigheid 
van druk als ethische eis voor de belastingheffing. 

Deze gelijkmatigheid wordt verkregen door een progressieve 
heffing, welke niet zozeer wordt gerechtvaardigd door het populaire 
argument, luidende: "die een hoog inkomen heeft, kan met meer 
gemak een hoger percentage betalen", danwel door het motief 
van de dalende nuttigheid van toenemend inkomen, dus van de 
dalende nuttigheid van de hogere inkomensmarges. 1

) 

Ontwikkeling van karakter en doel van 
belastingheffing. 

STELLING 2. 
De belastingheffing is primair een omslag van de door de Over-

heid te maken kosten voor de functionering van haar organen, 
dus ter dekking van de noodzakelijke uitgaven voor de doelmatige 
organisering van de gemeenschap in het algemeen belang der 
burgers vereist. Doch ook de maatregelen, welke de Overheid 
naast die strikte overheidstaak, als organiseerder van de gemeen
schap tot staats- en rechtsgemeenschap, meent te moeten nemen 
in het algemeen belang, voor bepaalde doelstellingen, welke de 
enkelingen niet of niet voldoende kunnen behartigen, - of ter 
voorziening in bepaalde behoeften van delen der gemeenschap, 
die zonder deze maatregelen in hun individueel belang als burger 
zouden worden geschaad, - ook zulke maatregelen werden en 
worden door de heffing van belastingen mogelijk gemaakt. 

Het is niet nodig, naar het mij voorkomt, om de geleidelijke 
groei van de overheidstaak in de historie voor U te schetsen. 
Men denke aan de onderwijszorg, men denke aan het complex 
van sociale maatregelen zowel in de sfeer van het zich ontwikkelend 
arbeidsrecht als op het terrein van volksgezondheid, culturele 
zorg, sociale bijstand, verkeerszorg enz. 

1) Het is mij bekend, dat, strikt wetenschappelijk beschouwd, zelfs 
dit punt nog betwist is. Zeer beknopt wordt dit feit door de Langen 
in noot 1 van zijn hoofdartikel in het W. P. N. R. nr. 4092 aldus ge
formuleerd: "Voor zover mij bekend, is zelfs de econometrische avant
garde er nog niet in geslaagd de daling van de nuttigheidslijn zo nauw
keurig te bepalen, dat omtrent progressie, proportie of degressie ter 
bereiking van een evenredig nutsoffer thans reeds een uitspraak kan 
worden gedaan." Voor de practische politiek waarin nu eenmaal besluiten 
genomen moeten worden, ook al biedt de wetenschap ons geen vast 
fundament, meen ik met een gerust gemoed van het hierboven vermelde 
standpunt te mogen uitgaan. 
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STELLING 3 EN 4. 

Voor geen tegenspraak lijkt het mij vatbaar, dat er in de sfeer 
van de belastingpolitiek in de laatste decenniën een sterke ont
wikkeling zich heeft vertoond, die de belastingheffing steeds meer 
is gaan plaatsen in het kader van een door de Overheid bewust 
en doelmatig na te streven welvaartspolitiek. 

Ter illustratie daarvan moge ik hier laten volgen een citaat uit 
het artikel van Prof. Smeets in "Economie" van April '47 (pag. 313). 
"In de laatste jaren worden de overheidsontvangsten niet meer 
"uitsluitend gebruikt voor dekking van de overheidskosten van 
"het zelfde jaar; de overheid bezigt de belastingen tevens als 
"instrument van haar economische en sociale politiek. In het 
"verleden heeft men onvoldoende ingezien, dat de belastingen in 
"overeenstemming moeten zijn met de algemene economische 
"politiek van de Overheid." 

In zijn inaugurale rede van April 1946 schreef Prof. Smeets 
(pag. 8): 

"De belastingen werden na de vorige oorlog niet verder beschouwd 
"van het beperkte gezichtspunt van de schatkist uit, zij werden 
"opgenomen in het arsenaal van economische maatregelen; zij 
"werden een middel, waarvan de overheid zich bij haar welvaarts
politiek bediende." 

Maar niet alleen op het terrein van de belastingheffing, ook op 
het terrein van de begrotingspolitiek heeft zich een gelijksoortige 
ontwikkeling voorgedaan. Aan dit aspect van de zelfde zaak, -
want de staatsbegroting berust in de huidige tijd voor het overgrote 
deel op de inkomsten uit belastingen, - heeft Prof. Dr. G. Groene
veld zijn inaugurale rede van 18 Febr. 1949 gewijd, onder de 
titel: "Enige beschouwingen over de budgetaire conjunctuur
politiek". Op blz. 7 zegt hij daar: 

"De overheid hanteert het budget systematisch als instrument 
"van welvaartspolitiek .... 

"Ook de belastingen worden niet meer uitsluitend beschouwd 
"als een middel om zich dekking te verschaffen, doch daarnaast 
"en onafhankelijk daarvan als een instrument, waarvan de Over
"heid zich bij haar welvaartspolitiek bedient en grote invloed 
"uitoefent op beslissingen aangaande sparen, investeren, ont
"sparen en desinvesteren." 

Als sprekend en recent voorbeeld van een belastingcomplex 
met uitgesproken economisch politieke doelstelling moge ik hier 
wijzen op de heffingen ineens, die vooral bedoelden het teveel 
aan zwevende koopkracht, uit de bezettingstijd stammend, weg 
te ,verken en fungeerden als sluitstuk op de geldzuivering. 

Ik hecht er aan ook een persoonlijk waarderingsoordeel hier 
in te voegen. 

Met de hierboven aangeduide ontwikkeling ben ik het niet 
alleen eens, maar ik wil uitdrukkelijk vaststellen, dat onze katho
lieke politici in de dertiger jaren aan het dóórbreken van deze 
opvattingen met kracht en overtuiging volop het hunne hebben 
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bijgedragen. In dit verband herinner ik aan de strijd tegen de 
politiek van het kabinet-Colijn in de jaren 1933/37 en ook daarna 
nog gevoerd. De economische politiek welke Mr. Steenberghe in 
die jaren voor 's lands welzijn onvermijdelijk achtte, kon deze 
figuur niet ontplooien, enerzijds wegens gebrek aan begrip van de 
onderlinge samenhang tussen de staats- en volksgemeenschap, 
anderzijds wegens het nauwsluitend corset van de politiek van het 
jaarlijks sluitend budget. En de gehele katholieke fractie van die 
tijd stond achter Steenberghe om hem te steunen in zijn conjunc
tuurpolitiek en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke maat
regelen. De ouderen onder U zullen zich die periode herinneren, 
waarin onzerzijds herhaaldelijk en met klem werd gewezen op de 
voorrang, welke de volksgemeenschap moest hebben boven de 
staatsgemeenschap, wanneer het er om ging het budget van de 
staat sluitend te maken ten koste van de grootste offers in de 
sfeer der volksgemeenschap. 

Ook in de jaren 1937 tot '39 ging die strijd voort. Het katholieke 
ministers-team onder Goseling in het laatste Kabinet-Colijn 
trachtte bewust een wijziging te brengen en aan de eisen van een 
welvaartspolitiek ten behoeve van de volksgemeenschap de 
budgetpolitiek ondergeschikt te maken, of althans deze daarmede 
in sterke mate rekening te doen houden. Het conflict in de boezem 
der Regering in de zomer van 1939, dat tot het aftreden van het 
Kabinet-Colijn voerde, manifesteerde definitief de breuk in de 
samenwerking der christelijke meerderheidspartijen in onze volks
vertegenwoordiging en was het te betreuren hoogte- en eindpunt 
van die sociale controverse met onze christelijke broeders, - een 
controverse, welke na de bevrijding nog steeds doorwerkt. 

STELLING 5. 

Beïnvloeding van inkomens- en 
vermogensverdeling 

Deze ontwikkeling doet echter ten aanzien van de belasting
politiek het verschijnsel naar voren treden, dat mede tengevolge 
van de hoog opgevoerde na-oorlogse belastingdruk de fiscale 
politiek in sterke mate de weg heeft betreden van beinvloeding 
van inkomens- en vermogensverdeling. Ook tegen deze werking 
van de belastingpolitiek stel ik mij niet bij voorbaat in oppositie 
uit beginsel. Immers kan men hierin zeer wel zien en waarderen 
een middel van volkomen aanvaardbare en dus te ondersteunen 
sociale politiek der Overheid. De draagkrachtgedachte - ik ben 
het met Prof. Smeets ("Economie" April 1947 pag. 317) geheel 
eens - behoeft hiermede niet in het gedrang te komen. "Want," 
_ zo zegt deze auteur terecht, - "de sociale politiek is o.a. in
"gesteld op een rechtvaardige verdeling van het nationaal product. 
"Het is duidelijk, dat de belastingheffing hieraan zeer goed dienst
"baar kan worden gemaakt." 

Doch onmiddellijk daarop laat Prof. Smeets stellig niet zonder 
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reden, en ik ben het ook hiermede volkomen eens, deze waar
schuwing volgen: "Men onderscheide hier echter zeer goed, want 
"elke progressieve belastingheffing heeft een zekere nivellerende 
"werking ten gevolge, zeker indien men ook haar besteding in 
"het oog houdt. Er zijn echter schrijvers, die deze nivellering willen 
"doen uitgaan boven de op economische gronden te verdedigen 
"progressie. Zelfs wordt in dit opzicht een groots opgezette nivel
"lering van vermogens en inkomens door middel van de belasling
"heffing gepropageerd." 

Het is juist dit streven, dat mij ertoe heeft gebracht in stelling 5 
te poneren, dat veel meer dan weleer de fiscale politiek gecon
fronteerd wordt met het eigendomsrecht, waarmede ik het kern
punt aanroer van de materie, welke mij bij deze inleiding ter 
behandeling werd aangewezen. 

STELLING 6. 
Nivelleringssfreven. 

Het is met name dit streven ook, dat mij in stelling 6 deed neer
schrijven, dat de belastingpolitiek sterker dan vroeger moet worden 
getoetst aan de normen van rechtvaardigheid en doelmatigheid, 
juist omdat een bewust streven tot scherpe nivellering enerzijds 
en tot overheveling van beschikkingsmacht naar de overheid 
anderzijds niet te miskennen is. Dit streven is ten onzent bijvoor
beeld tot uiting gekomen op soms naief-Iuchtige wijze bij de be
handeling van de heffingen ineens, in het bijzonder bij de ver
mogensheffing ineens. Dit wetsontwerp wilde men van bepaalde 
zijde benutten om een stevige stoot te geven in de richting van de 
vermogens-onttrekking ten behoeve van de verlichting van de 
staatsschuld. Dit financiële doel, waarmede wij in de financieel 
chaotische omstandigheden onmiddellijk na de bevrijding met 
overtuiging instemden, was echter voor die anderen een aanleiding 
om een verder doel te bereiken. De economische gevolgen van de 
vermogensheffing ineens werden voorbijgezien of vluchtig weg
geredeneerd. Men staarde zich blind op het sociaal-politieke doel, 
dat men, zonder het onmiddellijk primair te stellen, in zijn gedachte 
primair op het oog had. 

Een merkwaardig artikel werd mij destijds door een hoogleraar 
van de Tilburgsche Economische hogeschool ter hand gesteld, een 
artikel, afkomstig van de Zweedse socialistische Minister van 
Financiën Gunnar Myrdal, in het Zwitserse Economische tijdschrift 
van Maart 1943, waarin deze auteur op verschillende economische 
en psychologische gronden een heffing ineens bestreed en zulk een 
heffing ook als middel tot "vermogensliquidatie ten behoeve van 
de gemeenschap" ondeugdelijk noemde. En deze schrijver stelt 
dan: "De kern van het probleem ligt in de zuiver politieke opzet 
"om te geraken tot de vermogensverdeling tussen de staat en 
"particulieren onderling .... Een belasting, die geheven wordt in 
"termijnen over verschillende jaren, is daarom te verkiezen boven 
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"een belasting, die in één som betaald moet worden. Daar verder 
"alle bezit eens per generatie overgaat door erfenis en schenkingen, 
"moge intussen op nauwkeurige wijze verder worden onderzocht, 
"in hoeverre niet het wezenlijke doel moet worden bereikt door 
"een evenredige verscherpte successie- en schenkingsbelasting." 

Al wijst deze Zweedse socialist de heffing ineens als zijnde een 
ondoelmatig middel af, het is volkomen duidelijk, dat het primaire 
doel van de vermogensverdeling in socialistische zin niet uit het 
oog wordt verloren, doch geschoven wordt in het kader van de 
normale jaarlij kse belas tingheffingen. 

Dit streven kwam tot uiting vóór en bij de behandeling van de wet 
op de belastingherziening 1947. De Heer Hofstra, stak het niet 
onder stoelen of banken. In het "Vrije Volk" van 3 December 1945 
schrijft hij dan ook ronduit: "Andere tijden eisen andere wetten 
"en vooral ook eist een andere samenleving een andere wijze van 
"belastingheffing .... 

"In een samenleving, die zich in socüllistische zin ontwikkelt, 
"dient de belastingheffing zelfs nog verder te gaan: daar dient 
"ze doelbewust te worden ingeschakeld in een algemeen, op een 
"geleidelijke socialisatie gericht regeringsbeleid." 

En even verder: 
"De Inkomstenbel8sting dient uitdrukkelijk te worden gemoti

"veerd als hetgeen zij in feite reeds geworden is, te weten een middel 
"om de inkomensverschillen te nivelleren. Vermogensbelaslingen 
"zowel bij leven als bij overlijden, dienen het particulier kapitaal
"bezit geleidelijk aan naar de gemeenschap over te hevelen." 

STELLING 7. 

Wanneer men van zulke gedachten kennis neemt, zal de feitelijke 
grond U duidelijk zijn, waarop ik stelling 7 formuleerde zoals ik 
het deed. 

Ik wil echter niet onvermeld laten, dat een man als Dr. Tin
bergen, de bekende econoom, een andere mening huldigt omtrent 
het streven naar staatseigendom van productiemiddelen. In zijn 
boek "De les van 30 jaar" kan men op pag. 174 lezen: "Naar ons 
inzicht is voor belangrijke onderdelen van het bedrijfsleven de 
"particuliere eigendom der productiemiddelen te prefereren boven 
"staatseigendom beheerd op ambtelijke wijze, omdat de eerste een 
"grote waarborg biedt voor zorgvuldige behandeling dier productie
"middelen. " 

Of intussen deze meer gematigde mening de opinie vertolkt 
van de doorsnee leden van de P .v.d.A., is inmiddels weer te be
twijfelen, wanneer men leest, wat de Voorzitter van de Metaal
bewerkersbond volgens het verslag in de Volkskrant van 12 Juli 
j.l. sprak op het jongste congres van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen te Amsterdam, in dezer voege: "VermeuIen heeft 
"nu wel gezegd, dat er geen band is tussen het socialisme en de 
"vakbond, maar het bestuur van de Metaalbewerkersbond draagt 
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"met trots uit, dat deze een socialistische organisatie is. Onder 
"dit socialisme verstaan wij in de vakbeweging, dat wij streven 
"naar een maatschappij, die zo is ingericht, dat de beschikkings
"macht over de productiemiddelen en eventueel deze productie
"middelen zelf aan de gemeenschap toebehoren en niet aan het 
"privaatbezit. Laten wij precies uitdrukken wat wij zijn, een 
"socialistische organisatie, die het gehele raderwerk van de eco
"nomie wil hervormen in socialistische richting." 

Erkenning der individuele rechten 
der burgers. 

Bij de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer van de 
Belastingherziening-1947 veroorloofde ik mij een summiere uit
eenzetting te vegen van de grondslagen, waarop een rechtvaardige 
belastingwetgeving moet berusten. Daarbij zeide ik : 

"Voor mij komt het hierop neer, - en zo speelde het geval 
"reeds in onze financiële discussies van vóór 1940 - dat men de 
"financiële en fiscale politiek niet projecteert op staat en individu 
"als gescheiden grootheden, maar op de realiteit der volkshuis
"houding, der volksgemeenschap, waarvan de staat één, zij het 
"zeer belangrijke, verschijningsvorm is. Het algemeen welzijn 
"dezer volksgemeenschap, hetwelk - dit zeg ik met grote nadruk 
,,- insluit erkenning der rechten van de individuele leden dier 
"gemeenschap, moet ook hier bij de belastingwetgeving langs deze 
"weg worden benaderd en aldus het beste gediend .... Ik ontveins 
"mij geenszins, dat bij de practische concrete toepassing dier 
"algemene gedachte min of meer aanzienlijke divergenties kunnen 
"en zullen blijken over de mate waarin en de wijze waarop de 
"belastingwetgeving als middel in de sociale en economische 
"politiek gehanteerd behoort te worden. Het zou evenzeer een 
"miskennen der werkelijkheid zijn, dit niet te willen zien. Bij het 
"vormen van ons oordeel over concrete maatregelen zullen wij 
"dus met name bij iedere fiscale maatregel van meer belangrijke 
"aard de ogen juist heel erg goed moeten open houden om te zien, 
"welke richting wij uitgaan." 

Op grond van de toen bekende uitlatingen van Minister Lieftinck 
meende ik nog te mogen stellen, dat, bij mogelijke verscheidenheid 
in de uitwerking, het standpunt van de Minister mij zeer wel 
aanvaardbaar voorkwam als grondslag om in de concrete toepassing 
van het door mij aangegeven beginsel tot elkaar te komen. 

Belangwekkend was het antwoord, dat ik van de Minister op 
dit principiëel gedeelte van mijn rede mocht ontvangen: 

"Het vraagstuk van de rechtvaardige verdeling van het maat
"schappelijk inkomen, zoals dat door de belastingheffing in steeds 
"ingrijpender mate wordt beinvloed, brengt ons in confrontatie 
"met onze opvattingen omtrent het maatschappelijk bestel als 
"geheel, aldus sprak de geachte afgevaardigde de Heer Teulings. 
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"Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde en ik elkaar op grond 
"van onze diepste levensopvattingen begrijpen, als wij blijk geven 
"tegenover het bestaande maatschappelijk bestel niet aanvaardend 
"maar critisch te staan. Of laat ik het anders en beter mogen zeg
"gen: als wij bereid zijn de maatschappelijke orde onder de critiek 
"van het Evangelie te stellen en te streven, ieder op zijn wijze, 
"naar een ordelijke behoeftenbevrediging in gemeenscha psverband." 

In deze sfeer meen ik de grondslag te vinden voor de overtuiging, 
dat ook aan de zijde van de Minister het begrip aanwezig was voor 
"een ordelijke behoeftenbevrediging van de burgers in gemeen
schapsverband", waarbij de erkenning werd ing~loten van de 
primaire rechten van de individuele leden dier gemeenschap. 

Het gaat er naar mijn mening inderdaad om tegenover het be
staande maatschappelijk bestel critisch te staan, en ik meen, dat 
wij katholieken ook in het kader van de K.V.P. daaraan ons aandeel 
ten volle bijdragen. Van de andere kant is het onze plicht bij onze 
critiek op het bestaande maatschappelijk stelsel het fundament, 
waarop wij bouwen moeten, n.l. de gerechtigheid, niet uit het oog 
te verliezen. Nog altijd geldt het woord "justitia fundamentum 
regnorum" . 

Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk, dat bij het begrijpende 
wederwoord van Minister Lieftinck op mijn beschouwingen in 
1947, de zich verder ontwikkelende praktijk der laatste jaren toch 
dusdanig ver van de fundamentele normen door mij aangegeven, 
af gaat wijken, dat onzerzijds een ernstige bezinning op dit punt, 
juist in de sfeer van de belastingpolitiek, bepaald noodzakelijk 
voorkomt. 

Om de controverse duidelijk te stellen, het uiteindelijk doel van 
de socialistische politiek ook op belastingterrein ligt nog steeds in 
het streven om zoveel mogelijk te bereiken de collectivering van 
het privaatbezit, met name wat betreft het privaat bezit van grond 
en productiemiddelen. 

En hiermede bereiken wij het onderwerp, waarover het deze 
kaderdagen met name gaat, n.l. het contact met het eigendoms
recht. 

Eigendomsrechf als leidend algemeen beginsel 

STELLING 8. 

De voorbereiding voor deze inleiding bracht mij er toe mijn 
oude - echter niet verouderde - studiemateriaal op te slaan, in 
het bijzonder de colleges van Prof. Beysens over eigendomsrecht 
- later in boekvorm verschenen -, waarin voor onze stof vooral 
van belang is de rechtsfilosophische fundering van dat recht en 
wel in het bijzonder van het privaatbezit van grond en productie
middelen. 

"Wat de geschiedenis ons doet kennen als het product van de 
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"samenlevingsontwikkeling, daarvan doet de wijsgerige beschou
"wing de natuurlijke gerechtigheid begrijpen." (pag. 20). 

Het collectief bezit van grond en productiemiddelen, wat wij 
thans noemen de socialisatie, wordt in beginsel verworpen als een 
belemmering voor de welvaart van de persoonlijke zelfstandige 
arbeidende burgers. Tevens als een teruggang in de bestaande 
cultuurontwikkeling met name doordat aldus het spedifiek
menselijk-redelijke, dat in het instituut van het privaat grondbezit 
tot zijn recht komt, uit de eigendomsorganisatie zou worden 
verwijderd. 

Het belangrijkste argument - en het is voor onze stof tevens 
het meest actuele, - ligt wel in de handhaving van de menselijke 
persoonlijkheid beschouwd in een zijner meest fundamenteel-natuur
lijke en primair-sociale functies, in het huisgezin als uader of moeder 
van kinderen. Het is het recht van de enkeling op vorming en ont
wikkeling van eigen persoonlijkheid, voor zich en zijn gezin, dat 
ook in onze tijd moet worden beschermd en geëerbiedigd en door 
een welbewust gefundeerde staatkunde duidelijk moet worden 
geplaatst als criterium en toetssteen voor concrete maatregelen. 

"De werkelijk bestaande mens, genomen naar wat hij is, bezit 
"in eigen levensbelang en in dat van de zijnen, op zijn minst de 
"allerkrachtigste drijfveer tot persoonlijke arbeid en inspanning 
"en in het persoonlijk eigendom het volkomen passende middel 
"tot redelijke persoonlijke verzorging van zich en de zijnen. Daarom 
"ontrooft het collectivistisch-onpersoonlijke in de arbeidsorgani
"satie aan de gemeenschap der werkelijk bestaande mensen de 
"allergrootste en allervruchtbaarste prikkel tot inspannende 
"arbeid, welke voor het behoud en de vooruitgang van ons cultuur
"leven zo onmisbaar is." (pag. 36). 

Zowel dus voor de handhaving van het recht op eigen persoonlijk
heid als voor het recht op eigen economische werkzaamheid, dat 
niet door de staat aan de burgers mag worden onttrokken, moet 
het streven naar socialisatie als algemeen maatschappelijk stelsel, 
als algemeen politiek doel worden afgewezen. 

Welnu, dit beginsel blijve leiding geuen bij de beoordeling van 
concrete maatregelen en concrete omstandigheden. 'Vant meer 
dan leiding kan en mag men ook niet trachten uit de algemene 
rechtsfilosophische grondslagen te halen. Beysens waarschuwt 
daartegen met nadruk, wanneer hij zegt: "Eindelijk zij er tenslotte 
"met alle nadruk op gewezen, dat al het hier gezegde alleen de 
"beginselen geldt, en de algemene leiding, en de algemene methode 
"van ethische beoordeling, welke van die beginselen uitgaan. Meer 
is er in die beginselen niet gegeven; er kan dus daaraan ook niets 
"meer worden ontleend. Of deze of die verandering, of deze of 
"die beperking van het eigendomsrecht gerechtvaardigd is, het 
"kan (onder de leiding der beginselen) alleen uit de concrete 
"omstandigheden worden beoordeeld en ook alleen door hen die 
"van die omstandigheden voldoende op de hoogte zijn en in staat 
"zijn onbevooroordeeld en onpartijdig te beslissen .... De be-
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"oefening der redelijke en der christelijke deugd van voorzichtig
"heid en van redelijk overleg, zal door het bewustzijn daarvan 
"zeker worden bevorderd." 

En hij wijst er dan nog op, dat naast "materiële deskundigheid" 
ook "positieve-moraal-deskundigheid" onmisbaar is. 

Het is mijn overtuiging, dat juist op het gebied van "redel(jk 
overleg" de K.V.P. de mogelijkheid daartoe moet openen en 
zoveel mogelijk bevorderen. Daarom zijn deze kaderdagen als dagen 
van bezinning juist op het beginsel, en van overleg over de concrete 
maatregelen getoetst aan die beginselen, zozeer toe te juichen. 
In dit kader zie ik ook het vruchtbare werk van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming. 

Concrete toepassing in huidige practijk. 
STELLING 9. 

Nu komend tot de concrete problemen, welke zich in onze 
dagen op belastinggebied naar voren dringen, geef ik als mijn 
mening - ik moet het kort en daarom wat apodictisch doen -
dat met name in onze Inkomstenbelasting en deze gecombineerd 
gezien met andere belastingen als vennootschapsbelasting en 
ondernemingsbelasting, een zo zware belastingdruk op de burgers 
wordt gelegd, dat deze druk in sterke mate de gevaren aan het 
oproepen is, waartegen het beginsel in abstracto met zo grote 
stelligheid waarschuwde. Ook het Successierecht moet men hier 
niet uit het oog verliezen. 

Bij de wet op de Belastingherziening 1947 wees ik reeds (Hande
lingen Tweede Kamer 1946/47 blz. 1416/17) op de volgende nadelen 
uit de hoge belastingdruk en met name uit het hoge tarief der 
Inkomstenbelasting voortvloeiende. 

1. Op de fatale ondermijning van de ondernemingslust zowel in 
de sfeer van het bedrijfs- en handelsleven als in de vrije be
roepen. Dit verschijnsel speelt zich af zowel in de regionen 
van hogere als in die van lagere inkomens. 

2. Op het feitelijk onmogelijk maken van het sparen, van enige 
kapitaalvorming. 

3. Op het economisch onverantwoord opvoeren der bedrijfs
kostenrekeningen, en tenslotte 

4. Op de ondermijning 'van de fiscale moraliteit. 

Het was alleen het beroep op de noodtoestand na de bevrijding, 
welke mij tenslotte er toe kon doen besluiten mij bij het in dat 
wetsontwerp voorgestelde tarief neer te leggen. Het is nu eenmaal 
voor de volksvertegenwoordiging welhaast onmogelijk zelf met 
een tarief langs de weg van het amendementsrecht naar voren te 
komen. 

De Minister stelde in zijn Mem. v. Antwoord, dat "deze hoge 
"tarieven tot op zekere hoogte remmend zouden werken op het 
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"herstel". Ik noemde dit "tot op zekere hoogte" maar zwakjes 
uitgedrukt. 

"Het is het remmen van de economische opleving en bij defi
"nitieve handhaving van dit hoge tarief het neerdrukken van de 
"economische activiteit van tal van nijvere burgers.... Men 
"kan nu wel zeggen: ook wij leven in een noodtoestand en daarvoor 
"is dit offer gerechtvaardigd. Deze gedachte zal allerminst door 
"mij als onjuist worden gekwalificeerd en daarom aanvaard ik 
"dit offer. Maar men is er psychologisch naast als men denkt, 
"dat deze gedachte over de gehele lijn buiten oorlogstijd blijvend 
"zal doorwerken en opgevangen zal worden. Wij moeten de 
"realiteit onder de ogen zien; dat gebeurt niet." En daarom con
cludeerde ik: "Wij dienen zo spoedig mogelijk tot een verlaging 
"te komen". 

Voorts wees ik toen reeds op de hoge opbrengsten van de middelen 
in verhouding tot de raming. Een verschijnsel, dat zich nu reeds 
enige jaren achtereen blijft doorzetten en dat waarlijk niet alleen 
aan achterstand. van belasting of aan inflatie-tendenzen is te 
wijten. In ieder geval vindt hier een overheveling van beschikkings
macht over liquide middelen plaats, die het bedrijfsleven en de 
burger in grote moeilijkheden brengt. 1) 

Wij zijn nu twee jaren verder en tot mijn leedwezen moet ik 
zeggen, dat m~jn stellingen van toen meer dan bevestigd zijn. 
Ik acht mij verplicht ernstig te waarschuwen, zoals ik het reeds 
deed in mijn laatste financiële rede bij de algemene financiële 
beschouwingen in de Eerste Kamer, omdat de huidige toestand 
economisch gezien ernstige schade toebrengt aan onze volks
gemeenschap. De investering wordt belemmerd enerzijds doordat 
kapitaalvorming vrijwel niet mogelijk is, anderzijds doordat deze 
investeringen voor wat betreft haar opbrengsten wederom aan 
zulke hoge belastingdruk worden blootgesteld. Industrialisatie 
wordt in deze sfeer, in dit klimaat, zoals het tegenwoordig genoemd 
wordt, evenzeer belemmerd, terwijl er allerwegen om gevraagd 
wordt, omdat men zeer goed inziet het gevaar voor het ontbreken 
van werkgelegenheid in de toekomst, wanneer deze niet in vol
doende mate plaats vindt. Algemeen is de klacht, dat geen risico
dragend kapitaal is aan te trekken. Algemeen de klacht, dat ook 
voor de gezinszorg geen voldoende ruimte meer wordt gelaten 
aan hem, die voor de opvoeding, de vorming en de toekomst van 
zijn kinderen zorg heeft te dragen. Ik waarschuw daarom, omdat 
wij op een verkeerd spoor dreigen te geraken tot grote schade van 
land en volk. De tijd ontbreekt mij om in dit opzicht breder met 
feitelijke gegevens toe te lichten. Maar ieder die iets kent van de 
praktijk van het economisch leven zowel in de bedrijfs- en handels
sector, als in de sector van het vrije beroep, ziet van nabij de 
ontwrichtende werking van deze belastingdruk, die toegejuicht 

1) Wegens plaatsgebrek moet het cijfermateriaal ter toelichting op 
dit punt gegeven hier achterwege blijven. 
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moge worden door hen, die naar een "verdelingspolitiek" streven, 
maar die ons tot ernstige waakzaamheid moet dringen. 

Progressie te sterk en te hoog. 
STELLING 10. 

Een bijzonder aspect van het probleem heb ik in stelling 10 
belicht. Ik kan met mijn nadere toelichting kort zijn door te ver
wijzen naar de staat houdende een vergelijking van de Inkomsten
belastingdruk in Nederland in 1948 en 1939, welke ik aan U heb 
ter hand gesteld. Ik vraag vooral de aandacht voor kolom C, 
waarin de huidige progressie tot uitdrukking komt. Deze is dus
danig hoog, dat er al zeer spoedig het gevaar ontstaat, dat niet 
alleen kapitaalvorming en investering er door worden tegenge
houden, maar dat ook persoonlijke inspanning met name in de 
sfeer van het vrije beroep of van andere vrije werkzaamheden 
erdoor worden vernietigd. 

Prof. Smeets zegt in zijn artikel in "Economie" van April 1936 
over de progressie het volgende (pag. 351). 

"De progressie beginne zeer matig en verlope zeer geleidelijk. 
"Men moet de progressie voor de hoogste toenemingen niet te 
"hoog stellen, om de eenvoudige reden, dat de mens dan geen 
"moeite zou doen om dat hoge inkomen te verwerven. De pro
"gressie moet derhalve ergens ophouden; van dat punt af is er 
"geen progressie meer. De hoogte van de progressie wordt mede 
"beperkt door de economische eis, dat de belastingen niet slechts 
"welvaart moeten verplaatsen, doch welvaart moeten vermeerde
"ren. Een te hoge progressie nu zou de kapitaalvorming door de 
"individuen tegengaan, zodat de eerste mede om deze reden laag 
"moet worden gehouden." 

'Wanneer wij deze maatstaven aanleggen aan het thans vige
rende l.B. tarief, meen ik te mogen stellen, dat deze een gezonde 
toepassing van het heffen naar draagkracht te niet doet. 

Belastingheffing en gezin. 
STELLING 11. 

Na al hetgeen ik reeds gezegd heb, zal toelichting op mijn 
slotstelling wel niet meer nodig zijn. Slechts wil ik er op wijzen, 
dat het mij een behoefte was daarin tot uiting te doen komen, 
dat ook bij de belasting.politiek de leiding van het beginsel wijst 
naar het voeren van een gezonde gezinspolitiek ook in dit kader. 
Ik meen daarop te mogen wijzen, zowel omdat de gegrondheid 
van een gezinspolitiek onlan.gs in een wetenschappelijk economisch 
betoog in twijfel werd getrokken, en anderzijds, omdat de kinder
aftrek in het thans geldend tarief van zulke geringe omvang is, 
dat de draagkracht voor gezinnen met kinderen daarin naar mijn 
stellige overtuiging niet voldoende tot zijn recht komt. 

Mr. F. TEULINGS. 
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Vergelijking Inkomstenbelastingdruk in Nederland in 1948 en 1939 

Gehuwden met 2 kinderen 

INKOMEN IN 1948 GULDENS INKOMEN IN 1939 GULDENS 
Inkomen I Ink. Belasting tarief 1948 Ink. Belasting tarief 1939 Inkomen (herleid) Ink. Belasting tarief 1939 

Inkomen 
Marginaal Marginaal Loon 1948 d.m.v. Marginaal 
I belasting Ink. Belasting over belasting Ink. Belasting over 

index loonindex belasting Ink. Belasting over 
%over kolom A %over kolom A 

1948 herleid tot %over kolom J Belastbaar 
Toename , laatste laatste t.o.v. vergelijk- Toename laatste Inkomen gedeelte gedeelte baar in- gedeelte 1939 

der toe- der toe-
in guldens\ 

komen 1939 der toe-
name in guldens in% name in% (A herleid name in guldens in% 

d.m.v.!) 

A B c D E F G H I J K L I M .N 

0 - - - - - 0 - -
1000 1000 - - - 6.4 5 0.50 180 556 556 - - -

2000 1000 9.00 35 1.77 10.8 72 3.60 180 1112 556 6.4 12 1.04 

3000 1000 14.00 158 5.25 11.6 185 6.16 180 1667 556 10.- 50 3.02 

4000 1000 19.17 315 7.86 11.6 301 7.52 160 2500 833 11.6 127 5.07 

5000 1000 24.17 520 10.39 14.4 434 8.67 150 3300 800 11.6 220 6.59 

6000 1000 26.67 796 13.27 14.4 578 9.63 150 4000 700 11.6 301 7.52 

7000 1000 29.17 1069 15.27 14.4 722 10.31 150 4667 667 14.4 376 8.06 
8000 1000 31.67 1362 17.03 17.4 884 11.05 140 5714 1047 14.4 534 9.35 

"'J . ··-· i·-- - I ..::- , ____ ... ~----
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5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

100000 

150000 

200000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

50000 

50000 

50000 

24.17 

26.67 

29.17 

31.67 

33.33 

35.83 

39.17 

43.33 

45.00 

46.67 

50.00 

55.83 

57.50 

60.00 

61.67 

63.33 

63.33 

73.33 

75.00 

75.00 

520 

796 

1069 

1362 

1720 

2055 

2817 

3602 

4499 

5448 

6385 

9004 

11813 

14693 

17748 

20891 

24034 

58976 

96332 

133832 

10.39 

13.27 

15.27 

17.03 

19.11 

20.55 

23.48 

25.73 

28.12 

30.27 

31.93 

36.02 

39.38 

41.98 

44.37 

46.42 

48.07 

58.98 

64.22 

66.92 

14.4 

14.4 

14.4 

17.4 

17.4 

17.4 

20.4 

20.4 

22.-

22.-

22.-

23.6 

25.2 

26.8 

28.6 

30.6 

32.6 

42.-

42.-

42.-

434 

578 

722 

884 

1058 

1232 

1628 

2036 

2453 

2893 

3333 

4507 

5760 

7094 

8517 

10039 

11661 

30893 

51893 

72893 

250000 50000 75.00 171332 68.52 42.- 93893 

300000 50000 75.00 208832 69.61 42.- 114893 

11.75 

12.32 

13.56 

14.54 

15.33 

16.07 

16.67 

18.03 

19.20 

20.27 

21.29 

22.31 

23.32 

30.89 

34.60 

36.45 

37.56 

38.30 

150 

150 

150 

140 

140 

140 

140 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

~u vu 

3300 

4000 

4667 

5714 

6429 

7143 

8571 

10770 

12308 

13846 

15385 

19230 

23077 

26923 

30770 

34615 

38462 

76923 

115385 

153846 

192308 

230770 

I. B. tarief 1939 geldend voor Amsterdam 1e klasse (inclusief gemeentefondsbelasting). 

ovv .LL. o 1~1 b.U7 

800 

700 

667 

1047 

715 

714 

1428 

2199 

1538 

1538 

1539 

3845 

3847 

3846 

3847 

3845 

3847 

38461 

38462 

38461 

11.6 

11.6 

14.4 

14.4 

14.4 

14.4 

17.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

22.-

23.6 

25.2 

26.8 

26.8 

28.6 

39.-

42.-

42.-

220 

301 

376 

534 

635 

736 

971 

1362 

1689 

1995 

2301 

3157 

4035 

4979 

5942 

6987 

8059 

21446 

37319 

53489 

38462 42.- 69659 

38462 42.- 85829 

6.59 

7.52 

8.06 

9.35 

9.88 

10.30 

11.32 

12.65 

13.72 

14.41 

14.95 

16.42 

17.48 

18.49 

19.31 

20.18 

20.95 

27.88 

32.34 

34.77 

36.22 

37.19 

Loonindex samengesteld op basis van gegevens in "Statistiek der Lonen" van het Centr. Bureau v. d. Statistiek. 



KAN DE AFSTAND YAN VOORKEURSTEMMEN 

\ 
aan de I 
Candidaten 

een verplich. I 
tin~ oplesgen 91 

Nr aar aanleiding van in het artikel van J. J. Mineur in 
het Meinummer van dit orgaan geopperde bezwaren 

J tegen het stelsel van zgn. verplichte afstand van 
voorkeurstemmen en het naschrift hierop van de 

Redactie moge ik de nog volgende op- en aanmerkingen neer
schrijven, omwille van de duidelijkheid geformuleerd in onder
staande punten: 
1. Het wezen van de democratie duldt niet, dat een partij of 

partijbestuur theoretisch en practisch de aanwijzing van de 
volksvertegenwoordigers in de hand heeft. 

2. Iedere kiezer moet - indien tenminste algemeen kiesrecht 
geaccepteerd is - tot op het moment, waarop hij in feite 
zijn stem uitbrengt, invloed op de verkiezingen houden, 
welke invloed hem ontnomen wordt, indien hij zijn vrije 
keuze niet effectief kan doen. 

3. De bewoordingen van de kieswet houden in, dat haar be
palingen in dezen van openbare orde zijn, d.w.z. : dwingend 
recht bevatten. 

4. Zodra een candidatenlijst via wettelijke weg is ingediend, 
wordt deze lijst daardoor aan de directe invloedsfeer van 
welke persoon of welke groep van personen dan ook ont
trokken, in die zin, dat voor de candidaten, allen als mogelijke 
candidaten van het volk in zijn diverse groeperingen gesteld, 
deze mogelijkheid werkelijkheid moet kunnen worden. 

5. Het is ongerijmd en onmogelijk, dat een candidaat van zijn 
recht als door de kiezers gekozen candidaat afstand doet 
tegenover anderen dan zijn kiezers. 

Ad. 1. De in het Naschrift aangevoerde middelen, welke 
worden aangewend om te voorkomen, dat de candidaten van 
boven af worden opgelegd, - voorlopige aanwijzing, advies 
Kringbesturen, advies verkiezingsraad, groslijststemming -
zijn alle zeer te waarderen, maar missen ten enenmale hun effect 
door de gewraakte zgn. verplichte afstand van voorkeurstemmen. 

Tengevolge hiervan komen immers slechts die candidaten in 
het vertegenwoordigende lichaam, die de 'bovenste plaatsen' 
bezetten, worden dus de candidaten van boven af opgelegd. 
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Of zijn wij soms voorstanders van een schijn-democratie, 
zoals men hiervan - behoudens gradueel verschil - veel meer 
voorstanders heeft? 

Ad. 2. Iedere kiezer moet invloed op de verkiezingen kunnen 
houden, d.w.z. : niet slechts t.a.v. de lijsten (= partijen), maar 
ook t.a.v. de personen, voorkomend op een bepaalde lijst, in
dien men tenminste de wettelijke regelen, welke dit juist mo
gelijk maken, - in tegenstelling tot het systeem, waarbij slechts 
een zgn. lijststem kan worden uitgebracht - niet wil ver
krachten. 

Ad. 3. De bewoordingen van de Kieswet, met name de 
tekst van art. 103 en 104, hebben een dwingend karakter: 

art. 103 Kieswet luidt: 'Ter vervulling van de aan iedere 
lijst toegevoegde plaatsen zijn gekozen de candidaten der lijst 
die het aantal stemmen hebben verkregen, gelijk aan de lijst
kiesdeler. De lijstkiesdeler is gelijk aan het quotient, dat ver
kregen wordt bij deling van het stemcijfer der lijst door het 
aantal plaatsen aan de lijst toegekend. 

Ter bepaling van het aantal stemmen, door ieder van de op 
een lijst geplaatste candidaten verkregen, worden allereerst de 
stemmen, die boven het aan den lijstkiesdeler gelijk aantal op 
een candidaat of op candidaten der lijst zijn uitgebracht, over
gedragen op de candidaten der lijst, op wie een aantal stemmen 
kleiner dan de lijstkiesdeler of geen stem is uitgebracht in dier 
voege, dat voorzover het aantal over te dragen stemmen dit 
toelaat, aan ieder van deze candidaten in de volgorde, waarin 
zij op de lijst voorkomen, zoveel van die stemmen worden toe
gekend, als het aantal der op hen uitgebrachte stemmen minder 
bedraagt dan de lijstkiesdeler. 

Overgedragen stemmen worden geacht uitgebracht te zijn op 
den candidaat, op wien zij overgedragen zijn. 

art. 104, lid 1, luidt: 'Hebben minder candidaten ener lijst 
dan plaatsen aan die lijst zijn toegekend het aantal stemmen 
gelijk aan de lijstkiesdeler verkregen, dan zijn, ter vervulling van 
de overblijvende plaatsen, diegenen van de overige candidaten 
der lijst gekozen, die de meeste stemmen hebben verkregen, 
voorzover die candidaten een aantal stemmen hebben verkregen 
groter dan de helft van de lijstkiesdeler. 

Hebben minder candidaten dan aldus plaatsen zijn te vervullen 
een aantal stemmen verkregen groter dan de helft van de lijst
kiesdeler, dan worden de alsnog te vervullen plaatsen toegekend 
aan de in de volgorde hoogst geplaatste nog niet gekozen can
didaten der lijst! 

Ad. 4. Is een candidatenlijst eenmaal 'en publique', d.w.z. : 
officieel ingediend en ipso facto door de gemeenschap geaccep
teerd, dan kan een bepaalde persoon of groep van personen op 
generlei wijze de candidaten in hun rechten aantasten, noch 
kunnen dezen zelf van hun rechten iets prijs geven aan hen, 
omdat deze rechten hun voortaan toekomen vanwege de ge-
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meenschap en zij derhalve slechts tegenover de gemeenschap 
hun recht, hun bevoegdheid kunnen prijsgeven; de wet heeft 
hierin voorzien door de mogelijkheid te scheppen, dat een 
'benoemd' vertegenwoordiger (d.w.z. een door het volk gekozene) 
aan het volk kennis geeft dat hij van zijn bevoegdheden geen 
gebruik maakt, hetwelk na verloop van bepaalde tijd van 'stil 
zitten' van de kant van de gekozene wordt verondersteld: 
zie b.v. artt. 15 Gem. wet en Provo wet en art. 129 Kieswet. 

Ad. 5. Deze stelling volgt onmiddellijk uit hetgeen is aan
gevoerd in het vierde punt. Het stemrecht van het volk is 
een recht, dat althans in een democratische staat niet geschonden 
kan worden. Tengevolge van het uitoefenen van het stemrecht 
door het volk worden volksvertegenwoordigers aangewezen, die 
de door het volk op hen overgedragen rechten gaan uitoefenen, 
tenzij zij hun benoeming niet aanvaarden, hetgeen uitzondering 
is en hetgeen - ook volgens de wet - àls dit plaats vindt, 
slechts nà de verkiezingen geschiedt. Men kan tegenwerpen: 
Maar ook vóór de verkiezingen kan men .... j a, kan men hoog
stens zijn beschikbaarstelling als candidaat intrekken, niet -
en dan nog op een voor het volk verborgen blijvende wijze -
deze beschikbaarstelling enkel maken tot een pareren-op-de-lijst 
zonder meer. 

Een zuivere verkiezingstechniek in practijk, met inachtneming 
dus van de uiteraard dwingende bepalingen van het kiesrecht, 
is voorwaarde voor een democratisch staatsbestuur. Dat dit aldus 
gevestigde staatsbestuur een 'resultante is van de drie aspecten: 
democratie, monarchie, en aristocratie' (Dr. P. Dresen, Vrije 
meningsuiting, p. 21), dat het aldus gevestigde staatsbestuur 
'getemperd moet worden door elementen, ontleend aan andere 
regeringsvormen' is een vanzelfsprekendheid, maar een tempe
ring, 'een zekere leiding' ook tijdens de verkiezingen, welke 
anterieur zijn aan het democratische staatsbestuur en dan in 
de in het Naschrift voorgestane vorm, betekent in waarheid: een 
beknotting van de democratische idee. 
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Slotbe.óchouwil1eg 
OVER HET AFSTAND DOEN VAN VOORKEURSTEMMEN 

"Hij zal schriftelijk verklaren, dat hij geen plaats in 
de Tweede Kamer zal aanvaarden, indien hij bij officiële 
verkiezing door voorkeurstemmen zou worden gekozen." Z o luidt artikcl29, lid 2 van het Kiesreglement der K.V,P. 

voor de aanwijzing van candidaten voor de Tweede 
.....I Kamer der Staten-Generaal, welke tekst uiteraard be-

trekking heeft op hen, die een voorlopige aanwijzing 
als candidaat der K.V.P. voor de verkiezingen der Tweede Kamer 
aanvaarden. Tegen deze tekst gaan de bezwaren van de heer 
Mineur in de laatste nummers van het Katholiek Staatkundig 
Maandschrift en evenzeer die van Mr. Teuben in dit nummer. 

Het vraagstuk van het afstand doen van voorkeursstemmen 
leeft blijkbaar in de Part~j ; ingevolge een verzoek van de Rot
terdamse Kringvergadering heeft het Partijbestuur het probleem 
ter bestudering in handen gesteld van de reglementscommissie, 
die het bestaande Kiesreglement ter herziening onder handen 
heeft. 

Het Kiesreglement is vastgesteld, niet door het Partijbestuur, 
maar door de wetgevende vergadering der K.V.P., de Partijraad, 
samengesteld uit vertegenwoordigers der 18 Kringen in een 
getalsterkte overeenkomstig het ledental dezer Kringen. Wijzi
ging van dit Kiesreglement zal dus eveneens geschieden door 
de Partijraad. Ter informatie diene, dat de reglementscommissie 
betreffende een belangrijk, principieel onderdeel van het regle
ment, te weten het stemsysteem, bereids haar standpunt heeft 
bepaald; haar voorstellen zullen binnenkort - nadat zij om 
advies waren gezonden naar de Kringbesturen - in het Partij
bestuur worden behandeld. Zodra het Partijbestuur zijn goed
keuring heeft gehecht aan een nieuw ontwerp-Kiesreglement, 
zal dit in de Kringen worden bestudeerd, waarna tenslotte be
handeling en vaststelling door de Partijraad plaats vindt. 

Het leek mij nuttig de aandacht te vragen voor het bovenstaan
de, al was het alleen om aan te tonen aan welk een uitvoerige, 
ruim verbreide behandeling binnen de part~j ook artikel 29, 
lid 2 van het Kiesreglement is onderworpen geweest, alvorens 
het van kracht werd in de Katholieke Volkspartij. 

Het is waarschijnlijk, dat de vaststelling van een nieuw 
Kiesreglement door de Partijraad nog geruime tijd op zich zal 
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laten wachten, als gevolg van de omvangrijke, niet gemakkelijke 
stof, die nog door reglementscommissie, Partijbestuur en andere 
organen der Partij moet worden behandeld. Daarom lijkt het 
gewenst in een slotbeschouwing over het afstand doen van 
voorkeurstemmen de situatie in haar geheel te overzien en pro 
en contra recht te doen wedervaren. Ten overvloede moge ver
meld worden, dat deze beschouwing een persoonlijk en geen 
redactioneel karakter draagt, en uit de aard der zaak evenmin 
inzichten van het Partijbestuur weergeeft, daar dit bestuur zich 
over het vraagstuk nog niet opnieuw heeft beraden. 

Hoofdargumenfen. 
Degenen, die bezwaar maken tegen het betreffende lid van 

art. 29 van het Kiesreglement, ontlenen de kracht van hun 
standpunt aan de volgende argumenten: 
1. Het is on-democratisch om van voorlopig aangewezen candi

daten der K.V.P. te eisen, dat zij geen verkiezing door 
voorkeurstemmen zullen aanvaarden, wijl daardoor de partij 
de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het volk in 
haar hand neemt. 

2. Het is in strijd met de Zeiler en de geest van de Kieswet, die 
uitdrukkelijk aan de kiezers het recht toekent een voorkeur
stem uit te brengen en de candidaten het recht geeft en de 
mogelijkheid biedt om met voorkeurstemmen te worden 
gekozen. . 

Ik meende te mogen volstaan met deze argumenten zo kort 
en zakelijk mogelijk te vermelden; zij werden reeds door de 
heren Mineur en Teuben toegelicht. Aan de andere kant meen 
ik niet onredelijk te zijn, indien ik de pro-argumenten uitvoeriger 
vermeld en met de andere in discussie breng. 

Hef eersfe argument. 
Voorop zij gesteld, dat "democratie" haar grenzen heeft. 

De Kieswet zelve demonstreert dit duidelijk, daar zij belangrijke 
beperkingen heeft gesteld aan de invloed der kiezers bij de 
candidaatstelling. Niet alleen is b.v. een bepaald aantal hand
tekeningen nodig voor het indienen van een lijst, maar bovendien 
moet in elke rijkskieskring een vastgesteld bedrag worden ge
stort om de lijst te doen erkennen. Hebben de lijsten geen succes, 
dan wordt dit bedrag na de verkiezingen niet teruggegeven. 

Hoewel de wet de fictie volhoudt, dat een bepaald aantal 
kiezers telkens eea lijst indient, dus het bestaan der politieke 
partijen formeel negeert, voorkomt zij door de bovengenoemde 
bepalingen bewust, dat een groot aantal kleine partijen en 
groeperingen aan de verkiezingen deelneemt. Hierdoor is echter 
tevens voorkomen, dat iedere kiezer de gelegenheid heeft om 
even grote invloed op de verkiezingen uit te oefenen. 

640 



- - ------ -------

In de praktijk houdt de wet dus toch rekening met de politieke 
partijen. Het is overigens voor eenieder duidelijk dat deze in 
een democratische staat onmisbaar zijn, terwijl aan geen twijfel 
onderhevig is, dat zij een zeer belangrijke taak vervullen en 
daardoor een grote verantwoordelijkheid dragen. Op grond van 
deze verantwoordelijkheid is een bepaalde leiding der partijen 
noodzakelijk, ook ten aanzien van de samenstelling der candi
datenlijsten. Uiteraard moet tevens worden geëist, dat deze 
samenstelling binnen de partij op democratische wijze geschiedt. 
Dat zulks in de Katholieke Volkspartij zeker het geval is, mag 
als bekend verondersteld worden. 

De partijen, d.w.z. grote groepen georganiseerde, bewuste 
staatsburgers, verrichten noodzakelijke en belangrijke politieke 
arbeid; de samenstelling van haar fracties in het Parlement 
vraagt zorg en kennis van zaken; het is daarom niet bevreemdend 
dat een politieke partij zich voor die samenstelling verantwoor
delijk voelt, met het oog op het algemeen welzijn. Wat de 
K.V.P. betreft, worde hier vermeld, dat in 1948 meer dan 300.000 
leden door middel van de groslijststemming de volgorde der 
candidaten op de lijst hebben bepaald. 

Inderdaad is de K.V.P. blijkens haar verkiezingsreglement 
van oordeel, dat degenen, die belangstelling tonen voor de 
politiek, die de politieke arbeid bevorderen door het lidmaatschap 
der politieke organisatie, die zelf meewerken in het politieke 
leven, grotere invloed verdienen bij de verkiezingen, dan zij 
van wie dit niet gezegd kan worden, die dus buiten de verkie
zingsperiodes langs de weg blijven staan. Zoals blijkbaar de 
wetgever van oordeel is, dat niet aan iedere, met het oog op 
een naderende verkiezing ontstane groepering, zonder meer 
het recht gegeven kan worden met een candidatenlijst aan de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer deel te nemen. 

Het tweede argument. 
Het spreekt vanzelf, dat het bezwaar tegen het tweede lid 

van art. 29 van het Kiesreglement "strijd met de wet" bijzondere 
aandacht vraagt. Evenals het vanzelfsprekend is, dat zowel 
het wetgevend orgaan der K.V.P., de Partijraad, destijds bij 
de behandeling van het ontwerp-Kiesreglement als het Partij
bestuur, toen het dat ontwerp goedkeurde, deze strijdigheid niet 
heeft geconstateerd. 

Hoe is dit verschil van inzicht mogelijk? 
Ter beantwoording van deze vraag is het nuttig vast te stellen 

in welk opzicht de Kieswet een dwingend voorschrift geeft en 
waarin zij vrijheid van handelen openlaat. 

De wet verklaart bepaalde candidaten voor gekozen. Deze 
verklaring bevat dwingend recht. Maar na de gekozen-verklaring 
komt voor de betrokkenen de aanvaarding van het lidmaatschap 
der Kamer. Wie gekozen is verklaard, blijkt niet verplicht om 
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dit lidmaatschap te accepteren. Hij is vrij zijn zetel niet te aan
vaarden, indien hij daarvoor verantwoorde redenen heeft. En 
dit zal in het bijzonder het geval zijn, indien hij het algemeen 
belang daardoor gebaat acht. 

De K.V.P. nu acht het algemeen belang ten zeerste gediend 
door een fractie, gekozen overeenkomstig de volgorde van de 
namen der candidaten op de door haar ingediende lijsten. De 
candidaten verklaren zich tegenover de Partij accoord met deze 
opvatting door zich te onderwerpen aan het bepaalde in art. 29 
lid 2. Deze accoordverklaring is geenszins geheim, daar de reg
lementen der partij openbaar zijn. Hetgeen al blijkt uit het feit, 
dat de questie in de partij "leeft". In feite hebben de candidaten 
zich dus ook "verklaard" ten opzichte van de Nederlandse 
kiezers. 

Deze kiezers weten derhalve, dat de candidaten der K.V.P. 
prijs stellen op de totstandkoming van een fractie die garantie 
biedt voor deskundigheid, voor een redelijke vertegenwoordiging 
van de verscheidenheid van het katholieke volksdeel en voor 
een redelijke regionale vertegenwoordiging. Bij de samenstelling 
der lijsten in de partij is met deze eisen rekening gehonden, 
redenen waarom de candidaten geen zetel aanvaarden, die door 
voorkeurstemmen is gekozen. 

Resumerend kan men dus zeggen, dat de K.V.P. de bewuste 
reglementsbepaling niet in strij d met de wet acht: een aan
vaarding van een zetel wordt door de wet niet voorgeschreven; 
het afstand doen van voorkeurstemmen geschiedt niet in het 
geheim tegenover de partij, maar is publiek bekend en geschiedt 
dus evenzeer tegenover de kiezers. 

Verschillend uitgangspunt 
Als men zich afvraagt, wat de oorzaak is van de verschillen 

van opvatting, dan ligt m.i. het antwoord duidelijk besloten in 
het uitgangspunt van de redenering, die men toepast. 

Degenen, die bezwaren maken tegen de handelwijze der Katho
lieke Volkspartij gaan uit van het belang der democratie, van 
de democratische rechten der kiezers, waaraan zij geen beper
kingen in de weg willen leggen, en die zij ook bij de interpretatie 
van de wet-tekst voorop stellen. Een min of meer eenzijdig 
uitgangspunt, dat er toe kan leiden, dat men - in dit geval -
aan de samenstelling van de fracties, die toch zo belangrijk is, 
een geringere waarde toekent, dan zij werkelijk verdient. De 
partij daarentegen stelt zich primair tot taak een fractie samen 
te stellen, die zo veel mogelijk voldoet aan de eisen die haar 
gesteld moeten worden. Het ligt voor de hand, dat dit uitgangs
punt in overeenstemming is met de taak van de politieke partij 
als electorale organisatie, waarbij natuurlijk de democratische 
rechten van de kiezers, met name als zij zijn vastgelegd bij de 
wet, niet uit het oog mogen worden verloren. Het gaat er nu 
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om of deze partij aan deze laatste voorwaarde voldoet. Zij heeft 
geconstateerd, dat de Kieswet zich naar de letter niet tegen 
haar reglementsartikel verzet, op gronden hierboven aangegeven, 
zij heeft ook geconstateerd, dat de wet beperkingen stelt. De 
beperking die zij zelve stelt kan zij dus in de geest van de wet 
achten. 

Maar aan de andere kant wordt aan de kiezers een mogelijk-
heid, hun door de wet geboden, in feite ontnomen door de hou
ding van de canclidaten der K.V.P.-lijsten (voor wat de "niet
verkiesbare" plaatsen betreft) ,een houding, die zij in overeen
stemming met de inzichten der K.V.P. aannemen. Een houding 
echter, die de wet hen niet verbiedt. 

Besluif. 

Nu is "democratie" geen absoluut begrip, evenmin als "demo
cratische rechten". De laatste dienen zeker beoordeeld te worden 
naar de omstandigheden, dus ook waar het de rechten der 
kiezers betreft. 

Deze omstandigheden zijn bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer en b.v. voor de Gemeenteraden zeker verschillend. Zo 
kan ook de beoordeling van de K.V.P.-practijk bij deze beide 
verkiezingen verschillend zijn. In deze practijk nu is gebleken, 
dat een verkiezing door voorkeurstemmen voor de Tweede 
Kamer op de Katholieke lijsten niet voorkomt, in scherpe 
tegenstelling met de verkiezingen voor de Gemeenteraden. Bij 
herhaling zijn op de lijsten der K.V.P. in verschillende gemeenten 
candidaten met voorkeurstemmen gekozen. Als gevolg daarvan 
_ de candidaten accepteerden dikwijls de benoeming, hoewel zij 
schriftelijk verklaard hadden dat niet te zullen doen - zijn 
grote of minder grote moeilijkheden ontstaan, hadden royemen
ten plaats, werd de politieke eenheid verbroken binnen de ge
meente of werd op zijn minst de sfeer, de verstandhouding 
ernstig gestoord. 

Het lijdt geen twijfel, dat de verantwoordelijkheid der partij 
bij gemeenteraadsverkiezingen, vergeleken bij de Kamerverkie
zingen, anders maar ook minder groot is, ook al omdat de persoon 
van kiezers en van candidaten bij de eerste een veel belang
rijkere rol speelt. Het staat voor mij vast, dat de argumenten 
van de tegenstanders van art. 29 lid 2 van het Kiesreglement 
voor de Tweede Kamer veel sterker gelden voor het overeen
komstige artikel 2, lid 1 d, van het Reglement voor de Gemeente
raadsverkiezingen. Het verdient naar mijn mening ernstige 
overweging, dat de reglementscommissie behalve het Kamer
verkiezingsreglement zeker ook dat voor de gemeenteraden te 
dezen opzichte aan haar studie onderwerpt. En zich in elk geval 
ten opzichte van het laatste de vraag stelt of het bepaalde in 
het bewuste artikel niet dient te worden geschrapt. 
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Al met al geeft de bepaling van het reglement in art. 29 van 
"democratisch" standpunt gezien zeker een min of meer on
bevredigend gevoel. Is echter bevrediging mogelijk in die zin, 
dat niet alleen zo volledig mogelijk de democratische rechten, 
maar ook de betekenis van een verantwoord samengestelde 
fractie in hun waarde worden erkend? 

Het lijkt mij gewenst, dat daartoe de wetgever niet langer het 
bestaan der politieke partijen negeert, maar deze erkent en haar 
verplichtingen oplegt en rechten verleent, als gevolg waarvan 
de Kieswet beide onderdelen van het hier behandelde vraagstuk 
recht kan doen wedervaren. Dat dit dient te geschieden, zullen 
zeker ook de tegenstanders van de K.V.P.-practijk in dit op
zicht, beamen. En dat het mogelijk is, zal niemand willen 
betwijfelen. 

De redactie van het Katholiek Staatkundig Maandschrift, op 
wier verzoek ik deze slotbeschouwing schreef, is van oordeel dat 
nu - na de woorden in haar periodiek - de daad is aan regle
mentscommissie, Partijbestuur en tenslotte aan de Partijraad. 
Zij wenst de discussie in dit blad met dit artikel te besluiten. 

Dr. L. A. H. ALBERING. 
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PARTIJEN EN VERKIEZINGEN 

JDe op 14 Augustus in West Duitsland gehouden ver
kiezingen zijn, nationaal en internationaal, van het 
grootste belang geweest. Door deze verkiezingen zijn 
de interne politieke verhoudingen in Duitsland dui

delijk geworden. Ze hebben ook aan het licht gebracht, hoe op 
internationaal terrein de positie van West-Duitsland belangrijk 
gewijzigd is. 

De deelneming aan de verkiezingen was boven verwachting 
groot, met uitzondering van de kiezers beneden de dertig jaar. 
Ook van deze moet over heel het land een behoorlijk percentage 
gestemd hebben, hoewel regionaal of plaatselijk de afwezigheid 
van bedoelde groep opviel. Immers, bij een verkiezing zonder 
stemplicht is een opkomst van 78.5 % niet alleen normaal, maar 
zelfs groot te noemen. Vergelijkingen met andere landen be
wijzen dat zonder stemplicht de opkomst zelden meer dan 
75 % bedraagt. In het meest democratische aller landen, de 
Verenigde Staten, spreekt men zelfs van "grote belangstelling", 
wanneer 60% aan de stembus verschijnt. 

Het wegblijven der jongste kiezersklassen is het gevolg van 
gebrek aan belangstelling. Ervaringen, opgedaan in contact met 
de Duitse jeugd, bewijzen het. Nazistische gezindheid is bepaald 
niet de reden. Veel eerder kan men overblijfselen van zulke 
gezindheid zoeken bij die kiezers, die in grote getale op de 
partijen van uiterst rechts of op de "Wanhopige-organisaties" 
zoals die van Alfred Loritz in Beieren, gestemd hebben. 

Bekijkt men de percentages van kiezersopkomst nader, hoe 
ze regionaal verdeeld zijn, dan valt op dat er van Noord tot 
Zuidwest afnemende belangstelling geweest is. Beieren, met een 
opkomst van over 80 %, vormt een uitzondering onder de zuide
lijke deelstaten. In Zuid-Baden verscheen maar 70% der kiezers 
aan de stembus. 

Dit verschil krijgt groter relief, wanneer men daarnaast de 
graad van politieke verdeeldheid onder het kiezerscorps onder
zoekt. Dan blijkt, dat de grote partijen: C.D.U., S.P.D. en 
F.D.P. (liberalen), in Nordrhein-Westfalen, in het Noord
Westen dus, veel minder te lijden hebben gehad van de con
currentie van extremistische of particularistische richtingen, dan 
verder noordoostelijk, in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein, en 
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dat deze Landen op hun beurt overtroffen worden in politieke 
verdeeldheid door de zuidelijke deelstaten, waarbij Beieren dan 
het slechtste beeld te zien geeft. 

Hetzelfde verschil blijkt ook weer, als de percentages voor 
ongeldige stemmen vergeleken worden. Het ongeldig maken 
van een stembiljet kan een politieke daad zijn: een protest 
tegen de verkiezingen of tegen de democratische regeringsvorm. 
In de noordelijke deelstaten was dit percentage nergens groot, 
het hoogst was het nog in Hamburg met 2.8 %. In het Zuiden 
lag het overal wat hoger. Zuid-Baden en Hessen hadden res
pectievelijk 5 en 5.7% ongeldige stemmen, wat wijst op een 
politiek protest in deze Landen. 

Te graag laten we ons bij politieke beschouwingen leiden door 
traditionele voorstellingen, die zelden aan de feiten getoetst 
worden. Een van die voorstellingen is dat Zuid-Duitsland altijd 
een meer democratisch gezind volk gehad heeft in tegenstelling 
tot het ondemocratische Pruisen, waarbij gemakkelijk vergeten 
werd, dat Noord-West en Noord-Oost Duitsland wel beiden 
Pruisisch waren, maar een geheel verschillend verleden hadden. 
Deze laatste verkiezingen demonstreren opnieuw wat ook na 
1918 gebleken is, dat er in Zuid-Duitsland nog altijd veel parti
cularisme bestaat. Dit is echter wat anders dan democratische 
gezindheid. Op zijn best is het een "kerktoren-democratie". De 
kern van het Duitse democratische leven ligt in het Noord
Westen. 

Het kiesstelsel. 
Aan de verkiezingen namen vier partijen deel, die van de 

Militaire Regeringen van alle Westelijke zones "licentie" ge
kregen hadden, C.D.U., S.P.D., F.D.P., K.P.D. De andere 
dertig partijen werkten slechts in één of twee zones. Zeventig 
"onafhankelijke" candidaten werden gesteld. Het opstellen van 
onafhankelijke candidaten was mogelijk omdat de "Parlemen
tarische Rat" bij de vaststelling der Kieswet een middenweg 
gezocht heeft tussen het districtenstelsel en dat van evenredige 
vertegenwoordiging. De nadelen van het laatste systeem waren 
sterk gevoeld onder het regime van Weimar. De Kieswet van 
15 Mei 1949 volgde het systeem De Hondt en bepaalde dat de 
Bondsdag minstens 400 leden hebben zou. Daarvan zullen per 
Land 60 % gekozen worden volgens het districtenstelsel en 40 % 
volgens evenredige vertegenwoordiging. Een voorbeeld: \Vürt
temberg-Hohenzollern stelt tien vertegenwoordigers in de 
Bondsdag. Het land wordt dus verdeeld in 6 kiesdistricten en 
de candidaten die in deze districten de meeste stemmen werven 
(geen herstemming) zijn gekozen. Vervolgens worden de totale 
aantallen stemmen op de afzonderlijke partijen uitgebracht in 
het land, vergeleken. De partij, die de meeste stemmen ver
kregen heeft verkrijgt een zetel. Dan deelt men het door deze 
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partij verkregen aantal stemmen door twee. Is dit halve aantal 
nog groter dan het stemmengetal door de eerstvolgende partij 
verkregen, dan krijgt de eerste partij een tweede zetel; zo niet, 
dan wordt deze tweede zetel toegewezen aan partij no. 2. Cijfers 
maken het duidelijker. Nemen we aan dat in genoemd land 
Württemberg-Hohenzollern, waar 4 zetels volgens het evenredige 
stelsel verdeeld moeten worden de volgende resultaten voor de 
dag gekomen zijn (de cijfers zijn fictief) : 

C.D.D ............. 240.000 
S.P.D. ............ 90.000 
K.P.D. ............ 82.000 

De C.D.D. krijgt dan één zetel onmiddellijk toegewezen als 
sterkste partij. 240.000 : 2 = 120.000. Ook de tweede zetel gaat 
dus naar de C.D.D. 240.000: 3 = 80.000. De S.P.D. met 90.000 
komt nu aan bod voor een zetel. 90.000: 2 = 45.000. De C.D.D. 
is nu gefixeerd op 80.000, de S.P.D. op 45.000. De Communisten 
(K.P.D.) hebben echter 82.000 en krijgen de vierde zetel. Het 
quotum wordt nu 82.000: 2 = 41.000. 

De vijfde zetel gaat dus weer naar de C.D.D. Men gaat zo 
voort tot alle tien zetels volgens evenredige vertegenwoordiging 
verdeeld zijn, alsof er in het geheel geen districtsverkiezing 
plaats heeft gehad (in duizenden): 

C.D.D ........ 240 120 80 80 80 60 44 44 40 40 
S.P.D. ....... 90 90 90 45 45 45 45 15 15 15 
K.P.D. ....... 82 82 82 82 41 41 41 41 41 27 

Het resultaat der evenredige indeling zou dus zijn: 6 voor de 
C.D.D., 2 voor de S.P.D., 2 voor de K.P.D. Nemen we nu aan 
dat bij de districtsverkiezingen reeds 4 C.D.D. vertegenwoor
digers gekozen zijn, dan krijgt deze partij er dus nog twee bij, 
aan te wijzen naar rangorde op de lijst. Was de stemming echter 
zo gelopen dat in drie der zes districten een S.P.D.-man de 
strijd gewonnen had, terwijl volgens evenredige vertegenwoor
diging de partij maar op twee zetels recht had, dan wordt de 
als districtsafgevaardigde gekozene als extra vertegenwoordiger 
aan het totaal aantal Kamerleden van het land toegevoegd. 
Daarvoor bepaalt de Kieswet dat de Bondsdag minstens 400 
leden telt. Partijen die minder dan 5% van het stemmenaantal 
in een deelstaat verworven hebben, komen niet bij de berekening 
in aanmerking. Het is echter mogelijk dat ze in een district 
de overwinning behaald hebben en in dat geval hebben ze recht 
op hun zetel. 

De partijen. 
Bezien we nu de kleinere partijen die in de verschillende deel

staten met succes opgetreden zijn. Eén vertegenwoordiger wordt 
gesteld door de "Süd-Schleswiger Wahlverband", een pro-
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Deense groep. Drie zijn "onafhankelijken" die eerst in de loop 
der zittingen hun ware kleur zullen tonen. Tien zetels zullen 
worden ingenomen door een onvervalst-democratische partij: 
het Zentrum. 

Deze groep vertegenwoordigt de meer "vooruitstrevende" of 
meer "linkse" richting onder de Duitse Katholieken. Al deze 
termen zijn gemeenplaatsen en in wezen onjuist, maar kunnen 
hier gebruikt worden om aan te duiden dat het Zentrum minder 
geneigd is met het conservatief-burgerlijke element samen te 
gaan en op economisch gebied een minder "liberale" richting 
voorstaat dan de C.D.U. Indertijd, toen het politieke leven 
in Duitsland weer begon, was er groot meningsverschil onder 
de Katholieken of de Centrumpart~j uit de vóór-Nazi-periode, 
die practisch een Katholieke partij was, weer moest worden 
opgericht, of dat men streven zou naar een gemeenschappelijke 
organisatie van Katholieken en Protestanten. Personenkwesties 
waren er ook in betrokken. Dr Adenauer als leider van de C.D.U. 
vertegenwoordigde een bepaald politiek element uit de prae
nazistische tijd, dat onder de jongeren weinig gezien was. Het 
nieuwe Zentrum stond onder leiding van Dr Spiecker. Mogelijk 
speelt ook de tegenstelling centralisme-federalisme een rol. 
Dr Adenauer heeft in bepaalde kringen wantrouwen gewekt 
wegens te grote neiging tot federalisme. Niet zo lang vóór deze 
verkiezingen begon bij Dr Spiecker en anderen de overtuiging 
te groeien dat een splitsing van het Katholieke kiezerscorps 
ongewenst was. Hij trachtte zijn partij tot een fusie met de 
C.D.U. over te halen maar leed op de partij vergadering een 
smadelijke nederlaag en werd met zijn aanhangers uitgestoten. 
De Zentrum groep zette dus de strijd voort, maar kon geen 
invloed winnen buiten N ordrhein Westfalen. In dit land liggen 
de keruen van haar macht in het noordwestelijk-Roergebied 
(Rees-Dinslaken, Essen, Düsseldorf), het noordelijk Rijnland 
(Geldern-Kleve), het uiterste zuiden van het Roergebied (Kies
kring Sieg) en in oostelijk Westfalen (Wezer-Iand), en in een 
deel van het Sauerland. De verdeling bewijst dat het Zentrum 
alleen daar kracht ontwikkelen kan waar energieke kerngroepen 
ervoor werken. In Keulen en Aken b.v. is de macht der partij 
zeer gering. De andere kleinere partijen behoren alle tot de 
politieke rechtervleugel. In deze partijen ziet het buitenland 
het weer ontwakend nationalistische element openlijk voor de 
dag komen. Naar gelang van de traditionele opvattingen die 
in de afzonderlijke landen omtrent het Duitse volk heersen, 
richt zich de toorn nu eens tegen de Beierse, dan weer tegen 
de Noord-Duitse groepen. 

Ongetwijfeld sterk conservatief en reactionair is de "Deutsche 
Rechtspartei" . Deze groep gaf de eerste tekenen van leven in 
de zomer van 1947. Ze vroeg toen om licentie in Hessen en roerde 
zich bij de verkiezingen voor de landdag van Nedersaksen in 
dit jaar waarbij ze 7000 stemmen kreeg in Göttingen en om-
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geving en nog een 25.000 in het overige Nedersaksen. Toen 
vertegenwoordigde zij nog slechts één vijfde van één percent 
van het kiezerscorps. Voor de laatste stembusstrijd associeerde 
ze zich met de "Deutsche Konservatieve Partei" , een analoge 
groep en won 118.000 stemmen in Nordrhein-Westfalen (op 
6.900.000 kiezers), 273.000 in Nedersaksen (op 3.360.000),27.000 
in Sleeswijk-Holstein (op 1.400.000) en 11.000 in Hamburg 
(op 900.000). De kern der beweging zit dus nog altijd in Neder
saksen en wel hoodfzakelijk in het zuidelijk deel der provincie 
Hannover en het nabij gelegen Brunswijk, waar ook in de 
periode van Weimar rechts-radicale elementen de boventoon 
voerden. Met 1.8 % van het totaal aantal stemmen kan nu de 
partij nog moeilijk een nationalistisch gevaar vormen. 

Van andere aard, maar te gemakkelijk met de uiterst-con
servatieven op één lijn geplaatst, is de "Deutsche Partei", ook 
een product van Nedersaksen. Deze haalde dubbel zoveel stem
men als de D.R.P. Ze meldde zich alleen in de noordoostelijke 
deelstaten, niet in Nordrhein-Westfalen wat in het buitenland 
mede aanleiding is geweest, ze te karakteriseren als een voort
zetting der oude Welfen-partij. Wat men daarbij denkt, is niet 
recht duidelijk. De Welfen-partij was een protest-groep tegen 
de annexatie van het Koninkrijk Hannover bij Pruisen. Ze was 
particularistisch en legitimistisch. De "Deutsche Partei" van 
nu formuleert haar standpunt als volgt: prinicipieel verzet tegen 
socialisatie en gerichte economie, vóór vergaande sociale zorg, 
tegen de tot nu gevolgde methode van denazificatie, vóór het 
onderscheiden van politieke mening welke ongestraft moet 
blijven, en politieke of zelfs criminele schuld, welke bestraft 
moet worden; tegen erkenning der Oder-Neisse-linie of afschei
ding van het Saarland, vóór erkenning van het recht van ge
allieerden op verzekering van de vrede. Conservatief is de partij 
ongetwijfeld, over haar "nationalisme" kan van mening verschild 
worden. Werkelijke betekenis had ze in Nederskasen en Bremen 
waar ze 17 % der geldig uitgebrachte stemmen verwierf. Opper
vlakkig gezien lijkt ze de vertegenwoordigster van het niet
Katholieke en niet meer gelovig-Protestantse deel der burgerij, 
die tegen de C.D.U. bezwaren heeft wegens de onderwijspolitiek 
en de Vrijzinnigen niet principieel genoeg vindt in nationale 
kwesties. 

Beieren heeft het Westduitse volk gelukkig gemaakt met twee 
kleine partijen, die beiden ernstig storende elementen kunnen 
vormen. De verklaring hiervoor ligt in de structuur van de 
Beierse staat en de sociale veranderingen die als gevolg van de 
oorlog hebben plaats gegrepen. Beieren is niet homogeen. Het 
heeft zijn grenzen gekregen in de Napoleontische tijd, toen een 
groot deel van Frankenland (het deel van de Main) met Ansbach 
en Bayreuth (vroeger Pruisisch) er aan toegevoegd werden. Het 
verkreeg toen ook een deel van Zwaben (Westelijk van de Lech). 
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De historische kern van het land wordt gevormd door Ober
bayern (tussen Alpen en Donau) en de Oberpfalz (tussen Donau 
en Frankische Jura). Wat men sinds vele jaren op politiek gebied 
ziet is een strijd tussen Franken en Zwaben aan de ene zijde 
en het kernland aan de andere. De boerenbevolking van Ober
bayern was altijd particularistisch, monarchistisch, conservatief, 
Katholiek, maar in massa aan de Katholieke sociale gedachte 
totaal vreemd. Na 1871 organiseerde deze volksgroep zich in 
de "Bayerische Patrioten Partei". Na 1918 dirigeerde ze de 
afscheiding van de "Bayerische Volkspartei" van het Centrum 
onder leiding van Dr Heim, toendertijd voorzitter der Beierse 
boerenbonden. Deze boerenbonden hebben achter de schermen 
steeds een belangrijke rol gespeeld. In wezen stonden ze een 
zelfstandigheid voor, die noch politiek, noch economisch te 
verwezenlijken was. Vandaar dat de houding der Beierse poli
tieke leiders in onrustige jaren steeds een onzekerheid verried, 
waarvan andere elementen konden profiteren. In 1923 trachtte 
HitIer er munt uit te slaan. Nu, in 1947, leidde het particularisme 
van dezelfde groep tot een afscheiding van de Bayern partei 
van de C.S.U. (de Beierse organisatie der C.D.U.). Als gevolg 
daarvan behield de C.S.U. in de Frankische en Zwabische 
districten de meerderheid en won ze zelfs veld in de Oberpfalz, 
maar werd Zuid-Beieren tot een politieke chaos, waarvan niet 
alleen andere rechtsradicalen profiteerden, maar ook de S.P.D. 
München geeft er een voorbeeld van. De Socialisten behaalden 
er 27% der stemmen, de Bayern-partei 22% en de C.S.U. 17%. 
Op grond van het districtenstelsel werden in alle vier districten 
van München Socialisten als vertegenwoordigers aangewezen. 
De Beierse Partij is alles behalve een democratisch element 
in de Duitse politiek. Haar eng-chauvinistisch standpunt ken
merkt haar geestelijk als een nationalistisch element, dat alleen 
daarom door het buitenland met zekere sympathie gezien wordt, 
omdat dit nationalisme zich tegen Berlijn richt. 

Wie de tegenstelling München-Rest van Duitsland aanstookt, 
mag zich er niet over verwonderen als uit de resluterende chaos 
tenslotte een Feldherrnhalle drama en een Hitler voorkomt. 

Een aspitant-Führer, een nog veel tragi-komischer fuguur 
dan de Hitler van 1923, heeft zich al aangemeld: Alfred Loritz, 
"de blonde Führer". Loritz bijnaam vormt de bitterste hoon 
ooit over de ondergegane leider van het "Arisch Ras" uitge
sproken. De "blonde Führer" heeft een politiek verleden, wat 
de donkerharige niet had. Dat politiek verleden werpt een zon
derling licht op de verhoudingen in Beieren. Loritz zelf beweert, 
dat hij een der organisators was van de aanslag op Hitler in 
de Bürgerbraukeller in 1939. Gezien het mysterie dat nog altijd 
rondom deze zaak hangt, is de bewering even moeilijk te weer
leggen als te bewijzen. Na de capitulatie schijnt hij door de 
Amerikaanse Intelligence als "betrouwbaar" beschouwd te zijn. 
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Anders had hij moeilijk reeds in 1946 minister in Beieren kunnen 
zijn, waar hij het denazificatie-departement onder zich had! 
In 1947 rebelleerden alle part\jen in de Beierse Landdag tegen 
zijn beleid. Hij werd ervan beschuldigd, een "controle-dienst" 
te hebben ingesteld, die de allures ener geheime politie ging 
aannemen. In Juni 1947 werd hij uit de regering verwijderd. 
Zijn "Wirtschafts-Aufbau-Verein", een politieke partij, had hij 
al georganiseerd. Hij kreeg voorlopig weinig kans tot politieke 
actie want de lokalen van zijn partij werden bezet en hijzelf 
gearresteerd, van de gevangenis naar een ziekenhuis gebracht, 
waaruit hij ontsnapte, weer gearresteerd, voor het gerecht 
gesteld en in December 1 948 .... vrijgesproken, hoewel sommige 
beschuldigingen (zwarte handel) bewezen schenen. 

Boze tongen beweerden dat Loritz dit te danken had aan een 
geheim accoord met de C.S.U.-minister van Justitie, Josef 
Müller. Dr Müller was beschuldigd van coöperatie met de Sicher
heitsdienst tijdens de oorlog, waartegen hij beweerde slechts 
als officier van de "Abwehr" (contraspionnage) gewerkt te 
hebben. Hij kon er trouwens op wijzen, dat hij reeds in 1943 
gearresteerd was geworden wegens "politieke onbetrouwbaar
heid". Hoe dit ook zij, Loritz' vrijlating kwam als een verrassing. 
Sindsdien agiteert "de blonde Führer" onder de volksmassa in 
München en omgeving, waarbij hij zich er op beroemt "docu
men ten' te bezitten, die de Beierse regering hopeloos com
promitte en. Wie ooit Feuchtwangler's boek "Erfolg" gelezen 
heeft overr 1923, hoort hier bekende klanken. 

Loritz vindt zijn steun onder de hopelozen, degenen die alles 
verloren hebben en ternauwernood nog bestaan kunnen en hij 
richt zich in het bizon der tot de uitwijkelingen uit Bohemen en 
de oostelijke provincies, nu bij Polen gevoegd. De oer··conser
vatieve landbevolking van Beieren ziet de millioenen-immigratie 
van deze ongelukkigen, waardoor hun oude sociale orde bedreigd 
wordt, al even ongraag als de even conservatieve land bevolking 
in Sleeswijk Holstein. Daar in het noorden stemden enige 
tienduizenden pro-Deens in de hoop de bannelingen weer 
verderop en uit hun gewest te kunnen jagen. De houding van 
de Katholieke Beierse boeren is dikwijls niet veel Christelijker. 
Steunend op een combinatie van wanhopige groepen kon LorÏtz 
bij de verkiezingen 685.000 stemmen bijeenkrijgen, wat hem 
twaalf plaatsen inruimt in de Bondsdag. 

Dit over de kleine partijen, die aan de verkiezing deelgenomen 
hebben. Een laatste groep, die de verkiezingen geboycotteerd 
heeft, moet echter nog vermeld worden: de "Gemeinschaft 
Unabhängiger Deutschen". Deze organisatie werd gevormd door 
reactionnairen. Hun relaties met het Nazi-systeem zijn evident. 
Ze propageerden de boycot der verkiezingen en non-coöperatie 
met de nieuwe bondsstaat. Op vergaderingen in Noord-Duits
land, o.a. in Oldenburg, pochten hun woordvoerders, dat ze 
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binnen twee jaar de meesters van het land zouden zijn. Als 
politiek hoofd der groep wordt Generaal-majoor Bremer ge
noemd. Minister-President Arnold van Nordrhein-vVestfalen 
verklaarde, dat hij deze Bremer en Genossenschaft graag het 
handwerk lichten wilde en ze twee jaar stenen zou doen kloppen 
in de ruines der steden, als de Militaire Regering hem er de macht 
toe gaf. Maar de Militaire Regering, die anders graag Duitse 
politieke leiders wegens nationalistische uitlatingen op de 
vingers tikt, deed niets tegen Bremer en consorten. De actie 
dezer lieden werd, gelukkig, een groot fiasco. Van sabotage 
der verkiezingen zijn nergens minder sporen dan in het terrein, 
waar zij gewerkt hebben. 

Drie van de vier grote partijen (C.D.U., S.P.D., F.D.P.) 
kunnen over de uitslag der stemming tevreden zijn. De vierde, 
de Communistische partij, heeft, wat het aantal zetels betreft, 
haar plaats op de ranglijst verloren. Ze heeft slechts 15 afge
vaardigden gekregen en komt dus na de Deutsche en de Bayern
partei, die er elk 17 hebben. \Vat stemmenaantal betreft, door 
geheel West-Duitsland bijeengerekend, staan ze echter nog 
altijd op de vierde plaats. Proportioneel daalde hun aanhang 
van 9 tot 5.5 % der totaal uitgebrachte stemmen. Niet het 
communisme als zodanig, maar Rusland heeft hier een nederlaag 
geleden. Juist die groepen der Duitse bevolking die het meest 
geproletariseerd zijn en, theoretisch, de natuurlijke aanhang 
ener revolutionnaire beweging zouden vormen, zijn het slacht
offer geweest van de Russische politiek. De uitwijkelingen uit 
het Oosten leven in verschrikkelijke ellende, maar ze schrijven 
die ellende op de eerste plaats aan Rusland toe. Rusland heeft 
bovendien de kardinale fout gemaakt de vrouwen tegen zich 
op te jagen door het vasthouden van honderdduizende krijgs
gevangenen. Tegen zulke feiten kan de heilsbelofte van de 
Cominform niets betekenen. 

Van de drie andere partijen zijn de Freie Demokraten de 
ware overwinnaars, wat ook voor de dag zal komen bij de 
samenstelling der regering. l'\iet dat percentsgewijze de voor
uitgang dezer liberale groep zo enorm is : ze steeg van 8.5 tot 
11.5 van het totaal der uitgebrachte stemmen. Maar terwijl 
z~j vooruitging, gingen de C.D.U. en S.P.D. proportioneel 
achteruit. De C.D.U. had in 1947 35.7 en nu 30%; de S.D.P. 
vroeger 33 en nu 27 %. Deze verandering is niet alleen, mogelijk 
zelfs niet op de eerste plaats, te wijten aan verloop van stemmen, 
Het aantal kiezers was deze maal 6.000.000 groter dan twee 
jaar terug. Vele van die nieuwe kiezers (waaronder 600.000 
gedenazificeerden) hebben voor de eerste maal hun keuze gedaan. 
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Doel van de verkiezingsstrijd. 
Waarover is de verkiezingsstrijd eigenlijk gegaan? Het is 

nooit zeker dat een stembusstrijd door het volk gevoerd wordt 
over de door de partijen naar voren gebrachte punten. Het kan 
zijn dat andere consideraties voor de kiezers belangrijker zijn. 
Een voorbeeld is de verkiezing van 1948 in Nederland, die men 
vergeefs tot een strijd over de Indonesische politiek heeft trach
ten te maken. In Duitsland is het niet gegaan vóór of tegen 
het Federalisme, vóór of tegen de bezettingspolitiek. Was dat 
laatste het geval geweest, dan waren er heel andere resultaten 
uit de bus gekomen. In enkele plaatsen in het Roergebied, die 
zwaar door recente demontages getroffen zijn, steeg het aantal 
communistische stemmen met 50%. 

De strijd ging, zoals straks overal in West Europa, vóór ot 
tegen gedirigeerde economie. Deze verkiezing vormt de bekroning 
van een jarenlange strijd, in Duitsland tussen Engelsen en 
Amerikanen in stilte gevoerd, welk economisch stelsel zou zege
vieren, "planned economy" van de Labour-regering of "private 
enterprise" naar Amerikaans model. De nederlaag van "planned 
economy" is vernietigend geweest. Nadat in het Geallieerde 
bestuur de Engelsen steeds verder hadden moeten terugwijken 
voor de Amerikanen, ontviel hun nu ook de steun van de 
bevolking, die ze eventueel gehad zou hebben bij een grote 
overwinning der Socialistische Partij. Vandaar de bittere 
commentaren in de Britse pers, de grote tevredenheid bij een 
liberaal Zwitsers blad als de Neue Zürcher Zeitung, de voldaan
heid van Acheson, het iets meer gereserveerde applaus van 
Frankrijk (wat minder gereserveerd zou zijn, als Frankrijk niet 
voelde nu met het Saargebied in woelig vaarwater te komen). 

Een radicaal weekblad als de New Statesman and Nation 
kan het gif niet fel genoeg spuwen: ,,\Vest Germany voted 
for the German flag; its colours may be said to stand for the 
strength of the black international (de Katholieke Kerk I), the 
desire for revenge on red Russia, and the lure of American 
gold" .1) Een nobele interpretatie van het zwart-rood-goud ! (De 
redactie van dit weekblad leeft overigens in de enigszins zon
derlinge overtuiging dat alle financiele moeilijkheden van Enge
land Amerika's schuld zijn). De zo waardige "Economist", die 
vlak voor de verkiezingen nog schreef: "The Allies will get the 
Germany they deserve by their policies, not so much in, as 
around Germany" 2) sputtert nu dat het Duitsland waarvan 

1) "West Duitsland stemde voor de Duitse vlag; men kan zeggen, 
dat haar kleuren betekenen: de kracht van de zwarte internationale 
(de Katholieke Kerk I), het verlangen naar wraak op het rode Rusland, 
en de verlokking van het Amerikaanse goud". 

2) ,.De Geallieerden zullen het Duitsland krijgen, dat zij verdienen 
door hun politiek, niet zozeer in, alswel rond Duitsland". 
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men droomde, "a grateful accommodating Germany'',1) nooit 
zal bestaan. Het woord "accommodating", economisch verstaan, 
laat de kat uit de zak, want het betoog gaat verder met hoon 
over "the peculiarly naive brand of laissez faire, professed by 
the Right in Germany",2) dit is .... door Amerika. 

In dit groot verband van een ommezwaai in de economische 
politiek van Europa (men denke aan België onder het nieuwe 
kabinet) zijn de verkiezingen in Duitsland voor Nederland van 
primair belang. B. H. M. VLEKKE. 

1) "een dankbaar, inschikkelijk, Duitsland". 
2) "de al bijzonder naieve soort van laissez-faire politiek, die door 

de rechterzij de in Duitsland wordt voorgestaan". 
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de politieke verhoudingen op Curaçao 

lE
en overzicht van de politieke ontwikkeling en de huidige 

politieke situatie op Curaçao is slechts te begrijpen met 
--l een blik op de samenstelling van de bevolking: Curaçao 

is voor ruim 85 % gedoopt katholiek; het resterend 
15 % is hoofdzakelijk protestant en joods. Deze laatste groep 
_ sinds eeuwen, dank zij de Hollandse tolerantie voor alles 
wat niet katholiek was, hier gevestigd - heeft zich ontwikkeld 
tot een aaneengesloten handelsstand, zeer kapitaalkrachtig en 
de grootste concerns buiten het oliebedrijf beheersend. Zij vormt 
een geziene groep, die sociaal de boventoon voert en aan alle 
mogelijke instellingen - ook katholieke - ruimschoots materiële 
steun verleent. De Curaçaose samenleving is zonder deze thans 
kleine, maar economisch sterke kern, ondenkbaar. 

Hiernaast noemden wij de Protestanten, hoofdzakelijk oude 
blanke families, die zich ten tijde van de West-Indische Com
pagnie hier als plantagehouders of als bestuurs-ambtenaren 
gevestigd hebben. Zij komen vooral uit Nederland, maar men 
treft onder hen ook aan nakomelingen van franse en zwitserse 
hugenoten-families, zoals de Perret-Gentils, Debrots, Nouels e.a., 
die ten tijde van de vervolgingen in hun land hierheen hun toe
vlucht genomen hebben. Deze mensen, die vroeger veelal de 
bestuursfuncties aan zich trokken, zijn tot stilstand gekomen 
of zijn vaak gepasseerd door de opkomende katholieken. Ook 
zij hebben hun stempel op de bevolking gedrukt. 

Tenslotte rest de grootste groep: de Katholieken. Dit zijn 
hoofdzakelijk de mensen die gedurende de laatste 70 jaren op 
zeer snelle wijze tot sociale en economische ontwikkeling ge
komen zijn. Door het Bijzonder Onderwijs opgeleid, door hun 
wil om vooruit te komen en vaak door een grote natuurlijke 
begaafdheid, hebben zij zich in luttel aantal jaren opgewerkt 
tot eersteklas handelslieden en uitstekende bestuurs-ambtenaren. 
De Katholieken vormen thans nagenoeg de gehele arbeiders
stand, de gehele middenstand, het grootste deel van het Curaçaos 
geboren onderwijzerscorps, terwijl verreweg de meeste academisch 
gevormden in bestuursfuncties katholiek zijn. 

Hiernaast bekleden een aantal katholieke handelszaken ook 
de topplaatsen in de handelswereld. Oppervlakkig bezien, zou 
men dus oordelen: een katholieke partij, in zulk een land, 
moet de grootste partij zijn. 

Helaas is niets minder waar, en dit schrijven wij vooral toe aan: 
1. te snelle economische bloei; 
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2. grote verwarring bij de massa door rassentimenten en op
zettelijk gezaaide wanbegrippen; 

3. onverschilligheid van vele vooraanstaande "intellectuele" 
katholieken, die de funeste consequentie van hun passiviteit 
niet inzien. 

Ad. 1. Ca. 25 jaren geleden was Curaçao nog noodlijdend. 
Er was geen actieve handelsstand, wat plantages in handen van 
de "sjons", (heren), wat kleine landbouw en scheepvaart. Toen 
kwam de "olie", de grote tovenaar, die met één slag Curaçao 
uit een rustieke slaap wakker schudde en omvormde tot een 
moderne wereldhaven met een totaal tonnage groter dan 
Amsterdam. Ieder, die wilde, kreeg hoog betaald werk; dorre 
gronden, waar anders alleen stekelige cactussen sierden, kregen 
goudswaarde. 

Iedereen verdiende geld, "placa", moderne huizen rezen uit 
de grond, radio en ijskast werden gewone meubelen in de meest 
eenvoudige woning, de auto nam hier de plaats in van in Neder
land de fiets, palmbeach stoffen en zijde vervingen katoenen 
pakjes en goedkope jurken. Curaçao werd rijk, Curaçao vierde 
feest, Curaçao leefde onbezonnen en Curaçao vergat maar al te 
vaak de geestelijke waarde van het leven. Er trad vervlakking 
op ruime schaal in. De economische bloei kwam zó plotseling 
en verliep zó snel, dat de sociale verheffing er onmogelijk gelijke 
tred mee kon houden. 

De vroegere katholieke sociale instellingen, als "R.K. Volks
bond", waarin de arbeiders waren georganiseerd, werden niet 
gemoderniseerd, bleven voortteren op oude roem en verdiensten 
uit het verleden, en verloren de greep op de werkende klasse. 

R.K. jeugdbewegingen, voor zover aanwezig, oefenden weinig 
aantrekkelijkheid uit op de jongens en meisjes en de jeugd 
ontglipte in grote getale aan de binding met de R.K. organi
saties. 

Ad. 2. Het valt niet te ontkennen, dat er in het verleden 
fouten, vaak grove fouten zijn begaan t.a.v. de bevolking: 
Men heeft dikwijls maatregelen getroffen, die een scherpe steek 
betekenden in het gevoelig hart der massa. Men heeft dikwijls 
landskinderen gepasseerd om anderen te benoemen ... dit alles 
vergeet de massa niet vlug, vereenzelvigt dit laakbaar optreden 
met het Nederlands Bestuur, dus ook met de blanke bevolking 
van Curaçao, die vroeger hier de lakens uitdeelde. Niets is 
gemakkelijker uit te buiten dan reële of fictieve discriminatie; 
en waar de tegenpartij de "Missie", dat is de Hollandse en blanke 
paters, fraters en zusters, al te gretig vereenzelvigde met de 
blanke dragers van het "koloniaal" bestuur, en waar ook de 
Katholieke politieke partij onvermijdelijkerwijze met de "kolo
niale missie" werd vereenzelvigd, is het duidelijk, hoe moeilijk 
en ongelijk de strijd voor deze partij van katholieke beginselen 
moest zijn. Tegen opzettelijke en amorele middelen is het een
maal moeilijk een open en eerlijke strijd te voeren. 
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Het mandement van de Bisschop, die de bevolking op de 
ernst van de toestand wees, en haar aanspoorde de stem naar 
eer en geweten uit te brengen, kon de stroom van het rassen
sentiment, eenmaal in beweging gebracht, nog niet tegenhouden. 

De invloed van godsdienst en priesters, nauwelijks een 75 
jaren aanwezig, bleek nog niet sterk genoeg om bovengenoemde 
ontketende krachten in goede bedding te leiden. Wij zeggen 
met opzet nog niet sterk genoeg, omdat duidelijk waarneembare 
tekenen erop wijzen, dat door de gebeurtenissen na de verkiezing, 
veler ogen zijn opengegaan, en dat men dagelijks meer en meer de 
verkeerde keuze bij de eerste, in hartstocht en haat gehouden 
algemene verkiezing, begint te betreuren. In zijn hart is ons volk 
goed, eerlijk en dankbaar, het kan op een bepaald ogenblik 
een verkeerde keuze doen, maar vroeg of laat komt het eerlijk 
van die keuze terug en herstelt dan ruiterlijk zijn fout. 

Ad. 3. Politiek geniet hier door de wijze van propaganda 
voeren, door persoonlijke aanvallen en door het feit dat iedereen 
iedereen kent, bij vele vooraanstaande, intellectuele Katholieken 
- intellectuelen in zeer ruime zin genomen - geen populariteit. 
Deze groep tracht zich coute que coute buiten de actieve en 
practische politiek te houden. Belangstelling voor politieke rellen 
en schandaaltj es is er genoe"g in de binnenkamer en aan de borrel
tafel in de club. Doet men echter een beroep op medewerking, 
dan heeft een ieder het te druk met verenigingen, met werk, 
enz. enz. 

Alles komt neer op de schouders van enkelen, die dan ook 
met een bewonderenswaardig uithoudingsvermogen en enthou
siast idealisme propaganda voeren dag in dag uit, nacht aan 
nacht. Het kwaad, dat de groep vooraanstaande intellectuelen 
door haar negativisme bewerkstelligt, is niet te onderschatten 
en zeer af te keuren. Zij, beter dan wie ook, konden en moesten 
beseffen, dat zij moeten trachten te handhaven hetgeen de 
Katholieken in 75 jaren hebben gewrocht. Zij kunnen en moeten 
beseffen, dat hun passiviteit zich op henzelf, hun nageslacht 
en op toekomstig Curaçao zal wreken. 

Hiertegenover moeten wij onmiddellijk aanvoeren, dat voor
genoemde groep op dit kleine eiland vaak geheel in beslag ge
nomen wordt door verplichtingen in alle mogelijke verenigingen 
en organisaties. Bovendien is er na de verkiezing een toenemende 
actieve belangstelling voor de katholieke-politieke zaak waar 
te nemen. 

Na het voorafgaande, waarin wij U hebben trachten duidelijk 
te maken op welke bodem en tegen welke achtergrond zich het 
spel van de politiek afspeelt, zullen wij U thans een beeld geven 
van de huidige toestand zelf: 

Op Curaçao kennen wij 4 partijen, nI. de K.V.P., de Onaf
hankelijke Partij, De Democratische Partij en de Nationale 
Volkspartij. 

De K.V.P. is de Katholieke partij van het eiland, gebaseerd 

657 



op de katholieke beginselen, met een sociaal zeer vooruitstrevend 
programma, in grote lijn overeenstemmend met het Nederlandse 
K.V.P. programma. De huidige K.V.P. is opgericht enkele maan
den vóór de verkiezing. De vroegere R.K. partij, die gedurende 
jaren pionierswerk van blijvende waarde heeft tot stand ge
bracht en die de baanbreekster van de autonomie kan worden 
genoemd, was volkomen, in het geheim en ondergronds onder
mijnd. De toenmalige fractieleider, thans "leider" van de natio
nale volkspartij, trouw bijgestaan door een "marionetten
partijbestuur" en stroman voorzitter, heeft de oude katholieke 
partij uitgehold. Samen hebben zij hier en vooral in Nederland, 
zich voorgedaan als katholieke-partij-voormannen, samen heb
ben zij het predicaat R.K. ten behoeve van hun separatistische 
beweging gebruikt en misbruikt, totdat zij zich sterk genoeg 
waanden om openlijk met de R.K. Partij te breken om hun eigen 
"neutrale" organisatie op te richten. 

Als een kapitale fout onzerzijds, moet worden beschouwd het 
feit, dat de leiding der R.K. Partij niet eerder zelf de knoop had 
doorgehakt en openlijk met de pseudo aanhangers gebroken. Men 
trachtte echter steeds maar door tot een bruikbaar compromis te 
geraken. Hierdoor ontstond er onder de bevolking een babylo
nische verwarring. En hierdoor bleef ook na de openlijke desavou
ering van de N.V.P. (Gomez) door de bisschop de "leider", die 
lang als de katholieke politicus naar voren was gebracht, bij de 
eenvoudige massa de man van de katholieke partij. 

Zi.in greep op deze massa werd ook verstevigd door de propa
ganda uitgaande van zijn "fêtering" in Nederland, althans van 
wat hier door zijn aanhangers als fêtering en erkenning wordt 
voorgehouden. Zijn verschijnen en woordvoeren op het Congres 
van de K.V.P. op 26 October 1947, te Utrecht, was voor hem 
prachtige reclame. Voor de eenvoudige massa betekende dit de 
aanvaarding en goedkeuring door de grootste nederlandse poli
tieke partij, die bovendien nog katholiek was, een bevestiging van 
hun gedachten dat hun leider op het goede pad was. 

Het programma van de nationale partij, is een vr\je copie 
van dat van de Nederl. K.V.P., met dien verstande dat principiële 
katholieke beginselen ter wille van de neutraliteit eruit gelaten 
zijn of dat in bepaalde artikelen bepaalde woorden, waar het 
juist op aan kwam, veranderd zijn. 

Deze partij is dan ook, zoals reeds eerder vermeld, openlijk 
in de kerken afgekeurd terwijl haar ondergrondse methoden 
en cellenbouw als communistisch zijn bestempeld. 

In een herderlijk schrijven wordt verder het lid worden van 
deze organisatie, zg. ter bestrijding van de democraten, gekwali
ficeerd als "de duivel trachten uit te drijven met Beelzebub". 
Dat desondanks deze partij op Curaçao 4 van de 8 zetels heeft 
verworven, is vooral aan de leider te danken, die een grote 
aantrekkingskracht op de massa had, en tenslotte aan het kies
stelsel, waardoor het mogelijk was dat de K.V.P. met 5400 
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stemmen een zetel kreeg en de N.V.P. 4 zetels met omstreeks 
13000 stemmen. 

De Democratische partij, is vlak voor de verkiezing in 1945 
opgericht, als reactie tegen het zo verguisd "koloniaal" systeem 
en tegen het bewind van de toenmalige landvoogd. Bij haar eerste 
optreden was zij anti-hollands en werd door het "kapitaal" 
gesteund. (Thans, bij de laatste verkiezing had de N.V.P. van 
Gomez, wonderlijk genoeg de geldelijke steun van een bankiers
groep). 

Zij heeft een zeer felle campagne gevoerd en gespeculeerd op 
een zekere anticlericalisme, voortgesproten uit het feit dat de 
missie uit hollandse paters, zusters en fraters bestond en vaak 
vereenzelvigd werd met het "koloniaal bewind". 

U ziet hierin een wonderlijk parallel tussen deze partij en 
de N.V.P. 

De democraten behaalden in 1945 de overwinning, maar door 
het toen vigerend stelsel was het mogelijk met benoemingen 
door de gouverneur hun overheersende invloed in de Staten 
gedeeltelijk te neutraliseren. 

Hun optreden in de Staten gedurende de periode '45-'49 was 
niet bijster vruchtbaar. In hun gelederen zitten nog steeds 
anti-hollandse elementen en dit maakt de massa huiverig. 

Deze partij is ook uitdrukkelijk door het episcopaat verboden. 
Zij heeft thans in de Staten 3 zetels. 

De Onafhankelijke Partij heeft weliswaar geen zetel in de 
Staten behaald, maar heeft in haar midden een zeer sterke groep 
rijke handelslieden en intellectuelen. Met haar sympathiseren 
vele euopees-nederlanders, voor zover deze zich met de plaatse
lijke politiek inlaten. Het moet worden geconstateerd dat deze 
groep mensen, die gedurende een aantal jaren hun brood komen 
verdienen, in het algemeen geen belangstelling tonen voor het
geen om hen heen op het eiland geschiedt in het bijzonder niet 
voor de politiek. 

De feitelijke politieke situatie van het ogenblik is als volgt: 
De Staten bestaan uit 21 leden, 8 van Curaçao, 8 van Aruba, 

3 van de Bovenwinden en 2 van Bonaire. Het ongerijmde van 
deze verdeling is, dat Curaçao, tweemaal zo groot als Aruba, 
met het dubbel aantal stemgerechtigden evenveel zetels heeft 
als dit eiland - dat op Curaçao het K.V.P.lid met 5400 stemmen 
gekozen werd, terwijl op de Bovenwinden iemand met nog geen 
honderd stemmen tot Statenlid werd gebombardeerd. Dat 
Bonaire, met nog geen 4000 inwoners (tegen Curaçao 100.000) 
2 zetels heeft. Het overwicht van de andere eilanden op het hoofd
eiland is schrijnend en is thans ook een van de grootste grieven 
op Curaçao. Het aantal zetels van de K.V.P., N.V.P., en de 
Democraten hebben wij reeds gemeld, nl. respectievelijk een, 
vier en drie. 

Op Aruba heeft de partij Eman 5 en de UNA, als reactie 
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tegen Eman opgericht, 3 zetels. De zetels van de Bovenwinden 
zijn thans sympathisanten van de N.V.P., terwijl deze groep 
op Bonaire ook een sympathysant heeft. 

De andere Bonairiaanse zetel plus de 3 DNA zetels, alle 3 
katholiek, werken in principiële zaken samen met het K.V.P.
lid, terwijl de N.V.P. c.a. met Eman een coalitie heeft gesloten. 
Deze coalitie heeft echter direct twee leden verloren, die zich niet 
met dat monsterverbond konden verenigen. Men beleeft thans 
de wonderlijke situatie dat de "coalitie" uit 11 man bestaat 
(de tamelijk onafhankelijke Bovenwinders meegerekend) en dat 
de groepen "aan de overzijde" 10 man hebben. 

O.i. kan een vruchtbaar bestuur alleen mogelijk zijn wanneer 
alle groeperingen persoonlijke vetes, rancunes en partijbelangen 
vergeten om slechts te beseffen dat de Antillen thans moeten 
bewijzen dat ze de autonomie waard zijn. Doet men dit niet 
dan blijft het een gemodder en geknoei. 

Verder lijkt ons voor Curaçao van essentieel belang, dat in de 
voorgestelde Interim-regeling de verhouding Curaçao-Aruba 
op bevredigende wijze wordt geregeld. O.i. is dit slechts mogelijk 
door een spoedigste scheiding. Hoe paradoxaal het ook moge 
klinken in een tijd, dat landen elkaar in vereniging zoeken, 
slechts scheiding kan hier de oplossing brengen. Aruba beroept 
zich op het verkregen recht van 8 zetels, Curaçao beroept zich 
op haar inwonersaantal, economische belangrijkheid en de even
redige vertegenwoordiging. Er is geen andere uitweg mogelijk 
dan hetgeen hierboven is aangegeven. 

Dan zullen de twee zustereilanden als gelijkwaardigen naast 
elkaar staan, en dan zal ook samenwerking mogelijk zijn waar 
het gaat om gemeenschappelijke belangen. De regeling van de 
status der andere eilanden zal o.i. geen moeilijkheden opleveren, 
daar b.v. Bonaire altijd nauw verbonden is geweest met Curaçao, 
dat een ere-schuld heeft te vereffenen. 

Komt men tenslotte tot een aanvaardbare oplossing, dan 
dienen er nieuwe verkiezingen gehouden te worden. 

Met georganiseerde propaganda en deskundige voorlichting 
is het niet aan twijfel onderhevig of de K.V.P. dan zeer goed 
uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn zal komen. 

Mr 1. C. DEBROT. 

Curaçao, 12 Augustus 1949. 
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PARLEMENTAIRE KRONIEK 

Beschouwing over het \ 
laatste Indonesië-debat. .-J 

Wanneer men een vergelijking trekt tussen wat in kranten
artikelen en andere commentaren vóór en na het laatste Indo
nesië-debat der Tweede Kamer aan beschouwingen daaromtrent 
is geuit, dan is de conclusie onontwijkbaar dat de Kamer in 
haar overgrote meerderheid heeft getoond zich gedragen te 
weten door een waardigheid, welke volgens de voorspellingen 
blijkbaar niet algemeen werd voorondersteld. 

Onmiddellijk immers nadat bekend werd dat de Kamervoor
zitter het college voor een openbare gedachten wisseling over de 
ministeriele nota van 3 Augustus 1.1. had bijeengeroepen, 
hebben voornamelijk meerdere parlementaire redacteurs der 
dagbladen zich beijverd te wijzen op de grote gevaren welke 
zo'n openbaar debat aan de vooravond van de Ronde Tafel 
Conferentie met zich kon brengen. En veelal sprak duidelijk 
hun vrees dat de Kamer deze gevaren niet zou weten te ver
mijden en deswege wellicht kansen zou bederven, welke de 
Regering meende te hebben geschapen middels opbouw van een 
relatief gunstige sfeer. 

Inderdaad was die vrees niet volkomen ongegrond. In belang
rijke mate was zij bovendien geconcentreerd op de K.V.P. 
De K.V.P.-fractie, grootste der Kamer, had sedert de van Royen
Rum-Statements van 7 Mei 1949 een duidelijk gereserveerde 
houding t.O.V. het Indonesië-beleid der regering gedemonstreerd. 
Zou zij in deze houding volharden of wellicht menen deze houding 
tot een meer afwijzende te moeten bepalen dan zou, vanwege 
de verdere verhoudingen binnen het Kamerverband, het resul
taat slechts hebben kunnen zijn: het voortbestaan van een 
latente regeringscrisis, een enerverende spanning tussen meerdere 
middelgrote en grote politieke partijen, in welke sfeer geen plaats 
is voor gezamenlijke krachtsinspanning, alsmede een regering 
die zich in haar beleid gewantrouwd voelt. Doch last but not 
least: grote en mogelijk funeste argwaan bij de Indonesiërs 
vanwege de overtuiging dat een dergelijke politieke constellatie 
aan Nederlandse kant aan de Nederlandse Regering weinig of 
geen stabiliteit en dus geen bewegingsvrijheid verleende; van
wege de overtuiging in ieder geval dat de sfeer van wederzijds 
overleg in gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen geen weer-
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klank had gevonden bij een zeer grote en politiek belangrijke 
groep· van het Nederlandse volk. 

Dit laatste nu is kennelijk te veel en te eenzijdig gebezigd als 
argument om een openbaar debat te vermijden. Het niet laten 
doordringen van een dergelijke indruk, waarvoor men vreesde, 
tot de Indonesische delegatieleden prefereerde men kennelijk 
boven de nadelen, welke ontegenzeggelijk besloten liggen in een 
stommetje-spelen door de volksvertegenwoordiging, en in een
zijdigheid derhalve verloor men wellicht de evidentie van die 
nadelen alsmede de doorwerkende consequenties ervan uit het 
oog. Daarvan blijkt men zich thans inmiddels bewust geworden, 
nu immers het gehouden openbaar debat geenszins de vrees 
heeft bewaarheid, doch integendeel in plaats van allerlei denk
bare nadelen slechts een grote winst heeft gebracht, t.w. een 
opklaring van de hemel boven de binnenlandse politieke ver
houdingen, een wegvallen van de spanning welke sedert maanden 
voelbaar was tussen regering en parlement en welke zich uitte 
in allerlei geheel of ten dele onjuiste geruchten, geruchten welke 
juist in de sfeer der komende R.T.C. veel kwaad konden stichten. 

Natuurlijk was ook in dit debat niet alles botertje aan de 
boom. En de boter welke er wel aan zat werd hevig belaagd 
door de heren Schouten, Gerbrandyen \Velter, waarna Prof. 
Schermerhorn haar weer wat aansmeerde. 

Maar bij deze sprekers lag niet het zwaartepunt van de 
discussie; hun standpunt was reeds genoegzaam bekend. De 
redevoeringen, welke dit openbaar debat maakten tot een posi
tieve factor voor de zaak en de sfeer van de R.T.C., waren 
van de heren Romme, Oud en van de Wetering, woordvoerders 
van K.V.P., V.V.D. en C.H.U. Zij waren zakelijk, niet gericht 
op love-making t.O.V. de Republiek of welke Indonesische 
groepering dan ook, doch stotend naar de kern van de huidige 
stand van het probleem, deze kern tonend in zijn licht- en scha
duwplekken. Voorzover betrekking hebbend op de toekomst 
waren de redevoeringen van Romme en Oud zelfs elkaars ge
lukkige complement. De laatste, meer bijzonderlijk het R.T.C.
memorandum besprekende, hield een knap juridisch betoog over 
de vorm waarin de souvereiniteitsoverdracht tot stand behoort 
te komen alsmede over de positie van de door het Huis van 
Oranje-Nassau te dragen kroon der Nederlands-Indonesische 
Unie. Het was een betoog van de staatsrechtgeleerde, belang
wekkend in zijn interpretatie van de Grondwet. Daar Mr. Oud 
echter niet veel meer deed dan interpreteren was er ook een 
zwakte in, ni. de beperktheid, welke bij problemen als het 
Indonesië-vraagstuk de loutere formule steeds in zich draagt, 
vooral nu in de huidige sfeer van eerste contacten met de 
Indonesische delegatieleden formule alleen weinig pakt. 

Romme daarentegen toonde zich bij uitstek de staatsman, 
blikkend naar de toekomst, het accent van zijn rede hoofdzakelijk 
leggend op de noodzaak van een goed geordende Unie als 
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wezenlijke waarborg voor de zelfstandige vrijheid van Nederland 
en Indonesië beide, als belangwekkende bijdragen tevens in 
de strijd voor een juiste ordening van mondiale verbanden. 
Zijn betoog was ontegenzeggelijk groots en bij machte om te 
apelleren zowel aan het verstand als aan het gevoel van Indo
nesiërs en Nederlanders tezamen. 

Behandelde Oud speciaal de interne vormgeving der Unie, 
zoals deze naar zijn mening door Grondwettelijke bepalingen 
werd vereist, Romme sprak meer over de interne en externe taak 
der Unie, plaatste daarmede de Unie tevens in het huidige 
wereldbeeld en deed met een fors geschetst beeld de Unie voor 
zijn toehoorders leven naar de inhoud. Aldus werd op een voor 
de omstandigheden meest geëigende wijze nogmaals benadrukt 
hoe de K.V.P. het toekomstige Indonesië ziet: vrij, souverein 
en in gelijkwaardigheid samengaand met Nederland om door 
en in dat samengaan voor de eigen ware vrijheid de beste 
waarborg te scheppen. 

Dit was niet mis te verstaan. En de gehele opbouw der rede
voering van de K.V.P.-fractielieder liet evenmin misverstand 
mogelijk t.a.v. het feit dat de K.V.P. deze zelfde zienswijze, 
ditzelfde doel sedert Linggadjatie steeds heeft gehad en ook 
innerlijk getrouw is gebleven. Daaraan deed niet af dat Romme 
het nodig oordeelde een critisch geluid te laten horen over de 
door de Regering bij de van Royen-Rum-Statements ingeslagen 
beleidsweg. Voor zich persoonlijk sprekende meende hij dat de 
Regering het bereiken van bovengenoemd doel voor zich 
moeilijker heeft gemaakt en zulks meer dan nodig was. Een naar 
mijn oordeel zwakke stee in zijn betoog was, dat hij daarmede 
zelf een vraag deed rijzen, waarop hij het antwoord echter 
open liet, de vraag n.l. welke vveg de Regering naar zijn over
tuiging dan wel had moeten bewandelen of blijven bewandelen. 

Evenals de heer Oud ook de Regering becritiserend aangaande 
het feit dat zij onvoldoende voorafgaand overleg met de Staten
Generaal heeft gepleegd bij het uitzetten van een, naar te voren 
geldende richtlijnen, nieuwe koers ("deviaties") in het Indonesië
beleid, t.W. de nieuwe koers der van Royen-Rum-Statements 
van 7 Mei 1949, verklaarde de K.V.P.-fractieleider dat zijn 
fractie voor de op 7 Mei 1.1. ingeslagen weg de verantwoordelijk
heid achteraf niet kon aanvaarden, al zou zij de Regering krachtig 
steunen om langs die eenmaal ingeslagen weg het gemeenschap
pelijke einddoel alsnog te bereiken. 

Deze uitspraak was stellig niet verrassend, al kan men haar 
ongeü\iijfeld aan allerlei staatsrechtelijke en politieke beschou
wingen, de positie der K.V.P. betreffend, onderwerpen. Maar 
onjuist is de suggestie, zoals minister van Maarseveen deze 
plaatste in zijn antwoord, dat een Kamerfractie, die het ver
trouwen in de regering niet uitdrukkelijk opzegt, daarmede 
implicite de verantwoordelijkheid voor de nieuw ingeslagen weg 
aanvaardt. Hoewel in wijze en gelukkige zelfbeperking door 
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de Kamer geen repliek werd gevoerd, was naar mijn mening 
het antwoord op deze suggestie reeds besloten in hetgeen zowel 
door Prof. Romme als ook bijzonderlijk door Mr. Oud in eerste 
instantie was betoogd over ons groeiende conventionele staats
recht inzake overleg tussen Regering en parlement in kwesties 
van internationale en soortgelijke aard. 

Hun betoog raakte n.l. de kwestie van het fait accompli 
waarvoor de Kamer juist in deze tijden van snelle internationale 
ontwikkelingen vaak door de Regering wordt gesteld - wellicht 
vaak moet worden gesteld -, een aangelegenheid welke haar 
questieus karakter slechts kan verliezen indien de Regering 
meer dan voorheen de Kamer of de Kamercommissies in vooraf
gaand overleg betrekt. Doet de Regering zulks niet dan staat 
de Kamer vaak voor een fait accompli, hetwelk zich niet voor 
amendering of afwijzing leent. De omstandigheden en schake
ringen van het algemene of bijzondere politieke beeld kunnen 
echter tevens met zich brengen dat een opzeggen van het 
vertrouwen, leidend tot aftreden der regering, noodlottiger 
gevolgen met zich sleept dan het fait accompli zelf stelt. Achteraf 
dient de Regering dan echter de wijze zelfbeheersing van een 
politieke groepering niet ten onrechte aan te zien voor een 
stilzwijgende aanvaarding van positieve medeverantwoordelijk
heid en zulks temeer niet wanneer de betrokken fractie weliswaar 
geen veroordeling heeft uitgesproken, doch van een gereser
veerde houding duidelijk heeft blijk gegeven. 

Overigens is deze kwestie natuurlijk als steeds vrij gecompli
ceerd; want indien men aan die gereserveerde houding geen 
nadere consequenties verbindt, laat men - om wat voor redenen 
ook - toe dat de regering haar weg vervolgt en draagt men 
voor dat feit zelf verantwoordelijkheid, ook al is deze voor de 
aangelegenheid, welke eraan ten grondslag ligt, niet uitdrukkelijk 
of stilzwijgend aanvaard. 

Overigens is aan de K.V.P .-fractie de regel "in dubio pro reo" 
niet vreemd gebleven: want op stellige wijze heeft haar woord
voerder te kennen gegeven dat, nu eenmaal het Indonesisch 
probleem door de Regering op de weg der van Royen-Rum
Statements is geplaatst, zijn fractie met alle kracht waarover 
zij beschikt de Regering zal steunen om die weg met succes ten 
einde te gaan, in de hoop het einddoel te bereiken, tot heil van 
Indonesië en Nederland beide. 

Nu de Ronde Tafel Conferentie bij het schrijven van deze 
beschouwing geopend staat te worden, moge deze hoop zich 
in krachtig gebed richten tot God, de Alwijze Beschikker van 
het lot der volkeren. 
21 Augustus 1949. Mr. Th. M. J. DE GRAAF. 
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JAARGANG 3 OCTOBER 1949 NUMMER 8 

GRONDWETSHERZIENING 

Dit artikel is bedoeld als inleiding tot een aantal verhande
lingen, welke deskundige schrijvers in volgende nummers van 
dit tijdschrift hopen te wijden aan het bij herhaling aangekon
digde voornemen der Regering, eerlang een herziening van onze 
Grondwet te bevorderen. l ) 

Het begrip Grondwet 
Alvorens enkele opmerkingen worden gemaakt over enige 

onderwerpen, die m.i. bij de komende grondwetsherziening 
bijzondere aandacht verdienen, is het gewenst, dat wij ons eerst 
enige rekenschap geven van het begrip grondwet. B. C. de Sa
vornin Lohman heeft indertijd hierover gesproken in zijn voor
treffelijke inaugurele rede, die nog niets aan waarde heeft ver
loren. Uitgangspunt van zijn betoog vormde het z.g. constituti
onele beginsel, hetwelk inhoudt, dat de macht van de vorst 
allengs wordt beperkt door rechten, welke het volk in de loop 
der tijden naar zich toetrekt en die o.a. in de privileges uit
drukking vinden, zodat op den duur kan worden gewaagd van 
volksrecht naast vorstenmacht. Ten Onzent heeft zulk een situ
atie eeuwenlang bestaan, totdat in 1681 bij het Plakkaat van 
Verlatinge het volk zijn gehoorzaamheid aan den Vorst opzegde, 
waarna een toestand ontstond, gekenmerkt door het ontbreken 
van vorenbedoeld constitutioneel beginsel. Een geheel andere 
ontwikkeling was elders waarneembaar, o.a. in Frankrijk, waar 
het constitutionele beginsel na verloop van tijd werd prijs ge
geven en het absolute koningschap tot wasdom kwam. Weer 
anders was de situatie in Engeland, waar de strijd tussen vorst 
en volk uitliep op een overwinning van het Parlement, hetgeèn 
echter niet belette, dat tot op zekere hoogte nog wel degelijk 
van een constitutioneel beginsel kon worden gesproken, zij het 

1) Het vormde tevens een inleiding, onlangs gehouden voor een 
kring van Tilburgse studenten. 

665 



ook, dat in de praktijk het zwaartepunt der macht kwam te 
liggen bij de Volksvertegenwoordiging. 

Onze geschiedenis toont dus het beeld van een eigen ont
wikkeling. 

Een belangrijke phase in deze ontwikkeling vormt de negen
tiende eeuw, toen de idee van de "ware" constitutie tot groei 
kwam onder den invloed van de theorie der volkssouvereiniteit, 
destijds in Frankrijk als reactie op het absolute koningschap 
verkondigd. De "ware" constitutie is de constitutie, welke de 
grondmacht, het volk, zichzelf geeft. Dit doet ons duidelijk zien 
wat in die dagen onder grondwet werd verstaan, namelijk een 
zeer bijzonder geheel van regelen, door het volk, de grondmacht, 
gesteld. Een tegenstelling daarmede vormde de gewone wet, 
het werk der Volksvertegenwoordiging. 

In 1813 zien wij de herleving van het oude constitutionele 
beginsel met de terugkeer van de Erfprins, die immers bereid 
was, de souvereiniteit te aanvaarden onder waarborging van 
een constitutie, welke de vrijheid en de rechten der onderdanen 
zou verzekeren. Uit de Bataafse tijd werd echter een goed 
deel van het grondwetsbegrip overgenomen, in zoverre dit ook 
toen - indirect overblijfsel van het oude constitutionele be
ginsel - mede inhield de zg. grondrechten, waarvan de vast
legging destijds noodzakelijk werd geacht als reactie op de 
rechteloosheid, welke het absolutisme in Frankrijk had gekend. 
Voorts werd overgenomen het verschil in aard tussen grondwet 
en wet. 

Het karakter van de Grondwet 
Wat het karakter van een grondwet betreft, hieromtrent geeft 

Huart de beste samenvattende beschouwing in zijn Grondwets
herziening 1917 en 1922 (blz. 334-336). Hierover bestonden 
twee opvattingen. Volgens de eerste hield de grondwet in een 
codificatie van ons staatsrecht, gaf zij een volledig beeld van 
onze staatsinstellingen. Deze opvatting vond o.a. aanhang bij 
Loeff en A. F. de Savornin Lohman, die zich indertijd verzetten 
tegen Talma's voorstel tot het verlenen van verordenende 
bevoegdheid aan Kamers van Arbeid, omdat de grondwet 
slechts zulk een bevoegdheid aan daarin met name genoemde 
autonome corporaties toekende. De tweede opvatting behelst, 
dat in de grondwet nevens de grondrechten worden vastgelegd 
enige hoofdpunten van staatsinrichting op voor de gewone 
wetgever onaantastbare wijze. Zij geeft als het ware de stand 
weer van een bepaalde staatkundige ontwikkeling. Zij beslecht 
bestaande punten van geschil, welke aan een normale ont
plooiing van de constitutionele ontwikkeling in de weg staan. 

Nemen wij dit standpunt in, dan zou er indertijd geen bezwaar 
hebben bestaan tegen verlening van verordenende bevoegdheid 
aan de vorenbedoelde Kamers van Arbeid, wat dan ook Talma's 
mening was. Om aan het desbetreffende geschilpunt een einde 

666 



e 

t-

1-

~i 
c, 
p 
e 
n 
n 
t, 
t, 

e 
d 
n 
n 
d 
k 

,-
e 
I. 
t 

,t 
t 

n 
n 
n 
d 
n 
e 
t 
e 
" 

:l 
e 
:l 
t 

r 
:l 
s 
e 

----- - ~----

te maken heeft men bij de grondwetsherziening van 1922 een 
artikel ingevoegd, waarbij de mogelijkheid van stichting van 
nieuwe lichamen buiten twijfel werd gesteld. 

De laatste opvatting wordt thans algemeen aanvaard. 

De strekking der grondwetsartikelen 
Nadere beschouwing verdient voorts de strekking der grond

wetsartikelen. Hierover heeft in 1937 in de Eerste Kamer 
Prof. Anema behartenswaardige opmerkingen gemaakt. "Een 
grondwet behoeft", aldus deze spreker, "zeker niet enkel een 
registratie te zijn van uitgevochten quaesties, maar zij is en moet 
wèl blijven - en daarop komt het aan - een rechtsregeling ; 
zij behoort daarom enkel bindende rechtsregels te bevatten, 
geen algemene beginselverklaringen, die tot niets binden". 
Spreker doelde hier kennelijk op de Staatsregeling van 1798 en 
men zou daarnevens kunnen gewagen van de op dit stuk ge
brekkige Duitse grondwet van Weirnar en de eerste grondwet 
van de republiek Oostenrijk. Hij betoogt dan als volgt verder: 
"eerst .... , wanneer (die) beginselen of leidende gedachten 
zijn uitgewerkt tot concrete rechtsregels, en ieder, die zich 
daarmede wel eens heeft bezig gehouden, weet, dat daar in 
de regel de moeilijkheden juist liggen, en wanneer de grote 
meerderheid van het volk voor deze rechtsregels is gewonnen, 
is het ogenblik aangebroken om ze in de grondwet op te nemen. 
Zo is het ook bij onze meest ingrijpende herziening der grondwet, 
die van 1848, gebeurd. Men heeft toen niet de leidende gedachte 
van het toenmalige liberalisme in de grondwet opgenomen, 
maar de rechtsregelen, die daaruit voortvloeiden. Direct kiesrecht 
voor de gezeten burgerij, vervanging van het Koninklijk ver
ordeningsrecht op vele belangrijke punten door een regeling 
bij de wet, politieke verantwoordelijkheid der Ministers en zo 
meer. Zo hebben wij het immers ook gedaan met het beginsel 
van de vrijheid van Christelijk onderwijs: niet het beginsel is 
in de grondwet geproclameerd, maar een rechtsregeling geformu
leerd, die haar waarborgde. Zo moet het blijven (vgl. Handelingen 
- Eerste Kamer, zitting 1936-1937, blz. 530)". 

In 1948 is met deze m.i. volkomen juiste principes in strij d 
gehandeld door de inlassing van het tegenwoordige veertiende 
hoofdstuk, hetwelk in zeker opzicht een politiek program 
bevat. De toen aanvaarde grondwetsherziening had echter een 
geheel uitzonderlijk karakter, opgelegd door de politieke nood
zaak, en kan zeker niet als maatstaf gelden bij de bepaling van 
den aard van grondwetsartikelen. 

De werkingssfeer der Grondwet 
Een volgend punt, dat enige aandacht verdient, is de werkings

sfeer der grondwet. Deze is van essentieel belang bij de be
oordeling van de vraag, welke onderwerpen dienen te worden 
geregeld. De huidige grondwet betreft in verschillende harer 
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artikelen het gehele Koninkrijk. Nu de structuur hiervan in~ 
grijpend staat te worden gewijzigd, kan moeilijk reeds thans 
worden bepaald, wat bij de aanstaande herziening punt van 
regeling zal moeten uitmaken. 

Wordt bijvoorbeeld de betrekking tussen Nederland en Indo
nesië bij tractaat bepaald, dan sluit dit mi.. in, dat bij de voor
genomen wijziging artikelen, Indonesië rakende, niet meer in 
de grondwet kunnen voorkomen. Geheel anders wordt het, 
indien de verhouding op staatsrechtelijke grondslag blijft 
berusten. Alles hangt hier af van inhoud en strekking der te 
vormen Nederlands-Indonesische Unie. 

Ook het zg. Koninkrijk nieuwe stijl, waarvan het basisaccoord 
van Linggadjati gewaagt, is nog niet tot stand gekomen, zodat 
thans onmogelijk kan worden bepaald, in hoeverre bij de aan
staande herziening ook Suriname en de Nederlandse Antillen 
zullen zijn betrokken. 

Daarom verdient het aanbeveling, deze - zij het allerbelang
rijkste - punten buiten bespreking te laten, totdat de structuur 
van het Koninkrijk opnieuw zal zijn vastgesteld in gemeen 
overleg met Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
Dit behoeft echter niet te beletten, dat reeds thans aandacht 
wordt gewijd aan hetgeen, afgezien van de vorenbedoelde 
structuurwijziging, in de huidige tekst der grondwet her
ziening behoeft. En het is dan ook alleszins verstaanbaar, dat 
van verschillende zijden daarvoor warme belangstelling bestaat. 
Er zijn in onze grondwet verscheidene voorschriften, waarvan 
de wijziging bereids nu in overweging kan worden genomen. 
Tot handleiding hierbij kan bijv. dienen de voortreffelijke nota 
van het lid der Tweede Kamer, de heer Van der Goes van Naters, 
door deze overgelegd bij de eerste schriftelijke behandeling 
van de wijzigingsvoorstellen van 1948. 

Zo vestigt de heer Van der Goes o.a. de aandacht op de in
derdaad zeer weinig systematische indeling van onze grondwet. 
Hoewel deze zonder twijfel mede een gevolg is van de herhaalde 
wijziging, in den loop der jaren aangebracht, moet worden 
toegegeven, dat op dit stuk verbetering dringend gewenst is. 
Al behoeft men met de voorgestelde systematiek en de geopperde 
denkbeelden niet ten volle in te stemmen, toch zij erkend, dat 
bijv. het geven van een afzonderlijke plaats aan de rechtsregels 
omtrent de grondrechten aanbeveling verdient. V.d.G. bepleit 
het vooropstellen er van. Hiervoor is alles te zeggen, te meer 
omdat dit onderwerp thans mondiale belangstelling geniet en 
kan worden verklaard, dat de tweede wereldoorlog goeddeels 
is gevoerd tot handhaving juist van dat bezit, hetwelk de 
democratiën zich voordien hadden veroverd. 

De grondrechten 
Voorts wordt bepleit onderscheiding van de grondrechten in 

vrijheidsrechten, zoals de grondwet ze dusver kent, en sociale 
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rechten. Dit verdient ernstige aandacht en studie. Gedacht 
worde hier o.a. aan het recht op arbeid. In de oude handboeken, 
o.a. van Pesch, werd de stelling verkondigd, dat niet verder 
mocht worden gegaan dan het zg. recht tot arbeid. Het is een 
gewin van deze tijd, dat de gedachten op dit stuk zulk een 
krachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt, dat deskundigen 
van naam op sociaal-economisch gebied erkenning van het veel 
verder gaande recht op arbeid aanvaardbaar achten. Dit punt 
moet derhalve bij de aanstaande grondwetsherziening in over
weging worden genomen. Nagegaan zal dienen te worden, of 
de evolutie op sociaal-economisch gebied zo ver is voortgeschre
den, dat het recht op arbeid grondwettelijk kan worden vast
gelegd. Kortheidshalve wens ik mij tot dit ene punt te bepalen. 

Wat de vr(jheidsrechten en bepaaldelijk het recht op vrije 
meningsuiting betreft, moge ik herinneren aan de beschouwingen, 
ind.ertijd gewijd aan het vraagstuk der geestelijke vrijheid als 
beginsel van staatkunde in een brochure der Rooms-Katholieke 
Staatspartij, in 1938 verschenen. Daarin wordt gesteld, dat het 
tot standbrengen van eendracht in ons volk met prijsgeven van 
wat de verschillende groepen van dat volk naar diepste over
tuiging eigen is, geen nationale koers zou zijn, omdat dit zonder 
verlochening van de geestelijke vrijheid als politiek principe 
onmogelijk is. Voldoende is, dat de verschillende bevolkings
groepen en schakeringen, bU alle verscheidenheid en bij alle 
tegenstelling tussen en afwijzing van elkanders ideeën, toch 
elkaar ,"aarderen en weten te vinden in het eensgezind nastreven 
van wat bij ons allen, voor zover wij Nederlandse staatsburgers 
zijn, voorop moet staan: de voorspoed en het waarachtig 
geluk van ons Nederlandse volk. 

'Vij raken hier een uiterst moeilijk terrein, waarop slechts 
met grote voorzichtigheid mag worden voortgeschreden. Dat 
de meningen op dit stuk in onze kring nog al uiteen lopen, 
is onlangs gebleken bij de discussies in de Nederlandse Juristen
vereniging, waarin van de zijde van verschillende Katholieken 
vrij sterk van elkander afwijkende zienswijzen werden ont
wikkeld. Dit onderwerp verdient derhalve zeer ernstige studie, 
alvorens het politieke standpunt, te dezen opzichte in te nemen, 
y .. ordt vastgelegd. Mede hierom heeft het Centrum voor Staat
kundige Vorming een speciale commissie belast met de uit
werking van voorstellen ten aanzien van de grondrechten in 
het algemeen, waarbij uiteraard het probleem van de vrije 
meningsuiting bijzondere aandacht moet erlangen. Vergeten 
\vorde hierbij niet, dat de grondwet het werk is van dragers van 
onderling sterk verschillende beginselen en dat het in een demo
cratische staat van het allergrootste belang is, dat de ver
draagzaamheid zoveel mogelijk wordt betracht. Het gemeen 
overleg over de vaststelling van rechtsregels op het stuk der 
grondwet vergt de uiterste bedachtzaamheid. 

Zo zou men de vraag kunnen stellen, of het artikel omtrent 
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de drukpersvrijheid niet enige verduidelijking behoeft aan de 
hand van de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent 
de verspreidingsvrijheid. In 1938 en laatstelijk is dit artikel 
in enkele kringen geinterpreteerd in een zin, welke niet over
eenkomt met het standpunt van de Hoge Raad. Daarom 
verdient het zeker overweging, met het oog op de aanstaande 
grondwetsherziening aan verduidelijking te denken. 

Om nog even bij dit artikel stil te staan, zou ik voorts aandacht 
willen vragen voor de merkwaardige uitleg, welke de Hoge 
Raad geeft aan het woord wet in het drukpersartikel. Zonder 
motivering kent ons hoogste rechtscollege aan dat woord 
materiële betekenis toe, in tegenstelling met het standpunt, 
algemeen in de wetenschap op dit stuk ingenomen. Met grote 
kracht heeft indertijd Prof. Mr Dr G. van den Bergh zich tegen 
die interpretatie verzet, omdat deze z.i. zou kunnen leiden tot 
gevolgen, door de grondwetgever nooit bedoeld. Ik acht deze 
aangelegenheid zo ernstig, dat ik ook haar in de aandacht van 
al degenen, die bij de aanstaande herziening zijn betrokken, 
durf aanbevelen. Ook op dit stuk derhalve zou het artikel 7 
betreffende de drukpersvrijheid kunnen worden verduidelijkt 
door uitdrukkelijk vast te leggen, dat daarin onder wet moet 
worden verstaan wet in formelen zin. Het geldt hier een for
muleringskwestie van ongemeen grote betekenis. 

De internationale rechtsvorming 
Een ander punt, dat dringend herziening behoeft, betreft 

den invloed van de volksvertegenwoordiging op de internationale 
rechtsvorming, waaraan regeling is gegeven in artikel 60. In 
1922 meende men een belangrijke bijdrage te hebben geleverd 
tot de democratisering van het buitenlands beleid door het 
dwingende voorschrift van goedkeuring, door de Staten-Generaal, 
van tractaten. De praktijk op dit stuk heeft wel teleurgesteld, 
aangezien zeer belangrijke onderwerpen bij internationale over
eenkomst werden geregeld en daardoor aan de medezeggenschap 
van de volksvertegenwoordiging ontsnapten. Het verschil tussen 
tractaat en overeenkomst is er immers een van zuiver formele 
aard. Door instede van de tractaatsvorm de vorm van over
eenkomst te verkiezen hebben partijen, i.c. de mogendheden, 
het zelf in de hand, rechtstreekse invloed van de volksvertegen
woordiging op de uitkomst harer onderhandelingen te weren. 
Dit is een ongewenste toestand, welke nadere voorziening 
behoeft. Bij de eerstkomende grondwetsherziening zal deze 
aangelegenheid dan ook zeer zeker onder het oog moeten 
worden gezien. 

Overdracht van wetgeving 
Een volgend probleem, dat aandacht verdient, is ten vorigen 

jare aan de orde gekomen bij de behandeling, in de Staten 
Generaal, van het ontwerp-noodwet Indonesië. Bij die gelegen-
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heid is de stelling opgezet, dat de Staten-Generaal, wanneer 
de grondwet regeling van een onderwerp bij de wet vordert, 
zeer wel die regeling aan de Kroon kunnen overdragen, mits 
zulks bij de wet, i.c. een machtigingswet, geschiedt. Tegen dit 
standpunt heeft vooral Prof. Anema zich verzet, daarbij be
togende, dat de grondwetgever, regeling bij de wet vorderende, 
juist de bedoeling heeft gehad, de regeling van een bepaald 
onderwerp te doen geschieden in gemeen overleg tussen Regering 
en Volksvertegenwoordiging. M.i. heeft Anema het gelijk geheel 
aan zijn zijde. Nu dit laatste echter van andere, gezaghebbende 
zijde wordt betwist, is het van het grootste belang, dat ook dit 
probleem bij de aanstaande grondwetsherziening in het oog 
wordt gevat. Aanvaardt men de eerstgenoemde theorie, dan 
zou dit kunnen leiden tot een bedenkelijke vermindering van 
den invloed der Staten-Generaal op den inhoud der wetgeving 
over uiterst gewichtige aangelegenheden. Daarom verdient het 
overweging, dat in de grondwet zodanige formulering wordt 
opgenomen, dat bepaalde onderwerpen uitsluitend in overleg 
tussen Regering en Staten-Generaal kunnen worden geregeld. 
Ik wil hiermede geenszins zeggen, dat dit steeds een volledige 
regeling zou moeten zijn. Een kaderwet is alleszins voldoende. 
Hoofdzaak is, dat de grondtrekken van een regeling in samen
werking met de volksvertegenwoordiging worden opgesteld. 

Naar aanleiding hiervan worde ook de aandacht gevestigd 
op het bekende artikel 57, rakende de verhouding wet en alge
mene maatregel van bestuur. Dit artikel vordert dringend ver
duidelijking. De grondwetgever van 1887 is slechts zeer ten dele 
er in geslaagd, een gelukkige redactie tot stand te brengen. 
Zo zou het zeker aanbeveling verdienen, indien iets naders werd 
bepaald over de eisen, waaraan een algemene maatregel van be
stuur en waaraan een simpel Koninklijk besluit moet voldoen. 
Oud heeft hierover in zjjn recente werk omtrent het constitutio
nele recht allerinteressantste opmerkingen gemaakt, welke de 
grondwetgever zeker in zijn aandacht zal moeten betrekken. 
Men bedenke, dat over een algemene maatregel van bestuur 
de Raad van State moet worden gehoord, over een gewoon 
Koninklijk besluit niet. Het gevaar dreigt, dat men, regelingen 
makende bij Koninklijk besluit, tracht te ontkomen aan de 
medewerking van de Raad van State. Deze aangelegenheid 
zij aan de aanstaande grondwetscommissie ter overweging 
aanbevolen. 

Vaste colleges van advies en bijstand 
Een ander punt, waarop de aandacht dient te worden gevestigd 

is de wenselijkheid, het artikel 80, rakende de vaste colleges van 
advies en bijstand, nader uit te werken, ter voorkoming, dat 
hoogst belangrijke adviescommissies bij Koninklijk besluit 
worden ingesteld, hoewel eigenlijk regeling daarvan bij de wet 
moest geschieden. Mr Stellinga heeft hieraan bij herhaling in 
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het Tijdschrift voor Overheidsadministratie belangwekkende 
opmerkingen gewijd. Trouwens, in het algemeen zou de grond
wetscommissie haar voordeel kunnen doen met hetgeen dezelfde 
heer Stellinga in tal van artikelen in dat tijdschrift heeft betoogd. 
Zo verdient ook alle aandacht de kritiek, door hem geoefend 
op het plan-Van der Goes van Naters in het nummer van 
13 Mei 1.1. 

Beiden zijn van mening, dat de territoriale en de functionele 
gemeenschappen bij elkaar dienen te worden geplaatst. Terecht 
m.i. Komt dit punt ter sprake, dan zal zeker overweging ver
dienen, of de wellicht inmiddels tot stand gekomen wet op de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet noopt tot de opstelling 
van enkele nieuwe rechtsregels in de grondwet instede van het 
tegenwoordige hoofdstuk V. Tevens zou dan enige aandacht 
kunnen ",orden gewijd aan de mogelijkheid van instelling van 
openbare lichamen op wltureel gebied, à l'instant van hetgeen 
in 1938 werd bepaald ten aanzien van openbare lichamen voor 
beroep en bedrijf. Het gehele probleem van de functionele 
decentralisatie dient voor het overige andermaal te worden 
overwogen. Nog steeds geldt hetgeen Struycken in 1914 heeft 
geschreven, dat de grondwetgever in staat moet zijn, allengs 
aanvaarde cultuurgedachten uit te werken en zo de ontwikke
lingslijnen van ons sociale (en culturele) leven in grote sprekende 
trekken te tekenen. 

T aak en werkwijze der Staten-Generaal 
\Vat taak en werkwijze der Stalen-Generaal betreft, ben ik met 

Stellinga van mening, dat op dit stuk de grondwet in het alge
meen voldoet, al zal, indien men mocht besluiten tot vermeer
dering van het aantal kamerleden, dit uiteraard grondwettelijk 
moeten worden vastgelegd. Daarnaast geeft echter de huidige 
tekst vele mogelijkheden om de werkwijze der Staten-Generaal 
enigszins te veranderen, bijv. door uitbreiding van het werk 
der commissies. De Reglementen van Orde kunnen daaraan 
dienstbaar worden gemaakt. 

Toegegeven zij, diü aan het streven, de inderdaad aanwezige 
overbelasting van de Staten-Generaal te verminderen, moet 
worden beantwoord. Vandaar, dat de functionele decentralisatie 
in de bijzondere aandacht dient te worden betrokken. 

Art. 163 
Ten slotte nog een enkele opmerking over artikel 163, eerste 

lid: niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de 
rechter, die de wet hem toekent. Kranenburg en Van der Pot 
achten, blijkens hun desbetreffende beschouwingen in de door 
hen geschreven handboeken (vgl. Kranenburg, Il, blz. 32-33, 
en Van der Pot, blz. 392-393) dat voorschrift uiterst belangrijk 
en gericht tegen de zgn. gelegenheidsgerechten. Van den Bergh 
acht het voorschrift daarentegen een fossiel (vgl. Nederlands 
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Juristenblad-1948, blz. 103-105). Ubbink komt in een belangrijk 
artikel naar aanleiding van Van den Berghs opmerkingen tot 
de conclusie, dat het voorschrift wel degelijk belang heeft, doch 
dat het dringend verduidelijking behoeft. Hij steunt hierbij 
op Buys (vgl. N.I.B.-1948, blz. 179-181). Daar bij deze aan
gelegenheid de grondwettigheid van de bijzondere gerechts
hoven in het geding is (vlg. Mr J. V. Rijpperda Wierdsma, 
De Grondwet in onzen tijd, 1948, blz. 23-24), verdient het wel 
aanbeveling, het voorschrift nader te bezien, te meer omdat 
het samenhangt met de rechtsstaatsgedachte ... 

Ik heb mij in het voorgaande bepaald tot het opperen van 
enkele denkbeelden, welke naar mijn overtuiging overweging 
verdienen bij het ter hand nemen van een mogelijke grondwets
herziening. Ik ben mij er van bewust, dat dit onderwerp nog 
vele andere facetten heeft. In een inleiding dient men zich echter 
te beperken. Dat de grondwet een kostelijk bezit is, hebben 
de vijf jaren, waarin de beginselen, welke daarin uitwerking 
hebben gevonden, met voeten zijn getreden, ons wel zeer sterk 
doen beseffen. 
Te recht schreef de heer Van der Goes van Naters in 1945, dat 
de opvatting, dat grondwetten uit den tijd zouden zijn, zelf 
uit den tijd is. (V gl. zijn De leiding van den Staat, blz. 18<1). 
De jonge Leidse hoogleraar, Prof. Rijpperda Wierdsma, komt 
in zijn uitnemende inaugurele rede, hierboven vermeld, tot 
dezelfde conclusie. Onze conclusie kan geen andere zijn. Daarom 
is het zaak, dat men zich ook in onze kring zeer ernstig met de 
vervolmaking der Grondwet bezighoudt. 

October 1949. A. L. DE BLOeK. 

673 



~------..................... ..... 

Ye ra nt W oor din g spi i c h t voo r zelf ~ est u u r 

V
roeger - onder meer statische verhoudingen -

meende men in staat te zijn Rijk, Provincie, Gemeente 
elk een eigen huishouding aan te wijzen. Er zouden 
onderwerpen zijn, welke naar hun aard tot de gemeen

telijke huishouding zouden behoren. Toen deze kringenleer het 
moest afleggen bij het leven, vond men een andere formule. 
De Staat, de Grondwet zeker laat aan de gemeente de regeling 
van haar eigen huishouding over, maar de omvang dier huis
houding kan niet anders dan negatief worden bepaald. De 
gemeente kan krachtens haar autonome bevoegdheid in beginsel 
elke materie voorwerp van haar zorg maken. Indien echter 
het Rijk of de Provincie een regeling ten aanzien van enige 
materie treffen, dan wordt zij daarmede onttrokken aan de 
huishouding der gemeente en wordt zaak van het Rijk, resp. 
van de Provincie. 
Vele gemeenten kenden een verordening op de winkelsluiting, 
in vele andere gemeenten bestond een dusdanige verordening 
niet; de gemeenten hadden vrijheid om te doen of niet te doen. 
Toen is de Rijkswetgever gekomen met zijn Winkelsluitingswet 
en vanaf dit ogenblik heette de materie der winkelsluiting een 
zaak des Rijks te zijn geworden. Formeel-juridisch bezien is dit 
inderdaad zo. De bestaande gemeentelijke winkelsluitings
verordeningen hielden bij het in werking treden der Winkel
sluitingswet van rechtswege op te gelden. 

Maar werd hierdoor van de materiële zijde bezien de winkel
sluiting iets, dat buiten het belang der plaatselijke gemeenschap 
viel? Natuurlijk niet. Zo voor als na is hier regeling van een 
materie, waarbij het belang der gemeentenaren is betrokken. 

De 'Winkelsluitingswet zou een zéér, zéér sumiere wet kunnen 
zijn; zij zou bijv. hebben kunnen bepalen en daarmede hebben 
kunnen volstaan, dat de gemeentebesturen voorschriften vast
stellen ter regeling van de tijd, gedurende welke winkels wel 
en gedurende welke zij niet voor het publiek geopend zouden 
mogen zijn. 

Ook in dit geval zou men naar de juridische maatstaf gemeten 
hebben moeten zeggen, dat de regeling der winkelsluiting ont
trokken was aan de gemeentelijke autonomie en gebracht in de 
sfeer van het zelfbestuur. Met het gevolg dat Burg. en Weth. 
voor het door hen ter zake gevoerde beleid niet langer verant
woording aan de Raad schuldig zouden zijn, zelfs niet meer 
over de uitvoering van de eigen verordening, die de Raad op 
grond van de Winkelsluitingswet zou hebben uitgevaardigd, 
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omdat Burg. en Weth. nu plotseling zouden optreden niet ter 
behartiging van een huishoudelijk belang der gemeente, niet 
meer als commissie uit de Raad, maar als lasthebber van het 
Rijk, als Rijksorgaan, uitvoerend een opdracht in dienst van 
een belang van het Rijk. 

Zo wilde het de formule, die de autonomie, de vrijheid om 
initiatief te nemen of niet, om te doen of niet te doen, scherp 
onderscheidde van het zelfbestuur, d.i. het in opdracht van 
een hoger orgaan behartigen van een provinciaal of een Rijks
belang. 

Indien die opdracht zich nu maar beperkte tot een taak van 
rijkskruier, tot automatische, administratieve uitvoering, waar
aan geen eigen inzicht, geen eigen beleid te pas komt, dan ware 
het nog wat anders. Maar gelukkig is het niet zo. 

Er is hier vaak en in toenemende mate sprake van opdrachten, 
welke een eigen plaatselijk georiënteerd beleid medebrengen niet 
alleen, maar waarbij het stellen van regels van wetgevende aard 
te pas komt. 

I)e Woningwet draagt de Raad op een bouwverordening te 
ffinken. Men heeft zich het hoofd gebroken over de vraag, wat 
de Raad, deze opdracht uitvoerende, nu eigenlijk is en doet. 
l\Ien ontdekte een tussenvorm tussen autonomie en zelfbestuur. 
Men zag in deze figuur een aantasting van de gemeentelijke 
autonomie en moest tegelijk erkennen, dat de Rijkswetgever 
die autonomie niet zou hebben aangetast, indien hij eens voor 
goed voor alle gemeenten bij wet bouwvoorschriften had vast
gesteld, zodat de gemeentebesturen er in het geheel niet meer 
aan te pas zouden zijn gekomen. 

Dan geeft men toch maar liever de voorkeur aan de opdracht 
tot het uitvaardigen ener bouwverordening, welke met plaat
selijke omstandigheden rekening kan houden. 

"Geheel de klassieke zienswijze - aldus Mr. Oud in zijn rede 
voor het Congres van Juni 1948 der Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten - alsof het bij de eigenlijk gezegde autonomie zou 
gaan om behartiging van het gemeentebelang en bij het zelf
bestuur om Rijks- of provinciaal belang, is principieel fout."I) 

Staatsrechtelijk maakt het een groot verschil of het Rijk 
de winkelsluiting bij wet heeft geregeld of niet. Doch het gaat 
inderdaad niet aan om aanstonds wanneer hij dit, wellicht 
uitermate summier doet en negentig procent van wat te regelen 
is aan de gemeente te regelen opdraagt - te zeggen dat de 
materie der winkelsluiting nu een Rijksbelang is geworden, 
onttrokken aan de huishouding der gemeente, waarbij nog wel 

I) De Nederl. Gemeente, 1928, blz. 406 e.v. en blz. 425 e.v. 
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een bestuursorgaan der gemeente, Raad, Burgemeester, maar 
meestal Burg. en Weth. is betrokken, maar plotseling niet meer 
ter verzorging van een gemeente- maar ter verzorging van een 
Rijksbelang. 

Deze kwestie is van toenemend belang. Hoe dieper de overheid 
in de welvaartssfeer doordringt, hoe intenser het maatschappelijk 
verkeer wordt, des te meer schrompelt de autonomie der ge
meenten in de oude - de statische - betel{enis van het 
woord in. En het zou er voor een gedecentraliseerd staatsbestuur 
bedenkelijk uitzien, indien behalve formeel juridisch ook in feite 
gedecentraliseerd bestuur verloren ging, zodra een materie 
ingevolge regeling bij wet van gemeentezaak Rijkszaak werd, 
van gemeentebelang Rijksbelang. 

Zo is het gelukkig niet. Er is een derde weg. 
Wanneer men zich maar niet blijft verstrikken in de formule 

autonomie-zelfbestuur, (en toch het wezenlijke van die onder
scheiding blijft erkennen) die het toch bij het leven moet afleggen; 
wanneer de wetgever zich maar wijze beperkingen weet op te 
leggen en van de autonome gemeenten geen automaten maakt, 
dan wint de decentralisatiegedachte tegenover het verlies, dat 
zij door de dynamische ontwikkeling der dingen moet nemen. 

Het is niet tolerabel, dat de ene gemeente een verordening 
op de keuring van vlees kent en een andere gemeen te niet. 
\Velnu, de wetgever waarborge, dat in elke gemeente des lands 
het vlees worde gekeurd. Hoe, dat is niet vooruit en voor alle 
gevallen te zeggen. Eén beslissende voorwaarde sta echter voo:'op: 
men ontneme de gemeenten niet meer dan nodig is. Al te zeer 
heeft men in een ver en meer nabij gelegen verleden zich op 
het standpunt gesteld van het entweder - oder; indien hel 
doelmatiger was of doelmatiger scheen, dat provincie of Rijk 
de verzorging en regeling van enig belang aan zich trokken, 
dan ging niet de bezorgdheid uit naar behoud van gedecentrali
seerd bestuur-zolang-en-zo-ver-mogelijk, maar dan begon men 
met de materie van de gemeenten af te pakken om ze daarna 
- maar niet altijd - wederom iets toe te werpen in de vorm 
van zelfbestuur. Het zou de moeite lonen - de suggestie is 
reeds gedaan - om een gedeelte van onze administratief
rechtelijke wetgeving eens om te spitten teneinde na te gaan 
waar gedecentraliseerd bestuur levend begraven ,verd. Wij 
bedoelen dus te zeggen waar gedecentraliseerd bestuur werd 
opgeofferd aan centralisatiezucht. 

Ondankbaar zou dit werk zijn in zoverre men de gemeenten 
toch niet teruggeeft wat haar eenmaal is ontnomen. Daarvoor 
zou daarenboven een hoeveelheid legislatieve arbeid moeten 
worden verzet en een reorganisatie van diensten moeten plaats 
hebben, welke wij in feite niet te verwezenlijken achten. Maar 
toch zouden de resultaten van dit onderzoek een dam kunnen 
opwerpen tegen een proces dat na de oorlog een versneld tempo 
heeft aangenomen. 
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Tegenover het niet te ontkennen feit, dat de autonomie in 
de "klassieke" zin aan betekenis inboet en inboeten moet, dat 
de volkomen vrijheid om te doen of niet te doen, om enig belang 
te regelen of niet te regelen, uit de aard van de zaak zich op 
een véél en véél kleiner vlak moet bewegen, staat met des 
te meer klem de eis van de beperkte Rijksregeling; van de 
raamwet, die ruimte laat, werkelijk ruimte laat, voor plaatselijk 
gedifferentiëeerde uitvoering, nadere regeling bij plaatselijke wet 
daaronder begrepen. 

Een netelige materie als die van de Zondagswet - en dat in 
ons land - kunnen wij alleen zien als een welk een vrij algemeen 
aanvaard minimum in de Rijkswet neerlegt, maar de gemeenten 
opdracht geeft en tegelijk vrijheid laat tot nadere regeling en 
uitvoering bij verordening. 

Dit alles moge vrij theoretisch klinken en een te wijde aanloop 
schijnen voor de verantwoordingsplicht voor daden van zelf
bestuur, waartoe B. en W. niet zijn gehouden, in werkelijkheid 
is dit toch niet zo. Een theoretisch juist uitgangspunt schijnt 
ons nog altijd het belangrijkste richtsnoer voor de practijk. 

Doch dit daargelaten, uit de voorafgaande opmerkingen blijkt 
o.i. reeds voldoende duidelijk, dat wij ons hier niet bezig houden 
met een willekeurig en onbelangrijk bestuurstechnisch thema, 
maar met een essentieel onderdeel van gedecentraliseerd staats
bestuur. Voldoende ook hebben wij aangeduid, dat men er zich 
met de termen autonomie en zelfBestuur niet van af kan maken 
(terwijl men ze ook niet over boord moet zetten) en dat er een 
ontwikkeling is, waarop het oude schema niet meer past. 

Teneinde niet te uitvoerig te worden, zullen wij de kwestie 
thans concreter stellen, waardoor wij tevens de theorie demon
streren. 

Er zU aan herinnerd, dat art. 216 der Gemeentewet aan het 
college van Burg. en Weth. de plicht oplegt om de Raad alle 
inlichtingen betreffende bestuursdaden van het college te ver
strekken waarom de Raad vraagt, met dien verstande, dat dit 
interpellatierecht van de Raad (niet van de raadsleden) zich 
alleen uitstrekt tot de huishouding der gemeente en niet tot 
datgene wat het college als orgaan van zelfbestuur heeft gedaan. 

Vv'anneer dus de \Voonruimtewet-1947 aan Burg. en Weth. 
opdraagt voor een billijke verdeling der woonruimte zorg te 
dragen, dan is deze brandende materie zogenaamd, althans 
formeel juridisch, R~jkszaak geworden en treden Burg. en Weth. 
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hier niet op als commissie uit de Raad maar als originair orgaan. 

Het is de \Voonruimtewet, die cle kwestie yan de verant
woordingsplicht voor zelfbestuur wederom op het tapijt heeft 
gebracht. En dit zou nu geen zaak meer zijn, welke de huis
houding der gemeente betreft? 

Dat het juist deze wet is, die het vraagstuk van de verant
woording voor daden van zelfbestuur aan de vertegenwoordiging 
der burgerij actueel aan de orde heeft gesteld, maakt het niet 
gemakkelijker. 

Kan men zich groter schrikbeeld denken dan een raadsdebat 
over de vraag waarom een woning is toegewezen aan Pieterse 
en niet aan Jansen ? Dr. Geuljans voert in "De Nederlandse 
Gemeente"l) de tien instanties op, die aan de woonruimte
verdeling te pas kunnen komen en hij vraagt wat de Raad _ 
"een uitgesproken politiek college", voegt hij er tussen gedachten
streepjes aan toe, maar van een politiek college en zelfs van 
een uitgesproken politiek college kan toch wel eens iets goeds 
komen - wat kan de Raad dan, zo \Taagt de Heer Geuljans, 
in deze delicate materie toch voor goeds bewerkstelligen. Moeten 
Burg. en \Veth. de Raad vertellen, dat A de ruimere ,voning 
heeft gekregen, omdat een zijner kinderen aan tuberculose lijdt 
of omdat met de inwonende gehuwde kinderen een onhoudbare 
toestand is gegroeid? De I-leer Geuljans had er nog aan toe 
kunnen voegen, dat de Raad, die telken jare de leden der 
adviescommissie benoemt, toch enig vertrouwen in deze leden 
en in de door de Raad gekozen wethouders moet hebben, zoals 
de kiezers in de door hen gekozen raadsleden! In elk geyal 
- en zo is het ook bedoeld - zijn de opmerkingen van de 
Hr. Geuljans een waarschuwing. Elk recht echter kan ,';orden 
misbruikt. 

Wij gaan verder. Bij Kon. Besl. van 11 Augustus 1948, 
S no. I 363, werd vernietigd een besluit van de gemeenteraad 
van Zandvoort, waarbij een interpellatie over verdeling van 
woonruimte werd toegestaan. Bij Kon. Besl. van 23 April 1 ~14Ç), 
S. no. J 196, werd de schorsing (bij Kon. Besl. van 13 Sept. 1\348) 
van een soortgelijk raadsbesluit der gemeente Voorhout ver
nietigd. In "De Gemeenteraad"2) hebben wij daarover OIlze 
verwondering geuit en zelfs van een raadsel gesproken. Misschien 
is het raadsel toch niet zo groot als wij toen vermoedden en in 
elk geval zijn deze Kon. Besluiten illustratief voor het on
bevredigende van de huidige wettelijke regeling, welke de 
verantwoordingsplicht voor zelfbestuur uitsluit. Grotere wille
keur kan men zich namelijk moeilijk denken. 

Artikel 1 der Woonruimtewet geeft Burg. en \Veth. de bevoegd
heid vergunning voor het in gebruik geven en nemen yan 
woonruimte te verstrekken, terwijl art. 4, lid 1, de Raad opdraagt 

1) Jrg. 1948, blz. 605-606. 
2) De Neder!. Gemeente, 1948, blz. 258. 
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een verordening binnen het kader der wet en der ministeriële 
voorschriften uit te vaardigen, welke Burg. en \Veth. in acht 
hebben te nemen. Welnu, in Zandvoort wilde de Raad inter
pelleren over het verlenen of niet verlenen ener vergllnning. 
Niet geoorloofd - zei de Kroon. De Raad mag zelfs geen vragen 
stellen over de uitvoering van zijn eigen verordening ex art. 4, 
lid 1, want deze verordening is gemaakt in opdracht en betreft 
dus niet de huishouding der gemeente. 

Het college is bevoegd woonruimte te vorderen en de Raad 
is bevoegd een verordening te maken, welke nadere regels daar
omtrent stelt. (Art. 7, lid 2). 

In Voorhout nam de Raad een besluit, waarbij een inter
pellatie over de vordering van een woonruimte werd toegestaan. 

Welnu, zo moet de Kroon hebben geredeneerd, waar bevoegd
heid is zonder opdracht, daar is geen zelfbestuur, daar is auto
nomie en dus zijn Burg. en Weth. interpellabel. 

Zo gezien, is het raadsel niet zo groot als wij veronderstelden, 
maar de willekeur is er niet minder groot om: indien het gaat 
over het beleid van Burg. en \Veth. ten aanzien van het verlenen 
ener vergunning voor het in gebruik geven of nemen van woon
ruimte, dan bevinden wij ons niet, indien dat beleid betrekking 
heeft op het vorderen van woonruimte, dan zijn wij wel op 
het gebied van de huishouding der gemeente! 

Prof. Van den Bergh heeft reeds in 1940 met de hem eigen 
klem er op gewezen, dat de gangbare onderscheiding tussen 
autonomie en zelfbestuur niet houdbaar is. I ) Elke korte fOfIlm
lering bergt gevaar voor misverstand. Juist is in elk geval, 
dat de formule geen belemmering mag zijn voor een gewenste 
rechtspractijk. Terecht merkt v. d. Bergh op, dat er een gelei
delijke overgang is van bijna zuiver mechanische uitvoering tot 
uitvoering van een geheel naar eigen inzicht opgebouwde regeling. 
"Afwezig zijn kan het element eigen-regeling niet, dan hadcle 
het zelfbestuur geen zin." M.a.w. zelfbestuur moet noodzakelijk 
autonome elementen inhouden. 

Het bovenbedoelde onderzoek zou aantonen, dat er echt 
zelfbestuur is en ook dat de lagere organen wel eens blij worden 
gemaakt met een dode mus. Indien de Drankwet Burg. en \Veth. 
opdraagt iemand van de voor een vergunning in aanmerking 
komende lijst van verzoekers te schrappen, omdat de man is 
overleden, dan is dit een zuiver ambtelijke uitvoering. Doch 
wanneer Burg. en Weth. opdracht hebben een vergunning te 
weigeren, indien de verzoeker van slecht levensgedrag is, dan 
wordt het anders. Het kan niet anders of de wet moet ook 
opdrachten geven, welke een mechanische uitvoering opleggen. 

1) Augustus 1049, blz. 25; zic ook De Gcmccntcstcm no. 5026. 
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Waar het op aankomt is, dat de wetgever bezield zij met de 
wens om zich zolang en zoveel mogelijk te bedienen van het 
echte zelfbestuur, dat eigen beleid, eigen regeling van de Raad, 
van Burg. en Weth. of van de Burgemeester vraagt. Al te zeer 
heeft men in het verleden, een object uit de gemeentelijke 
huishouding overnemend, dit ook radicaal overgenomen, zodat 
er voor de gemeente niets of weinig of slechts een schijn
zelfbestuur overbleef. Het is niet: Gemeente óf Rijk, dit mag 
het althans niet zijn, maar de volgorde is deze: de gemeente 
krachtens haar autonome bevoegdheid, zolang als geen hoger 
belang zich daartegen verzet; daarna een regeling van een 
hoger orgaan, waarbij de gemeente zoveel wordt gelaten als 
mogelijk is en eerst op de derde plaats worde de gemeente 
geheel uitgeschakeld. 

De afnemende omvang van de gemeentelijke autonomie dient 
te worden gecompenseerd door echt zelfbestuur, echter niet met 
de daaraan gehechte consequentie als zoude het zelfbestuur
orgaan dan geen belang meer van de gemeente behartigen en 
generlei verantwoording schuldig zijn. 

Ti 
Er zouden - behalve het zeer illustratieve geval-Zandvoort

Voorhout - nog een aantal voorbeelden kunnen worden ge
noemd, waaruit het willekeurige en grillige van het huidig 
,,,ettelijk stelsel, dat verantwoording voor zelfbestuur insluit, 
wordt gedemonstreerd. Wij volstaan met enkele vragen door 
P. Bergsma in De Nederlandse Gemeente opgeworpen.1) Waarom 
mag de Raad Burg. en Weth. wel ter verantwoording roepen 
wegens de uitvoering van een plaatselijk tapverbod of sluitings
gebod en niet over het verlenen van drankwetvergunningen 
en verloven ? 

Waarom heeft de Raad niets te maken met de uitvoering 
der Lager Onderwijswet-1920 en wel alles te zeggen over het 
kleuteronderwijs in de gemeente? Waarom mag de Raad geen 
inlichtingen vragen over het verlenen van bouwvergunningen 
krachtens de \Voningwet en wel over het verlenen van vergun
ningen voor het afgraven van zand ter uitvoering van een 
raadsverordening ? Waarom mag de Raad niet informeren naar 
de besluiten van Burg. en Weth. betreffende de lijst van instel
lingen van weldadigheid en wel naar toepassing van het verkeers
ongeval-artikel (resp. artt. 3 en 39 bis Armenwet, ? Waarom is 
de Burgemeester onaantastbaar als hij bijv. art. 3 en art. 10 
van de Besmettelijke Ziekten-wet uitvoert en is hij wel verant
woording aan de Raad schuldig als hij overeenkomstig de 
bevoegdheid hem gegeven bij art. 7 dier wet kermissen, markten, 
enz. verbiedt? Waarom is in al de gevallen, waarin blijkens 

1) Ned. Jur. Blad 1940, blz. 803 e.v.; zie ook "De Gemeente", 
orgaan van de P.v.d.A. van October 1948. 
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het voorgaande geen verantwoordingsplicht valt te constateren, 
deze toch weer wel aanwezig voor zoveel aangaat de voor 
rekening van de gemeente komende kosten ? 

Men kan de kosten niet scheiden van de zaak en bij de 
begrotingsdebatten breekt men zich over autonomie en zelf
bestuur dan ook niet het hoofd. 

Bij de behandeling van de begroting voor Binnenlandse Zaken-
1949 heeft de Minister erkend, dat de wijze waarop art. 216 
der Gemeentewet tot dusver is toegepast zich niet langer ver
draagt met de eisen der democratie en te zullen nagaan wat 
de voorkeur verdient: art. 216 op korte termijn te wijzigen of 
incidenteel bij de toch op handen zijnde wijziging van de 
Woonruimtewet een regeling ad hoc aan te brengen. 

De vraag, die zich hier voordoet is, of men eenvoudig kan 
bepalen - door wijziging van art. 216 - dat een verantwoording 
bestaat ook voor zelfbestuur, dan wel of deze verantwoordings
plicht aan nadere regelingen en beperkingen dient te worden 
onderworpen. Zou hierbij bijv. een onderscheid moeten worden 
gemaakt tussen antomatisch "zelfbestuur", dat de zuiver 
ambtelijke uitvoering ener opdracht impliceert en zelfbestuur, 
waarbij een eigen beleid al dan niet gepaard gaande met een 
plaatselijke verordening wordt gevorderd? Wij geloven van niet, 
reeds omdat deze onderscheiding in de practijk moeilijk is te 
hanteren. Zal aan het recht, zo dit zich uit kan strekken tot 
het gehele beleid onverschillig of dit onder autonomie dan wel 
onder zelfbestuur kan worden gerangschikt, een beperking 
moeten worden opgelegd, wat de hantering van dit middel 
betreft? Wij denken aan het vragenrecht, een instituut uit het 
Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen, waarbij men 
discussie uitsluit en met vraag en antwoord moet volstaan 
en geen debat wordt toegelaten. Art. 216 zegt, dat verantwoor
ding schuldig is en dat alle verlangde inlichtingen moeten worden 
gegeven. Verantwoording doen betekent vóór alles antwoorden. 
Een debat over het gevoerde beleid worde niet uitgesloten, 
n'en deplaise het schrikbeeld van een debat over de vraag, 
waarom Pieterse wel en J ansen geen woonvergunning kreeg. 

Voor het overige is er wel reden zich over de aard van het 
interpellatierecht te bezinnen. De publieke zaak wordt publiek 
behandeld. De interpellant zal niet interpelleren in de trant van 
houd-me-vast-of-ik-dien-een-motie-in, zoals elders wel eens 
gebeurt (en waarbij men dan heel blij is, dat men vastgehouden 
wordt). De verhouding Raad-College van Burg. en Weth. is 
niet die van Staten-Generaal-Kabinet. Een motie van wan
trouwen van de Raad tegen een door hem gekozen wethouder 
is niet gebruikelijk, maar evenmin uitgesloten. Het gevolg zou 
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kunnen zijn, dat een wethouder en - theoretisch - dat het 
college van Burg. en Weth. er de consequenties uit trekt. 
\Vethouders plegen echter niet met portefeuilles te rammelen; 
een college-crisis is een ongewone figuur. Is de Raad daarenboven 
niet het algemeen wetgevend en besturend orgaan! 

De verantwoordingsplicht zal dus medebrengen, dat de kaarten 
open op tafel komen te liggen en dat ook door de discussie de 
publieke zaak publiek wordt behandeld; de Raad zal zijn wensen 
kenbaar maken, maar de wijze, waarop Burg. en \Veth. hun 
zelfbestuursbeleid uitoefenen, blijft te hunner verantwoording. 
Opdrachten kan de Raad hen niet verstrekken. 

\Vij zijn derhalve geneigd ons te scharen bij hen, die in 
principe de verantwoordingsplicht ook voor zelfbestuur in de 
positieve wet willen verankerd zien. 

Te overwegen ware daarbij het zelfbestuurorgaan het recht 
toe te kennen om - indien mogelijk enigermate gemotiveerd -
een antwoord te weigeren, niet alles te vertellen, indien naar 
het oordeel van het orgaan het algemeen belang zich tegen 
volledige opening van zaken verzet. Voor précaire gevallen ware 
de interpellatie in geheime vergadering te houden. 

\Vellicht zal men opwerpen, wat is dit voor een plicht, waaraan 
men zich kan onttrekken door zich op het algemeen belang 
te beroepen. Ik denk aan vragen, die dikwijls in het Engelse 
Lagerhuis ,vorden gesteld, vragen zo geformuleerd, dat er meer 
in zit dan een vraag naar het onbekende. Dikwijls blijft het 
antwoord uit en ook in de motivering daarvan kan men vaak 
een antwoord beluisteren. Een fijn spel, waarbij beide partijen 
goed moeten weten hoever zij kunnen gaan; een staatkundige 
ontwikkeling, waarbij de wettelijk voorgeschreven plicht tot 
opening van zaken wat grof aan doet. Maar is het zo niet met 
meer staatsrechtelijke regels, welke een wijs staatkundig beleid 
veronderstellen? 

Dr. C. CIJ. A. VAN HAREN. 
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E)ver de 

EUROPESE SAMENWERKING 

D e eerste bijeenkomst van de Haad van Europa is achter 
de rug en de algemene indruk is, dat het vertegen

woordigend lichaam zich goed geweerd heeft. Het heeft 
niet zwakjes berust in de leiding van de Raad der 

Ministers. Het heeft zich niet laten beperken tot minder belang
rijke gebieden. Het heeft inderdaad willen spreken voor de 
volken en voor het volk van Europa. Van de droom van een 
gefedereerd Europa is iets verwezenlijkt, wat voor de leiders 
der federalistische volksbewegingen een grote voldoening moet 
zijn. De vraag is, of we inderdaad dichter bij een practisch 
werkende Europese federatie gekomen zijn, of we vorderingen 
gemaakt hebben in de richting van onderschikking van het 
eigenbelang der bestaande staten onder dat van de Europese 
gemeenschap. 

De resultaten van Straatsburg zijn daarbij niet het enige, en 
mogelijk niet het voornaamste criterium. Het is nog altijd mijn 
vast,~ onrtuiging, dat de opbouw van een politieke top boven 
een niet-gecoordineercle groep van politieke en economische 
eenheden een onstandvastig bouwwerk is. Het gewone argument 
tegen deze mening is, dat de bouw van een politieke top niet 
m~lg ',vorden uitgesteld, 'wanneer zich daartoe een kans biedt, 
omdat op lager niveau de tegenstellingen nog niet genoeg op
geruimd zijn. Men wil dan zulk een politieke top om van hovenaf 
druk uit te oefenen. Dit kan m.i. alleen dan succes hebben, 
wanneer de te overwinnen tegenstellingen niet van fundamentele 
aard zijn. Is dit wel zo, dan wordt de werking van de politiek 
bovenbouw van de aanvang af fataal beinvloed van beneden af. 

Deze theoretische beschouwing kunnen we toelichten met een 
praktisch voorheeld. Een hovenbouw, zoals in Straatsbrug in 
werking gezet, wordt alleen dan een Europees orgaan, wanneer 
in de vergaderzalen niet langer delegaties van naties, maar 
politieke en geestelijke stromingen tegenover elkaar komen te 
staan, wanneer de, laten we zeggen, "progressief" denkende 
Brit zich aansluit bij gelijkdenkende Fransen etc. Wanneer op 
kardinale punten alle Britten, alle Fransen één lijn blijven trek
ken tegen andere nationale delegaties zijn de tegenstellingen 
slechts verplaalst uit de traditionele naar nieuwe fora en is er 
geen wezenlijke vooruitgang bereikt. 

Dit zal niet gebeuren, zolang de vertegenwoordigers der 
wrschillende naties niet tot een zuiver begrip gekomen zijn, 
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van wat in wezen nationaal en wat in wezen Europees belang 
is. Met een simpele verklaring, dat we de souvereiniteit der 
afzonderlijke naties niet langer onbeperkt kunnen zien, komen 
we er niet. Het schijnt dat er een stroming is, die boven de natio
nale eenheden en hun gezagsorganen een supranationaal gezag 
stellen wil en die, tegen mogelijke excessen van zowel nationale 
als supranationale gezagsorganen, een dam wil opwerpen door 
de plechtige verankering van de "rechten van de mens", d.i. 
de rechten van het individu. Voordat deze opzet door KatllO
lieken aanvaard wordt, zou hij nog eens grondig bekeken 
moeten worden. Stellen we ons niet te gemakkelijk op het stand
punt dat we er kunnen komen door de staatsalmacht, zoals 
die in de negentiende eeuw gegroeid is ,wat in te perken van 
boven en van beneden? Moeten we ons niet opnieuw bezinnen 
op de functie van de staat, nu we staan tegenover problemen, 
die niet langer binnen het machtsbereik van de afzonderlijke 
staten liggen? 

Dit zijn echter theoretische overwegingen. Momentee1 staan 
we tegenover de vraag: hoe staan we nu met de Europese 
samenwerking, na jaren van ageren voor federatie, na weken 
van discusssie in het eerte Europees orgaan en na de constitu
ering van permanente Europese instanties, naast de vele orga
nisaties waarin reeds een aantal staten van Europa onderling 
plachten te overleggen? Ontegenzeggelijk heeft Straatsburg 
moed gegeven en ons een stap voorwaarts gebracht. Ongelukkig 
is onmiddellijk daarna aan de Europese samenwerking een zware 
slag toegebracht en zijn al de oude, z.g. nationale tegenstellingen 
weer eens scherp naar voren gekomen. En haar oorzaak vond 
deze terugslag op economisch gebied, daarmee de ijdelheid 
van alle politieke constructies, die ongeacht fundamentele 
economische tegenstellingen opgetrokken worden, bewijzend. 

Geleidelijk heeft men zich in de laatste maanden gaan rea
liseren dat de Amerikaanse hulp Europa niet zonder meer gezond 
kan maken. De milliarden uit 'Washington werken slechts als 
een injectie, die aan een zieke voor langere tijd nieuwe weerstand 
gegeven heeft. De Amerikaanse dokters hoopten, waarschijnlijk 
geinspireerd door het hun volk eigen optimisme, dat na vier 
opeenvolgende injecties de ziekte van Europa overwonnen zou 
zijn door een natuurlijk genezingsproces. Na twee jaren blijkt 
nu reeds, dat deze hoop niet verwezenlijkt zal worden. Nieuwe 
maatregelen waren nodig. Mogelijk behoorde hier ook een alge
mene devaluatie toe - dit kunnen de economen beter uitmaken 
dan een historicus - maar de wijze waarop deze devaluatie 
tot stand kwam, demonstreerde plotseling in brute openheid, 
hoe we met de Europese samenwerking eigenlijk nog niets 
gevorderd zijn sinds 1947, ondanks congressen en vergaderingen, 
mooie woorden en de nieuwe instanties te Straatsburg. 

Enige jaren lang heeft men in Groot Britannië illusies gekoes
terd, dat de leidende positie die het land gedurende de oorlog 
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onder de Europese bondgenoten had, ook na de oorlog gehand
haafd zou kunnen blijven en dat deze leiding niet alleen politiek 
maar ook economisch zou zijn. Sinds twee jaren heeft Groot 
Britannië echter steeds meer moeten ervaren, dat het economisch 
zijn machtspositie niet kon handhaven, dat het eerder zwaarder 
dan minder getroffen was in zijn bestaansmogelijkheden door 
de oorlogsinspanning. Terwijl het moest vechten om zich weer 
een bevredigende plaats op de wereldmarkt te veroveren en 
ondanks de moeilijkheden daaraan verbonden, begon het aan 
een nieuw sociaal-economisch experiment, waarop het minder 
voorbereid was dan menige continentale mogendheid. De moei
lijkheden van de ene taak vergrootten de problemen, verbonden 
aan de andere. Het socialistisch experiment kon alleen worden 
doorgevoerd, wanneer Groot Britannië een fors-nationale, om 
niet te zeggen nationalistische, economische politiek voerde. 
Op het vasteland van Europa keerde zich de economische 
politiek betrekkelijk snel van het socialisme af en zelfs in zijn 
Europese "kolonie", de Britse bezettingszone in Duitsland, kon 
Londen geen overeenkomstig stelsel invoeren. Zo kwam Groot
Britannië in nog sterker mate dan andere mogendheden voor 
moeilijkheden te staan, toen de Amerikaanse hulp niet alleen
zaligmakend bleek. Het werd duidelijk, dat het voor andere 
machten zou moeten bukken. 

Voor die noodzaak gesteld heeft de Britse regering een besluit 
genomen, dat door zijn eenzijdig karakter en door de nadruk, 
waarmee de volkomen onafhankelijkheid van handelen door 
het eigen land, naar voren gebracht werd, een zware slag toe
gebracht aan alle idealen over een wordende Europese samen
werking. De Britse regering besloot, nog vóór de conferenties 
te Washington begonnen, om het pond te devalueren tot zulk 
een punt, dat andere Europese landen gedwongen zouden zijn 
te volgen, ook al zouden zij van eigen en algemeen Europees 
standpunt hiertoe geen aanleiding gevonden hebben. De Britse 
regering handelde in deze strikt "nationalistisch" en versterkte 
daarmee alle twijfels over Engeland's ernstige wil tot samen
werking in Europees verband, die ook vroeger reeds bestaan 
hadden en die nooit hebben willen verstommen. Ze bracht 
daarmee een element van onzekerheid in de Europese gemeen
schap, dat er niet had behoeven te zijn. Ze bracht de Franse 
economie, die op weg scheen tot groter stabiliteit, plotseling 
weer op losse schroeven. Ze besloot tot een experiment, dat 
mogelijk voor korte tijd als een nieuwe injectie het effect der 
Amerikaanse hulp versterken kan, maar geen blijvende genezing 
kan brengen, integendeel dat als sommige medicijnen de vitaliteit 
vergroot maar alleen ten koste van een te snel verbruik der 
reserves. Door veel verder te gaan dan de meeste deskundigen 
oordeelden, zette de Britse regering de sluizen open die leiden 
kunnen tot een stroom van nieuwe inflationaire maatregelen, 
waarin dan geheel Europa onvermijdelijk meegetrokken wordt. 
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Duidelijk spreekt uit de waarschuwingen van Ambassadeur 
Harriman de angst, dat de wisselwerking waardevermindering 
van het geld - prijsverhoging - nieuwe waardevermindering 
nu zo sterk in gang gezet is, dat ze niet meer gestopt kan worden. 
Tracht men ze te stoppen dan dreigt het andere spook: werk
loosheid of stakingen. In Frankrijk is de loonsactie weer begonnen 
In \Vest-Duitsland is elke tiende man zonder werk. 

Politiek hebben de Britten een grote verwarring gesticht. 
De betrekkingen met Frankrijk zijn momenteel niet van de 
prettigste. Ze hebben echter ook een succes geboekt, maar een 
succes voor Engeland alleen. In de laatste maanden was er 
toenadering te zien tussen \Vest-Duitsland en Frankrijk. De 
sympathie voor Groot-Britannië was in West-Duitsland beneden 
het nulpunt gerlaald. Frankrijk gaf zich moeite die sympathie 
te winnen. Dat had zijn moeilijkheden in verband met de Franse 
politiek aan de SaaI', maar er werden grote vorderingen gemaakt. 
De pas opgetreden Westduitse regering liet het aan de oppositie 
over om tegen rle Franse SaarpoIitiek te protesteren. Een samen
gaan van de twee grote continentale naties, eventueel met 
Benelux, scheen binnen de mogelijkheden te liggen. Zulk een 
combinatie zou evenwel niet erg naar de smaak van Groot 
Britannië geweest zijn. De toch al zo moeilijke Britse positie, 
met name op economisch gebied, zou er nog moeilijker door 
zijn ge\vorden. Door hun eigenmachtig en ver-strekkend deva
luatie besluit is momenteel dat gevaar echter afgewend. 

\Vanneer de Britse regering dit effect als een van de doel
einden van haar besluit geeft gezien, is haar politiek wel zeer 
geraffineerd geweest. Daartoe is echter geen aanwijzing. 'Vel 
lijkt de beslissing inderdaad gericht tegen de in West-Duitsland 
sinds de verkiezingen van 16 Augustus zegevierende economische 
politiek. \Vest-Duitsland heeft de export niet minder nodig dan 
Engeland. Het is voor het bereiken van het vereiste niveau 
van buitenlandse handel echter afhankelijk van de bezettende 
machten, met name Engeland. Het had reeds te kampen met 
vele moeilijkheden bi.i zijn uitvoer, waaronder vroeger steeds 
genoemd werd een te hoge waardering van de Mark. Die Mark 
mag niet met een zelfde percentage verminderd worden in waarde 
als het ponel. Als verkoper van industrieproducten krijgt Enge
land dus een nieuwe voorsprong. Maar, als leverancier van 
grondstoffen wordt Duitsland nu ook relatief duurder en dit 
treft vooral Frankrijk. Vandaar dat de Geallieerde Hoge Com
missarissen dagenlang gezocht hebben naar een oplossing, die 
alle partijen - behalve West-Duitsland - sparen zou. Die 
oplossing is voorlopig gevonden en werd opgelegd onder sterk 
Duits protest. Omdat het Frankrijk is, dat in een positie was 
gemanoeuvreerd, waarin het om extra bescherming tegen Duitse 
prijsverhogingen vragen moest, is het ook Frankrijk dat nu 
bij de regering te Bonn de schuldige is. Niet dat hierdoor de 
stemming ten opzichte van Engeland verbeteren zal. Slechts 
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\vordt die ten opzichte van FrQnkrijk slechter en de in Londen 
gevreesde combinatie der landen links en rechts van de Hijn 
is voorlopig afgeweerd. 

B~j dit alles wordt er met de levensbelangen van West Europa 
op een uiterst lichtvaardige manier gespeeld. De uiteindelijke 
doelstelling van de Amerikaanse hulp, de Europese samen
werking, van het streven van alle Europese naties, is de in stand 
houding en de ontwikkeling van de werkelijke waarden der 
Europese beschaving, van de geestelijke goederen, die hier 
aanwezig zijn. Het economisch herstel van Europa en de militaire 
verdediging van onze helft van ons werelddeel zijn nodig, 
vereisen al onze kracht, omdat alleen daardoor wij voor de ont
wikkeling van de geestelijke waarden, die we bezitten - niet 
uit etgen kracht, maar omdat West-Europa nog altijd een der 
grootste centra is van het bewuste streven naar de Civitas Dei, 
dus door Gods genade - de absoluut noodzakelijke grondslag 
behoud~n kan worden. Elke poging, om een deel van dit centrum 
van geestesleven te redden ten koste van andere delen is dus in 
beginsel verwerpelijk. 

Een gevaarl~jke opvatting schijnt zich bij velen vastgezet te 
hebben· dat het voldoende zou zijn, alleen de kustlanden van 
Eurepa te beveiligen. Militair gesproken kan dit waar zijn voor 
l,root Britannië en voor de \' erenigde Staten, maar ideëel is 
dit uit den boze, zowel \'oor die landen als \'oor ons. ·Wanneer 
in de Engels-sprekende landen een opinie bestaat, dat de grens 
nm \Vest-Europa te vinden is aan cle Hijn, of dat een eilanden 
rijk, uit de aard van zijn ligging, het zich permitteren kan op 
eigen redding bedacht te zijn tcn koste van een deel van het 
Continent, moet deze opinie door ons tot het lIiterste bestreden 
,,·orden. Een Europese samemverking moet tot doel hebben het 
boven~enoemd geestelijk streven op zo breed mogelijk terrein 
le verwezenlijken. De grens moet zover mogelijk naaf het oosten 
liggen, in de hoop, dat eens langs vredelievende weg vereniging 
van OiJst en west zal mogelijk zijn. \Yanneer regeringen maat
regden. nemen, die rechtstreeks de materiele grondslag van dit 
streven aantasten en hiertegen rijst geen gezamenlijk verzet, 
dan is de Europese samemverking nog niet eens begonnen, alle 
vergaderingen te Straatsburg ten spijt. 

B. 11. 1.\1. VLEKKE. 
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DE FINANCIERING 

der industrialisatie 

lH [et artikel "De inuustrialisatie en het vermogenstekort'.' 
in het Juli-nummer van het "Katholiek Staatkundig 
Maandschrift", van de hand van Drs. R. Karmelk gaf 
mij aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen 

en aanvullingen. 

Internationaal karakter der industrialisatie 
Volgens de ramingen van het Centraal Planbureau zou voor 

investering in de industrie een netto-bedrag nodig zijn van ronu 
2 milliard gulden, uitmakende ruim 15% van het nationale 
inkomen in 1948. Zou men kans zien - wat naar kan worden 
aangenomen niet mogelijk is - dit bedrag uit besparingen te 
verkrijgen, en zou dit bedrag inderdaad ter beschikking kunnen 
worden gesteld van de ondernemingen, die voor bedoelde inves
teringen in aanmerking komen, dan is hiermede het vraagstuk 
slechts ten dele tot een oplossing gebracht. We kunnen namelijk 
de industriële uitrusting die benodigd is, slechts ten dele zelf 
produceren; Nederland is genoodzaakt de bedoelde productie
middelen uit het buitenland in te voeren, althans met een 
belangrijk deel van deze productiemiddelen is dit het geval. 
Nederland kan dus het industrialisatieprobleem niet zo eenvoudig 
oplossen als de bekende visser van Rocher zulks deed; wij zullen 
namelijk voor een groot deel moeten beschikken over besparingen 
niet in guldens, maar in vreemde valuta, besparingen niet van 
onszelf, doch besparingen van het buitenland. 

Nu is het buitenland echter bereid gebleken ons te helpen, 
niet slechts in de vorm van credieien - die wij vroeg of laat 
behoren terug te betalen en waarvoor dus onze besparingen naar 
een min of meer verwijderde toekomst verschoven kunnen 
worden - maar zelfs in de vorm van schenkingen: besparingen 
van buitenlanders, die aan Nederland in eigendom worden 
overgedragen. Deze laatste, de Local Currency-gelden paraisseren 
als een afzonderlijke post op de door de Nederlandsche Bank 
gepubliceerde weekstaat. Doordat de goederen, die de tegen
waarde vormen van dit bedrag, in het maatschappelijk verkeer 
werden ingebracht en de geldhoeveelheid niet vermeerderde 
(dit geld werd immers door de Nederlandsche Bank op genoemde 
rekening gesteriliseerd) ontstond logischerwijze een prijsverla
gende of, voorzichtiger uitgedrukt, een prijsstijging-remmende 
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factor. De werking van deze factor wordt echter belemmerd door 
de zeer hoge overheidsuitgaven: inmiddels toch, is een gedeelte 
van deze gelden, namelijk dat gedeelte wat in de loop van het 
eerste jaar der Amerikaanse hulpverlening werd geschonken, 
overgeboekt van de afzonderlijke rekening, naar die van 's Rijks 
schatkist en worden de gelden aangewend om het begrotings
tekort te dekken. 

De buitenlandse hulpverlening vindt echter voortgang, zodat 
momenteel de goederenhoeveelheid toeneemt met de thans 
geschonken hoeveelheden, terwijl de geldhoeveelheid toeneemt 
met de tegenwaarde der schenkingen van het afgelopen jaar, 
zodat er uit dien hoofde momenteel noch een inflationistische, 
noch een deflationistische werking optreedt. 

De regering zal er echter voor dienen te waken, dat de gelden, 
die de tegenwaarde vormen van de schenkingen, in het laatste 
jaar van de Marshall-hulp ontvangen, niet in het daaropvolgende 
jaar zonder meer in de circulatie kunnen worden gepompt, 
zonder sterk inflatoir effect; de bijbehorende goederenstroom 
heeft dan reeds opgehouden te vloeien, zodat dan de geld
hoeveelheid toeneemt, zonder dat daar gelijktijdig een equivalente 
goederenhoeveelheid tegenoverstaat. 

De overheid zal dus tegenover deze laatstbedoelde gelden 
geen uitgaven meer mogen stellen, doch ze gesteriliseerd moeten 
houden bijvoorbeeld als garantiefonds voor bijzondere risico's 
bij investeringen in takken van industrie, waarvan de vestiging 
voor ons land van bijzonder belang geacht kan worden (ik denk 
hier bijvoorbeeld aan industrieën, die van belang zijn voor onze 
defensie). Eventueel zouden deze gelden gebruikt kunnen worden 
ter aflossing van schulden. 

Daareven werd reeds opgemerkt, dat het eerste deel der Local 
Currency-gelden inmiddels door de overheid in de circulatie 
wordt gepompt, met als bestemming, het begrotingstekort te 
dekken, en wel dat deel van het begrotingstekort, dat wordt 
veroorzaakt door de uitgaven voornamelijk in verband met de 
wederopbouw. Het doet er echter in feite totaal niets aan of af, 
op welke wijze de gelden in circulatie worden gebracht, het 
essentiële punt is slechts, dàt ze uitgegeven worden. 

Bovenstaande uiteenzetting moge er toe dienen, dat we het 
industrialisatieprobleem niet zien als een binnenlandse aan
gelegenheid, maar dat we bij de oplossing van dit probleem 
zeer sterk de nadruk dienen te leggen op de internationale zijde 
van het vraagstuk en wel speciaal dienen te letten op de inter
nationale creclietverlening. 

AI of niet risicodragend vermogen 

De tweede opmerking geldt de slechts min of meer terloopse 
mededeling, dat we wellicht tot een kloppende rekening kunnen 
komen, wanneer we optellen: een half milliard collectieve 
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besparingen, een half milliard interne expansiefinanciering en 
particuliere besparingen en een milliard buitenlandse hulp, indien 
\ve afzien van het onderscheid tussen vermogen, geschikt om 
ondernemingsrisico's te dragen en vermogen, dat deze geschikt
heid mist. 

Het komt mij voor, dat bij de benodigde 2 milliard gulden voor 
investering een zeer belangrijk percentage aangetrokken zou 
kunnen worden, in de eerste plaats in de vorm van niet risico
dragend vermogen: door middel van obligatiefinanciering. 

Deze financiering met langdurig tUdelijk vermogen, is in vele 
gevallen verantwoord te achten, wanneer het gaat om onder
nemingen, die reeds in de loop der jaren hun bestaansrecht 
hebben bewezen, en die over voldoende eigen risicodragend 
vermogen beschikken om de rentabiliteitswisselingen, veroor
zaakt door de conjunctuurschommelingen, op te vangen. 
Deze leningen komen zeer zeker in aanmerking om opgenomen 
te worden in de portefeuilles der institutionele beleggers. Dal 
dit in feite gebeurt, wordt uitgewezen door de samenstelling 
der beleggingsportefeuilles, zoals die bijvoorbeeld door de 
levensverzekeringmaatschappijen bij hun jaarverslagen gepubli
ceerd worden. In de laatste jaren is de post industriële leningen 
zeer sterk toegenomen. Ook de koersvorming ter beurze wijst 
onmiskenbaar op de aantrekkelijkheid van deze financiering 
voor de institutionele beleggers. 

Terloops moge ik hier nog wijzen op de kennelijke onjuistheid 
in voetnoot 2 op blz. 562, waar wordt gezegd, dat de extra eisen, 
in verband met nieuwe sociale voorzieningen, door de Overheid 
op te leggen, de spaarruimte zouden beperken, of althans, in 
zoverre er fondsvorming tegenover staat, niet zouden verruimen: 
De sociale voorzieningen met fondsvorming, zijn in de regel 
bedoeld voor en onttrokken aan het inkomen van personen uit 
de lagere inkomensklassen, voor wie geldt, om met de schrijver 
van het voorgaande artikel te spreken: "... of omdat de 
spaarmentaliteit ontbreekt". Deze fondsvorming is dus wel 
degelijk uitstel van vertering, besparing en wel, juist als de 
hierboven besproken financieringsvorm van langdurig tijdelijke 
aard. 

Daar het nieuw te vormen fonds voor de verzekering tegen 
werkloosheid met name, te zien is als een soort grote conjunctuur
reserve, zal met de belegging juist van dit fonds, met nog grotere 
zorg dan dit het geval is met andere fondsen van institutionele 
beleggers, emplooi gezocht moeten worden in de minst con
junctuurgevoelige sectoren der vermogensmarkt. 

Onmiddellijk zij toegegeven, dat vele ondernemingen niet in 
aanmerking komen, om, willen zij hun financiering gezond 
houden, obligatiekapitaal aan te trekken. 

Er is nu echter tussen niet-risicodragend en volledig-risico
dragend vermogen nog een aantal tussenvormen. De belangrijkste 
hiervan is het preferente aandeel in zijn moderne vorm: cumu-
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latief preferent voor de rente, niet winstdelend en zonder 
heheersbevoegdheid. 

Aan de vermogensverstrekkers geeft dit, door de bepaling 
der rentecumulatie en de preferentie voor de hoofdsom bij 
eventuele liquidatie slechts een zeer beperkt conjunctuurrisico, 
terwijl het voor de ondernemingen aantrekkelijk is, door het 
ontbreken van het crediteurkarakter en de normale kapitaals
huur, die bedongen kan worden. Een grote vlucht van deze 
beperkt risicodragende financiering stuit echter momenteel helaas 
op bezwaren van fiscale aard. De aantrekkelijkheid van de lage, 
normale kapilaalshuur voor de onderneming gaat namelijk teniet, 
door de over het preferent dividend te betalen vennootschaps
helasting ; het uit te betalen dividend wordt immers voor deze 
belasting als onttrekking en niet als bedrijfslast aangemerkt. 
Het tarief van deze belasting is te stellen op 1/3 deel van de 
winst, zodat het de kapitaalshuur maar liefst met 50% verhoogt! 
Voor vele grote vermogensverstrekkers is de aantrekkelijkheid 
van deze belegging verloren gegaan, door de inhouding der 
15% dividendbelasting. Particulieren en ondernemingen kunnen 
deze ingehouden belasting verrekenen met hun inkomsten
respectievelijk vennootschapsbelasting, maar de institutionele 
beleggers, die beperkt belastingplichtig zijn in de vennootschaps
belasting, zien het rendement van hun beleggingen met 15% 
dalen; een verlaging, die er naar mijn gevoelen, nog in sterker 
mate dan het sterk beperkte conjunctuurrisico, toe leidt, dat 
zij het aan hun toevertrouwde vermogen niet in deze richting 
rendabel wensen te maken. 

De kwestie zou echter anders komen te liggen, indien boven
genoemde fiscale bezwaren zouden worden opgeheven. Ik kan 
mij voorstellen, dat de minister van financiën bezwaar zou 
maken tegen algehele afschaffing van bovengenoemde belastingen 
op de preferente aandelen. Uit de aard der zaak echter, zou 
wanneer men het doel - aantrekking van beperkt risicodragend 
kapitaal - wil hereiken, volstaan kunnen worden, met het 
nieuw aan te trekken vermogen deze vrijstelling te verlenen, 
zodat dan geen onmiddellijke verlaging van de toevloed der 
belastingen zou behoeven te worden gevreesd. 

Het lijkt mij toe, dat in dit geval vele institutionele beleggers 
er toe zouden kunnen overgaan een, weliswaar percentsgewijze 
gering, deel van het hun toevertrouwde vermogen in dit preferente 
aandeel te beleggen. 

Zoals reeds betoogd, is het conjunctuurrisico, op lange termijn 
bezien hier vrij gering en al verklaart de heer Mr. Jacq Dutilh, 
de voorzitter der Nederlandsche Spaarbankbond op de jaar
vergadering van deze bond nu, dat voor spaarbanken, die 
uitsluitend dagelijks opvraagbaar kapitaal beheren, het deel
nemen in 't kapitaal van bedrijven uit de aard der zaak niet 
in aanmerking komt, ook de spaarbanken beschikken ongetwijfeld 
over een behoorlijke kern besparingen, die van statische aard zijn. 
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Zouden deze besparingen nu door de één of andere oorzaak 
hun weg zoeken naar de directe vermogensmarkt, dan kunnen 
de spaarbanken immers voldoen aan eigen verplichtingen, door 
de genoemde preferente aandelen alsdan op deze vermogensmarkt 
van de hand te doen, waar de oorspronkelijk als daggeld aan 
hen toevertrouwde lange middelen naar belegging zoeken. 

Het "Financieel Dagblad" van 12 Juli j.l. durft zelfs nog een 
stap verder te gaan, wat betreft het nemen van risico's door 
institutionele beleggers, als het betoogt in 't artikel "Zo komen 
wij er niet" : "Wij zien dan ook totaal geen reden, waarom de 
spaarbanken niet op grotere schaal dan thans zouden kunnen 
deelnemen in ter beurze genoteerde prima industriële obligaties 
of zelfs in bepaalde soorten prima preferente aandelen, welke 
een beleggingskarakter hebben gekregen .... " Hetzelfde geldt 
o.i. voor een in bescheiden mate kopen van prima industriële 
aandelen, welke hun beleggingskarakter hebben bewezen (Deze 
laatste zisnede laat ik echter geheel voor rekening van de 
schrijver van bedoeld artikel in "Het Financieel Dagblad". 
Natuurlijk blijft er van de 2 milliard gulden een belangrijk deel 
over, wat uitsluitend aangetrokken moet worden als volledig 
risicodragend vermogen. 

Wijziging der belastingpolitiek ? 
De slotopmerking, die ik mij moge veroorloven, is, dat de 

door de heer Drs. Karmelk als panacee tegen financieringskwalen 
aanbevolen herziening van het tegenwoordige belastingstelsel 
van ondernemings-, vennootschaps- en scherp progressieve 
inkomstenbelasting wel een middel is - maar dan ook slechts 
één - dat in het onderhavige geval resultaat zal afwerpen, 
doch dat dit resultaat slechts merkbaar zou worden op vrij 
lange termijn, terwijl het benodigde te investeren vermogen 
juist op vrij korte termijn beschikbaar dient te komen. Dit dan 
wat betreft het verminderen van de progressiviteit in de inkom
stenbelasting. vVel deel ik volkomen de mening van de schrijver 
ten aanzien van de ondernemings- en vennootschapsbelasting; 
deze belastingen beperken immers rechtstreeks de rendabiliteit 
der ondernemingen. Het geheel opheffen of sterk verlagen van 
deze belastingen zou ongetwijfeld zeer sterk aan de zelffinan
ciering der ondernemingen ten goede komen en tevens veel 
vermogen naar de nieuwe investeringen lokken, vooral als 
hiernaast de dividendstop zou worden opgeheven (naar mijn 
mening in hoofdzaak met psychologisch effect) en het beurs
verkeer zo vrij mogelijk werd gelaten. 

Als sluitstuk op deze maatregelen dient echter gestreefd te 
worden naar een verruimd internationaal kapitaalverkeer. 
Na een zeer tijdelijk kapitaalsexportoverschot, zou bij vrijlating 
van het kapitaalverkeer het buitenland en met name Amerikaanse 
beleggers en ondernemers door de dan immers veel verbeterde 
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rendabiliteit zorgen voor een kapitaalsimport-overschot, waar
mede het tekort op de balans der industriefinanciering groten
deels gedekt zou kunnen worden. Ik verwijs hierbij nog even 
naar punt 9 van de resolutie sectie "Industrialisatie" van ons 
partijcongres in 1948: "De slechte deviezenpositie is een van 
de grootste hinderpalen voor het doorvoeren van de noodzakelijke 
industrialisatie. De Hulp in het kader van het Marshall-plan 
biedt een welkome verlichting, maar geen afdoende oplossing." 

Zojuist wordt het bericht gepubliceerd, dat de steun aan de 
effectengulden in N ew-Y ork door aankopen van Nederlandse 
effecten uit de zogenaamde exportpremies binnenkort werkelijk
heid schijnt te worden. Laten wij hopen, dat dit de eerste schrede 
is op de lange weg naar een vrijer kapitaalverkeer, waarmede 
de credietwaardigheid van Nederland in het buitenland en niet 
in de laatste plaats dus de financiering van onze industrialisatie, 
ten zeerste is gediend. 
Rotterdam, 9 Augustus 1949 

J. M. KIEVlTS. 

Naschrift. De "enkele opmerkingen en aanvullingen" van 
de Heer Kievits zijn een heel artikel geworden met veel stof 
voor discussie. Er is inderdaad veel aanvulling op mijn artikel 
mogelijk en ik ben de Heer Kievits dankbaar, dat hij de moeite 
heeft willen nemen nader in te gaan op enkele kwesties, die ik 
wel moest laten rusten om niet het gehele maandschrift in beslag 
te nemen. Opdat dit naschrift nu ook weer niet een groot artikel 
worde, beperk ik mij tot het volgende: 

Allereerst onderschrijf ik volkomen, dat het industrialisatie
vraagstuk een uitermate belangrijk internationaal aspect heeft. 
Ik zou nog liever zeggen, dat Nederland's industrialisatie 
eenvoudig niet los gezien kan worden van de ontwikkeling der 
internationale verhoudingen. We behoeven slechts te denken, 
zoals de Heer Kievits ook aangeeft, aan de nodige kapitaal
goederenuitrusting, de financiering, die mede vreemde valuta 
eist en voorts niet het minst aan het probleem van de aanpassing 
van onze industrialisatie aan de gehele Europese wederopbouw. 
Zonder overleg is een evenwichtige industrialisatie van Europa 
ondenkbaar. 

T.a.v.obligatiefinanciering en financiering d.m.v. preferente 
aandelen van de industriële expansie past m.L zeer grote voor
zichtigheid. Gaarne erken ik, dat hier voor ondernemingen, "die 
hun bestaansrecht hebben bewezen en die over voldoende 
(een in de practijk lastig te preciseren begrip overigens) eigen 
risicodragend vermogen beschikken" zekere mogelijkheden liggen. 

Voor nieuwe ondernemingen geldt dit dus niet en ook voor 
nieuwe grote projecten, die door bestaande ondernemingen 
geëntameerd worden, eist het wijs heleid van de directies, dat 
zij de risico's zo breed mogelijk spreiden door gewone aandelen
financiering. 
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Een verruimd internationaal kapitaalverkeer, waarbij ons land 
uiteraard ook aantrekkelijk moet blijken voor buitenlandse 
beleggers, blijft steeds één der grote doelstellingen. Intussen ligt 
ook dit niet, voorzover ik zien kan, in een nabij verschiet. 
Het trieste van ons industrialisatie-vraagstuk is, dat we, na 
het ene knelpunt overwonnen te hebben, weer staan voor een 
ander. Eerst was er de evidente goederenschaarste in Nederland 
en de overige wereld, toen voor ons land als zovele andere landen 
de deviezenschaarste. Nu spreken we over vermogensschaarste. 
En als de conjunctuur verloopt zoals sommige sombere voor
tekens schijnen aan te kondigen, dan zullen we komen te staan 
voor een projectenschaarste. Dan echter zijn we onherroepelijk 
te laat. 

In de gewraakte voetnoot heb ik voornamelijk willen betogen, 
dat in feite talloze bijzondere omstandigheden, waarvan de 
regeling der sociale voorzieningen er slechts één is, de juiste 
omvang van de beschikbare besparingen bepalen. En mijn stelling 
dat voor een grove raming er op vertrouwd mag worden, dat 
het totaal van alle der mee- en tegenvallers wel ten naastenbij 
in evenwicht zal zijn kan, dunkt mij, wel gehandhaafd worden. 
De opmerking van de Heer Kievits dat de fondsvorming bij 
sociale voorzieningen extra besparing oplevert, inzoverre de 
middelen komen van een bevolkingsgroep, die anders niet spaart, 
is volkomen terecht. Voor risicodragende belegging komen echter 
met name werkeloosheidsfondsen niet in aanmerking. De Heer 
Kievits betoogt zelf reeds, dat de conjunctuurrisico's gemeden 
moeten worden. 

De Heer Kievits merkt nog op, dat blijkens de samenstelling 
der beleggingsportefeuilles (bijv. levensverzekeringsmaatschap
pijen) de post industriële leningen de laatste jaren sterk is 
toegenomen. 

Inderdaad vertonen de investeringen van de instutionele 
beleggers in het bedrijfsleven in absolute zin een belangrijke 
toename, en wel, volgens een globale berekening van 1938 tot 
1947 ruim een verdubbeling tot rond 800 millioen gulden. 
Tegelijkertijd stegen ook de totale beleggingen van rond 5.8 mil
liard tot 11.4 milliard. 

Procentueel was het aandeel van de investeringen in het 
bedrijfsleven derhalve niet veel toegenomen, nl. van 5.1 % tot 
5.6%, terwijl tussen 1946 en 1947 zelfs een teruggang is te 
constateren. In deze beleggingen zijn bovendien begrepen 
investeringen in het buitenland en Indonesië. (men zie bijv. 
Stat. en Econometische onderzoekingen van het C.B.S. 1947/2 
en 1948/3). Kortom erg groot blijkt de animo der Inst. beleggers 
niet te zijn. Men mag daarvan denken wat men wil, als feit 
heeft men het te erkennen en er rekening mede te houden. 

Drs. R. KARMELK 
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VERPLICHT LIDMAATSCHAP 
"alt de "ak"r~alti6atie6 1 

W ij hebben niet alleen uit de krant maar ook uit de 
Kamerstukken van het wetsontwerp op de werk
loosheidsverzekering kunnen vernemen, dat het 
verplicht lidmaatschap van de Arbeidersvak

yerenigingen een punt van overleg vormt tussen de in de Stich
ting van de Arbeid vertegenwoordigde bonden van de Ar
beiders. Het onderwerp is niet alleen van sociale aard maar 
ook van politieke aard. 

Het is de moeite waard hieraan enige beschouwingen te wijden. 

Ik vind het verplichte lidmaatschap van een vakorganisatie 
om meer dan een reden funest en het heeft mij dan ook buiten
gewoon verbaasd en tevens verontrust, dat zelfs de Regering 
claarte~enover een haast aanmoedigende houding aanneemt, 
zoals die blijkt uit de Memorie van Antwoord op het voorlopig 
verslag van het afdelingsonderzoek van het inmiddels door de 
Tweede Kamer aangenomen \Vetsontwerp op de verplichte 
Werkloosheidsverzekering. Daar toch lees ik, dat de Ministers 
zich hun oordeel voorbehouden over de wenselijkheid van de 
uitbetaling van de werkloosheidsuitkering door de vakorgani
saties, ook aan niet-leden. Dat voorbehoud wordt gemotiveerd 
met de wetenschap, dat "de verhouding van de ongeorgani
seerde tot de arbeid van de vakvereniging, mede in financieel 
opzicht (contributie'? v.U.), binnen de kring van de Stichting 
van de Arbeid een punt van onderzoek uitmaakt." (blz. 8 V.V.) 

Uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen door de vak
organisatie sluit aan bij de practUk van voor de oorlog, toen de 
vrijwillige werkloosheidsverzekering werd verzorgd door de eigen 
werklozenkassen van de vakverenigingen, gestimuleerd door de 
Overheid in de vorm van 100% toeslag op de vrijwillig opge
brachte premie. 

De werkloosheidskassen hadden een gunstig effect op het 
toetreden tot de vakbeweging. De arbeiders zagen daarin tast
bare voordelen. Door de verplichte werkloosheidsverzekering 
valt die stimulans weg. Daarbij komt, dat op menig ander 
terrein de aanwijsbare voordelen van het lidmaatschap van de 
vakbeweging wegvallen. De rechtspositie van de arbeiders en 
hun sociale zekerheid zijn of worden wettelijk geregeld, zonder 
onderscheid van georganiseerden of niet-georganiseerden. 
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Het is begrijpelijk, dat het de georganiseerde arbeider een 
doorn in het oog is, dat zijn niet-georganiseerde collega zich, 
zonder het brengen van offers, dezelfde voordelen ziet toe
vallen voor welke de georganiseerde zijn zuur verdiende pennin
gen moet offeren, maar die ergernis, al is zij nog zo algemeen, 
wettigt geen verplicht lidmaatschap van de vakorganisatie. 

Het is opnerkelijk, al behoeft dat geen verwondering te 
baren, dat de gedachte van het gedwongen lidmaatschap van 
de vakorganisatie, zoal niet gerijpt, dan toch gekweekt wordt 
in de boezem van de Stichting van de Arbeid. Ik kan die stich
ting niet anders zien dan als een privaatrechtelijke belangen
gemeenschap, die krachtens haar natuur koerst naar een alzijdige 
sociale machtsontplooiing. Men zal zich aan deze stelling wellicht 
ergeren omdat in het verlengde van de sociale machtsontwikke
ling, machtsconcentratie en overheersing liggen en men wil 
noch het ene noch het andere. Ik ben daarvan overtuigd, d.w.z. 
voor het ogenblik. Elk ding werkt nu eenmaal naar zijn eigen 
aard, ook al hult een van nature slechte aard zich in een on
schuldig kleed. Een op privaatrechtelijke grondslag gebaseerde 
sociale belangengemeenschap kent slechts de grenzen van het 
feitelijk bereikbare. Het gemene belang van de verbondenen 
vraagt vandaag deze en morgen een andere wenselijkheid, de 
ene met meer en de andere met minder weerstanden, maar weer
standen prikkelen slechts tot verhoogde activiteit en bij morele 
weerstanden baant de geringste een uitweg. In dat van nature 
onbegrensde ligt het verschil tussen de privaatrechtelijke en 
de publiekrechtelijke belangengemeenschap. De publiekrechte
lijke vindt haar arbeidsveld en daarmede haar invloedsfeer 
afgebakend in de haar toegedachte functie. De privaatrechtelijke 
gemeenschap kent die betekenis niet, zij kent zich zelf functies 
toe. Het is de lengte van haar stok, die uitmaakt hoe ver zij 
telkens opnieuw springen kan. I ) 

Van dat streven naar uitbouw van sociale macht is het ver
plicht lidmaatschap van de vakorganisatie slechts een typerend 
symptoom. 

Laat ik tot goed begrip van mijn standpunt tegenover de vak
beweging beginnen met te zeggen, dat ik de ongeorganiseerde 
arbeiders, tenzij zij door gewetensbezwaren worden weerhouden 
zich bij een organisatie van vakgenoten aan te sluiten, vlakweg, 
lummels noem. Ik heb er geen beter woord voor. Maar het ver
plichte lidmaatschap van een vakbond, vind ik gewetensdwang 
van de ergste soort. 

Die gewetensdwang is mijn eerste en voornaamste principide 

1) De eerste iniliatiefnemers tot samenvoegen van ondernemingen 
en tot bankconcentratie hadden wel machtsontwikkeling van kapitaal 
op het oog, maar dat het zon uitlopen op een internationale dictatuur 
van het kapitaal hebben ze zeker niet voorzien en toch Paus PillS X [ 
z.g. veroordeelde geen hersenschimmen! 
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bezwaar. Nemen we b.v. een katholiek arbeider. Ik kan mij het 
geval indenken, dat hij zodanig afwijzend staat tegenover het 
heleid van de K.A.B., dat hij er niet toe kan komen zich daarbij 
aan te sluiten. Of hij feitelijk gelijk heeft of niet, doet niet ter 
zake, wel natuurlijk of hij te goeder trouw is of niet. Als prin
cipieel katholiek wil hij zich niet elders aansluiten en blijft hij 
ongeorganiseerd. Wat moet hij nu doen, als hij bij wet verplicht 
wordt zich te organiseren ? De kerkelijke Overheid heeft zich 
beperkt tot een verbod van het lidmaatschap van een vakorga
nisatie met een bepaalde voor de christen niet te aanvaarden 
levenshouding. Van dwang tot aansluiting bij de KA.B. heeft 
zij zich steeds onthouden. Ik geloof, dat hier de vraag stellen 
tevens is haar beantwoorden. 

Verplicht lidmaatschap zonder verplichting tot aansluiting 
bij een vakvereniging, door de wet erkend of aangewezen, is 
onzinnig. Het zou de weg banen tot een onbegrensd aantal 
organisaties en daarmede, wat men tegenwoordig de bonafide 
vakbonden pleegt te noemen, uithollen. Het middel zou erger 
worden dan de kwaal. Onze katholieke arbeider komt met zijn 
afwijzende houding tegenover de KA.B. in een gewetensconflict, 
tenzij er meer dan één katholieke organisatie wordt erkend en 
tegelijk de splijtzwam in de KA.B. wordt teweeg gebracht. 

Een tweede bezwaar van principiële aard is het onontkomelijke 
feit, dat een vakvereniging met verplicht lidmaatschap haar 
privaatrechtelijk karakter verliest. Men kan tot bepaalde 
grenzen van het privaatrecht door aanvullend en zogenaamd 
(hvingend recht wel corrigeren en dat gebeurt in feite in menig 
opzicht, met name bij de arbeidsovereenkomst, maar het blijft 
privaatrecht, omdat de overeenkomst vrijwillig wordt aan
gegaan en met haar aan te gaan de bepalingen van aanvullend 
en dwingend recht vrijwillig worden aanvaard. Maar bij ver
plicht lidmaatschap van een vakbeweging gaat de vrijheid vol
ledig teloor. 

Er is dan geen sprake meer van vrijwillige wilsovereen
stemming, ook niet meer voor hen, die overigens vrijwillig zijn 
toegetreden of zouden willen toetreden. Zij toch hebben het 
recht van uittreding verloren. De vrijheid van keuze van een 
vakorganisatie verandert daar niets aan, even weinig als de 
vri.iheid van de keuze van een woonplaats iets verandert aan 
de verplichtingen van het inwonerschap. Met de keuze van de 
vakvereniging is tevens de rechtsmacht aan de gekozen ver
eniging gegeven. 

Die rechtsmacht van de vakvereniging op zichzelf kan de 
wetgever, bij het verplicht stellen van het lidmaatschap, niet 
onberoerd laten, al was het alleen maar om de contributie, 

. welke van een vrijwillige bijdrage in een belasting wordt ver
anderd. vVas het tot dit beperkt, dan zou het nog gaan, maar 
er is meer! Het gedwongen lidmaatschap maakt een einde aan 
de vrije vakbeweging. In dat systeem wordt niet alleen de vrij-
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heid van organisatie van het individu teniet gedaan, doch ook 
de vrijheid van de organisatie zelf. Het is duidelijk, dat bij ge
dwongen lidmaatschap de organisatie in haar willen wordt 
geremd en moet worden geremd om tirannie tegenover de 
minderheid, die niet kan uittreden, te voorkomen. De Staat 
moet zich dus veel verder mengen in de interne verhoudingen, 
zodat er voor een confessionele vakvereniging een bron van 
conflicten tussen Kerkelijke- en Staats-Overheid wordt aan
geboord. Dit laatste in de veronderstelling, dat verplicht lid
maatschap kan gepaard gaan met het confessionele karakter 
van een vereniging. Dat nu lijkt mij uitgesloten. Met het op
heffen van het privaatrechtelijk karakter ontneemt men aan 
een vereniging haar vermogen om confessioneel te zijn. 

Voor hen, die menen de laatste stelling te kunnen betwisten, 
is het dienstig enige practische consequenties onder het oog te 
zien. Nemen we als voorbeeld een aantal van huis uit katholieke 
arbeiders, die er z.g. "niets meer aan doen", maar zich op een 
bepaald moment geroepen voelen de katholieke arbeiders
beweging de voet dwars te zetten door interne obstructies en 
de talrijke andere wegen, welke hen daartoe openstaan. Aan 
wie is het dan te beslissen hen het lidmaatschap te weigeren? 
En wie zal iemand als lid kunnen royeren, indien hij zich niet 
meer als behoorlijk katholiek gedraagt? Weigering van het 
lidmaatschap van een katholieke vereniging is meer dan het 
uitstoten uit een katholieke gemeenschap, het voert tot de 
consequentie van het verplicht opgenomen worden in een ander 
verband, waartegen al of niet oprecht gewetensbezwaren kunnen 
worden aangevoerd. Aan de beslissing ligt een beoordeling van 
het levensgedrag als katholiek ten grondslag en wie kan zich 
dat buiten de kerkelijke Overheid aanmatigen ? Of wil men de 
kerkelijke Overheid een overlast bezorgen, die op den duur 
ondragelijk wordt? 

Dit is een stukje praktijk aan onze kant; een blik bij de 
buurman, het N.V.V., is ook zeer leerzaam. Daar dringen zich 
ook vragen op, welke een antwoord eisen. Zal men de E.V.c. 
van erkenning kunnen uitsluiten? En gesteld, dat men dat wil, 
wat zullen de E.V.C.-Ieden dan gaan doen? Het ledental van 
het N.V.V. versterken en daarmede tegelijk in de meer links 
extreme richting drijven, om, inplaats van samenwerking met 
andere bonden, een strijd op leven en dood te voeren om het 
ideaal van één vakcentrale uiteindelijk te bereiken? De vraag 
stellen is naar ik meen haar beantwoorden. Van de verplichte 
vakvereniging naar de éne vakvereniging is slechts een stap. 

Aan de gedachte van het verplicht lidmaatschap van de 
vakorganisatie ligt een verkeerde conclusie uit het feitelijke 
maatschappelijke gebeuren ten grondslag. De grote invloed, die 
de factor arbeid in ons economisch productieproces heeft be
reikt, met zijn consequenties van de economisch veel betere en 
sterkere positie van de arbeiders, is ontegenzeggelijk voor het 
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belangrijkste deel te danken aan de activiteit van de organisaties 
van de arbeiders. 

Men mag evenwel niet uit het oog verliezen, dat een maat
schappij-ordening, waarin langs die weg een behoorlijke levens
positie moet worden veroverd, c.q. in stand gehouden, zichzelf 
veroordeelt. En zo is het ook metterdaad! Alle interventie van 
de Wetgever in de rechtsverhouding tussen arbeid en kapitaal 
ten spijt, is onze economische maatschappij-ordening een gezag
loze, door een keten van vrije contracten bijeengebonden massa, 
die ondanks de aaneensluiting van werkgevers in hun organi
saties en van arbeiders in de hunne, en het tussen de organisaties 
gegroeide overleg, zonder enig organisatorisch verband is. 

Onze economische maatschappij-ordening staat nog steeds 
in het teken van de belangentegenstelling tussen arbeid en 
kapitaal en het rustpunt, hetwelk in Nederland door overleg 
van de wederzijds organisaties in de Stichting van de Arbeid is 
bereikt, moge een nog zo prijzenswaardig resultaat zijn, het 
heeft met solidarisme niets uit te staan en met verwezenlijking 
van het beginsel van subsidiariteit in de geest van Quadragesimo 
Anno nog minder. Wanneer men deze ontwikkeling van onze 
zijde "de ommezwaai van Staat naar Maatschappij" noemt, 
dan getuigt dat slechts van een gebrekkig inzicht, zowel in het 
wezen van de Staat, als in het wezen van de Maatschappij.!) 

Indien deze ontwikkeling de ommezwaai van de Staat naar 
de Maatschappij betekent, dan wil dat niets anders zeggen, dan 
dat men taken, die de Staat, bij afwezigheid van de geeigende 
maatschappelijke organen - de publiekrechtelijke bedrijfs
organen -, op zich heeft moeten nemen, gaat overdragen aan 
instellingen, die slechts bestaan bij de gratie van toevallige 
overeenstemming tussen twee georganiseerde sociale groot
machten, die elk op zich blijven zinnen op de versterking van 
hun machtspositie, als zij als partijen gaan loven en bieden om 
te komen tot de contracten, die aan de overeenstemming 
juridische vorm moeten geven, waarbij nog komt, dat de partijen 
in haar samenstellende delen nog verre van eenstemmig zijn. 
Het bekogelen van elkaar met de getalsterkte van de leden is 
in dit opzicht bijzonder typisch. 

Niet alleen is hier geen sprake van subsidiariteit, maar de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, op deze mentaliteit op
gebouwd, wordt slechts een caricatuur van subsidiariteit. Men 
trekt dan een gebouw op op drijfzand, door een betonplaat aan 
het oog onttrokken. 

Ook als men uitgaat van de mening, dat het verplichte lid
maatschap de kracht van de organisatie, door toeneming van 
het ledental zal kunnen opvoeren, dan vergist men zich. Het 

1) Rapport inzake de positie van het katholieke ziekenfondswezen, 
deel van de K.A.B., gezien in het licht van de aan de orde zijnde her
ziening van de Sociale Verzekeringswetgeving. 
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verplichte lidmaatschap vermindert de morele kracht en dat 
wordt niet gecompenseerd door verhoogde getalsterkte. De 
vertegenwoordigers der bonden spreken niet meer namens de 
arbeiders. Zij kunnen alleen namens de arbeiders spreken, als 
zjj met een vrijwillige opdracht ter conferentie verschijnen. 

Ik heb mij in het voorgaande meer beperkt tot de principiële 
bez\varen. Er zijn ook grote praktische bezwaren. Ik wil er slechts 
één noemen omdat het de voornaamste is. Er moet een juridische 
formulering van het begrip arbeider zijn, d.w.z. het sociale 
begrip arbeider. Het gaat hier niet om een begripsbepaling als 
in de sociale verzekeringswetten waar de feitelijke en momentele 
situatie beslist, het gaat om het begrip arbeider als sociale 
figuur en daarvoor is noodzakelijk een juridische begripsbepaling, 
die altijd geldend is. 

Amsterdam, Augustus 1\)49. c. W. A. VAN UDEN. 

700 



- ------- - -- - ----

Onnodige onrust 

Naschrift van A. C. de Bruijn. 1) De bedoeling van des heren 
van Uden's bijdrage zal waarschijnlijk niet aanstonds aan elk 
duidelijk zijn. Waar komt het betoog op neer? De heer van Uden 
is tegen een wettelijk geregeld verplicht lidmaatschap der arbei
dersvakbeweging. Wordt dat onderwerp louter theoretisch 
gesteld of is er een speciale aanleiding er de aandacht op te 
vestigen? Dreigt er gevaar? 

De heer van U den is verbaasd en verontrust door een passage 
in de Memorie van Antwoord door de Regering aan de Tweede 
Kamer uitgebracht in verband met de inmiddels door de Volks
vertegenwoordiging aangenomen wet op de wachtgeld- en 
werkloosheidsverzekering. Hij las daarin tot zijn schrik, dat de 
Regering zich haar oordeel voorbehoudt ten aanzien van de 
bepleite wenselijkheid de arbeidersvakbeweging in te schakelen 
bij het verlenen van uitkering "ook aan niet-leden". De onrust 
kan zijn toegenomen doordat bij de verdere schriftelijke en 
mondelinge behandeling van genoemd w.o. in de Eerste Kamer 
de Minister de inschakeling wenselijk heeft genoemd. Intussen 
is het verheugend te kunnen opmerken, dat de heer van Uden 
tengevolge van onjuist lezen zich nodeloos ongerust heeft 
gemaakt. Het wettelijk verplicht lidmaatschap is direct noch 
indirect bij de behandeling van genoemd w.o. aan de orde 
geweest. 

Wat was dan wèl aan de orde? De vraag is gesteld of het 
wenselijk kan worden geacht, dat de vakorganisaties worden 
ingeschakeld bij de uitvoering (de administratie) der wachtgeld
en werkloosheidsverzekering en zo-ja, of zij dan ook de zorg van 
controle en uitbetaling (de heer van U den noemt zelf de woorden) 
voor "niet-leden" op zich zal nemen. 

Voor niet-leden. Langs welke gedachten-gang de heer van 
Uden, dàt lezende, tot zijn betoog over een wettel\jk verplicht 
lidmaatschap is gekomen is niet aanstonds duidelijk. 

Het is in elk geval fout! 
Of de arbeidersbeweging - welke voor de oorlog de toen 

beperkte werkloosheidsverzekering op doelmatige en efficiënte 
wijze uitvoerde - de zorg voor ongeorganiseerden op zich moet 
nemen, is zeer de vraag. Daartegen zijn ernstige bezwaren aan 

1) Opgesteld op verzoek van de redactie. 
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te voeren. Doch die vraag stelde de heer van U den niet aan 
de orde. 

Nu de heer van Uden de Arbeidersbeweging en de Stichting 
van d~n Arbeid in verband met een wettelijk verplicht lidmaat
schap heeft genoemd, kan de vraag worden gesteld: stuurt de 
vakbeweging aan op een wettelijk geregeld verplicht lidmaat
schap ? Hierop is te antwoorden: geen zorg, geen ongerustheid. 

De drie delen der Nederlandse Arbeidersbeweging hebben 
het vorig jaar aan een Commissie verzocht, advies uit te brengen 
o.m. over de vraag of het gewenst is ongeorganiseerden te ver
plichten tot het lidmaatschap van een vakbond. 

De Commissie bracht dit jaar verslag uit. Mét de heer v. Uden 
noemt de Commissie, de ongeorganiseerden "vlakweg lummels". 
Doch indien zij dat gezegd heeft, betoogt zij, dat de vakorgani
saties vrije privaat-rechtelijke verenigingen zijn; dat de Neder
landse staatsburger terecht prijs stelt op behoud en handhaving 
van onze democratische grondrechten en dat zij derhalve 
invoering van een wettelijke verplichting om zich bij een vak
organisatie aan te sluiten ongewenst acht. 

De heer van U den beoordeelde derhalve de intenties der 
arbeidersbeweging minder juist toen hij suggereerde dat zij, 
om eigen lijfsbehoud op een wettelijk verplicht lidmaatschap 
zou aansturen. 

Met dit bescheid zou wellicht kunnen worden volstaan. Toch 
kan het, de kwestie theoretisch stellende, van belang zijn op 
te merken: is het betoog van de heer van U den, een wettelijk 
verplicht lidmaatschap principieel afwijzend, wel onder alle 
omstandigheden houdbaar? 

Geen dwang zegt de heer van U den. 
Stel, dat het algemeen belang aanwijsbaar zou eisen, dat de 

arbeiders zich bij een der delen van de Nederlandse Vakbeweging 
dienen aan te sluiten, welk katholiek principe zou zich daar
tegen dan verzetten? (Een mogelijkheid van uitzondering blijve 
voor het ogenblik buiten beschouwing). 

Dwang is op zichzelf niet onder alle omstandigheden verboden. 
De Heer van U den kent de structuren van onze sociale verze
keringswetgeving. Wijst hij de dwang af welke van die wetten 
een essentieel deel uitmaakt? Om van andere wetten maar 
niet te spreken. 

Angst voor dwang is niet zonder gevaar. Hoewel wij uiteraard 
met wettelijke dwangmaatregelen niet verder moeten gaan 
dan strikt noodzakelijk is ligt het voor de hand, dat voor de 
in "vrijheid gedresseerde" elke dwangmaatregel taboe is. 

Hoewel ook bij de beoordeling van wettelijke maatregelen 
ons Katholiek beginsel zijn rechten opeist, doen wij, naar het 
ons wil voorkomen, verstandig iets niet al te spoedig tot beginsel
zaak te maken. 
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Doch dat is alles theorie. Waar het op aankomt is, dat het 
vraagstuk van het wettelijk verplicht lidmaatschap der arbeiders
vakbeweging feitelijk en practisch niet aan de orde is. 

Ware het wel aan de orde, dan zou de K.A.B. niet nalaten 
met vrijmoedigheid tijdig van haar standpunt te doen blijken. 

A. C. DE BRUIJN. 
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Het wetsontwerp 

OP DE BEDRIJFSORGANISATIE 

Sedert het wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie op 12 October 
door de Tweede Kamer met 55 tegen 35 stemmen is aanvaard, 
zijn de debatten over dit belangrijke wetgevingsproduct welis
waar niet verstomd, maar toch zowel in omvang als in intensiteit 
afgenomen. 

Uiteraard is hier slechts van een tijdelijke rust sprake, waarbij 
het bovendien wel zo zal zijn, dat deze niet alleen het natuurlijk 
gevolg is van het feit, dat de beslissing over de definitieve tekst 
van het ontwerp in gevallen, maar ook verband houdt met de 
omstandigheid, dat er enige moed en zeker enige tijd toe behoort, 
om zich te zetten aan een vergelijking van de talrijke wijzigings
voorstellen, die tot het eind toe in verband met dit ontwerp 
aan de orde zijn geweest. 

In de hieronder volgende beschouwingen zal worden getracht, 
van de belangrijkste aspecten der parlementaire behandeling 
een overzicht te geven, waarbij het niet mogelijk is, om andere 
dan hoofdzaken te bespreken. Binnen het kader van dit over
zicht moeten wij bovendien nog enkele belangrijke onderdelen 
van bespreking uitsluiten, omdat dit ons te ver zou voeren. 
In het bijzonder gaat het hier over de rechtspraak (straf- en 
tuchtrechtspraak en administratieve rechtspraak; over het 
vraagstuk der ondernemingsraden en hun verband met het 
onderhavige wetsontwerp, moeten wij geheel zwijgen. 

Het probleem der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is nu 
eenmaal zo veelomvattend, dat de stof zich zeer moeilijk in 
een beperkte ruimte laat samendringen. 

De Sociaal-Economische Raad (SER) 
Als een der verdiensten van de Proeve van het Centrum voor 

Staatkundige Vorming, kort na het verschijnen van het voor
ontwerp Vos gepubliceerd, mag worden erkend, dat daarin van 
een lichaam als de SER, voor het eerst een, zij het summiere, 
legislatieve uitwerking is gegeven. 
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De Commissie van der Ven, in 1946 door de Regering in overleg 
met de Stichting van de Arbeid ingesteld, teneinde het algemeen 
raam van de wettelijke regeling der publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie te ontwerpen, heeft aan de in die Proeve en in andere 
geschriften - o.a. in de Richtlijnen van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond over de bedrijfsorganisatie - tot uitdrukking 
gebrachte gedachten, nadere formulering gegeven. 

Belangrijk is allereerst de plaats van de SER in het geheel. 
Het wetsontwerp heeft getracht, in de SER een orgaan te 
scheppen, waarin tweeërlei streving wordt verwezenlijkt. Op de 
eerste plaats zou de SER moeten zijn het toporgaan van het 
publiekrechtelijk georganiseerd bedrijfsleven, met zekere coördi
nerende en toezichthoudende bevoegdheden ten opzichte van 
dat bedrijfsleven bekleed; in het bijzonder bij de instelling dier 
bedrijfsorganen zou voor de SER een belangrijke taak zijn 
weggelegd. Daarnaast zou het lichaam optreden als vast advies
orgaan van de Regering in sociaal-economische aangelegenheden 
en in dit opzicht de thans bestaande Colleges vervangen. 

De samenbinding van deze beide, naar hun aard verschillende 
taken in één orgaan, is in de Kamer onderwerp van critiek 
geweest, hetgeen te verwachten was, omdat ook in de Commissie 
van der Ven daarover geen eenstemmigheid heeft geheerst. 

Vooral van Protestants-Christelijke zijde heeft men daarbij 
de mening naar voren gebracht, dat het aldus geven van een 
dubbele doelstelling aan de SER een onjuiste vermenging van 
werkzaamheden met zich zou medebrengen en dat het voor een 
zuiver houden van de werkzaamheden van dit lichaam beter 
zou zijn, deze te splitsen. 

Hoewel deze bezwaren wel aan te voelen zijn, geloven wij toch, 
dat de Regering terecht erop heeft gewezen, dat deze taken in 
theorie wellicht naast elkaar kunnen worden gezien, maar 
anderzijds in de practijk het vervullen van de ene van grote 
invloed kan zijn op het geven van uitdrukking aan de andere. 
Tot enige amendering heeft de constructie van de SER in dit 
opzicht ook geen aanleiding gegeven. 

Samenstelling van de SER 
Naast de afbakening van de algemene positie van de SER 

vraagt uiteraard allereerst de samenstelling de aandacht. Volgens 
artikel 4 zal de Raad 40 tot 45 leden tellen, waarvan 2/3 zal 
worden benoemd van de zijde der ondernemers en werknemers 
(ieder de helft) en 1/3 rechtstreeks door de Kroon. In onder
scheidene vooroorlogse concepties was de SER gezien als be
staande uit vertegenwoordigers van de onderscheidene bedrijven, 
waarvoor publiekrechtelijke organen waren ingesteld, met daar
naast een aantal door de Kroon aangewezen algemene des
kundigen. Voor wat de aanwijzing der werkgevers en arbeiders 
betreft, is deze zienswijze na de oorlog op de achtergrond geraakt. 
De nadruk, die mede door het optreden van de Stichting van 
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de Arbeid onwillekeurig is komen te liggen op de grote centrale 
organisaties, is zeker mede de aanleiding ertoe geweest, dat voor 
het aanwijzen der niet door de Kroon benoemde groepen is 
gedacht aan deze centrale organisaties, waarbij men onder 
centrale organisaties dan verstond, organisaties, die de onder
nemers of de werknemers, bedrijfsgewijze verenigd, samenvatten 
naar hun levens- en wereldbeschouwing. 

Zulke centrale organisaties bestaan aan arbeiderszijde in de 
drie bekende Vakcentralen, waarvan de Katholieke Arbeiders
beweging er één is. Aan ondernemerskant is deze zaak echter 
niet zo eenvoudig: er bestaat geen overkoepeling van de Katho
liekc of van de Protestants-Christelijke ondernemersorganisaties, 
al is er wel organisatorisch contact; bovendien kennen de niet
confessioneel georganiseerde ondernemersgroepen - behalve aan 
agrarische zijde - veelal afzonderlijke organen voor de behar
tiging der werkgeversbelangen, die zich met de economische 
vraagstukken niet als zodanig bezighouden. 

De Commissie van der Ven heeft de criteria voor erkenning 
van de tot aanwijzing bevoegde organisaties niet al te scherp 
omgrensd. De term "centrale organisaties" werd niet gebruikt; 
als cis werd slechts gesteld, dat de organisaties moesten zijn 
verenigingen, erkend krachtens de wet op de vereniging en ver
gadering, die door de Kroon representatief werden geacht. Een 
afzonderlijk K.B. zou dan het aantal leden, dat elke organisatie 
mocht aanwijzen, bepalen. 

De Regering heeft deze constructie in haar ontwerp over
genomen, doch niet tot het eind kunnen handhaven. Op aandrang 
van de Kamer, is na het mondeling overleg tussen Staatssecretaris 
en Kamercommissie onderscheid gemaakt tussen de aanwijzing 
van ondernemers- en die van arbeiderskant. Voor wat laatst
genoemde zijde betreft kunnen thans alleen de na het oordeel 
der Kroon algemeen erkende centrale organisaties bevoegd 
worden verklaard, terwijl aan ondernemerszijde wordt gesproken 
van naar het oordeel der Kroon algemeen erkende centrale en 
andere representatieve organisaties (art. 4). 

Wi.i geloven, dat deze formulering nauwer aansluit aan de 
practijk van het organisatieleven, zoals dit in ons land nu 
eenmaal tot dusverre is gegroeid en derhalve ruimte biedt voor 
allerlei oplossingen. Over de verdeling der zetels aan ondernemers
zijde zal een door de Staatssecretaris ingestelde commissie 
adviseren. 

Betreft het voorgaande het gedeelte van de SER, dat recht
streeks afkomstig is uit het bedrijfsleven, daarnaast moet nog 
enige aandacht worden besteed aan de derde component, de 
groep leden, die rechtstreeks door de Kroon wordt benoemd. 

Men moet deze groep echter niet zien als een overheidsvertegen
woordiging. Het is de bedoeling, dat in hoofdzaak worden 
benoemd onafhankelijke deskundigen op sociaal-economisch 
gebied, wie niet als vertegenwoordigers der Regering een bij-
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zondere positie toekomt. Dit laatste is door de Kamer nog eens 
onderstreept door verwerping van een amendement Nederhorst, 
waarin werd voorgesteld, dat de voorzitter van de SER steeds 
zou worden benoemd uit deze laatste groep. 

Het met betrekking tot deze laatste benoeming door de 
Commissie van der Ven ontworpen en door de Regering over
genomen systeem is dus behouden gebleven. De benoeming 
geschiedt door de Kroon uit de leden, op voordracht van de SER. 

Door de aanvaarding van een desbetreffend amendement heeft 
de Kamer nog bepaald, dat in het te vormen dagelijks bestuur 
de verschillende geestelijk-maatschappelijke stromingen der 
aanwijzende organisaties vertegenwoordigd moeten zijn. De leden 
zitten overigens voor twee jaar, een periode, die terecht zo kort 
is genomen om de band met de organisaties te behouden. 

Taak en bevoegdheden van de SER 
Thans overgaande tot de taak en bevoegdheden van de SER, 

zij allereerst herinnerd aan de hierboven reeds beschreven twee
zijdige positie van dit lichaam. Over de taak van de SER als 
vast adviescollege der Regering - door de Staatssecretaris 
nog eens uitdrukkelijk als de voornaamste taak geschetst -
bevat het ontwerp niet veel, omdat daarover uiteraard weinig 
te regelen valt. Belangrijk is, dat de Regering zich min of meer 
heeft vastgelegd om over alle onderwerpen van sociaal-economi
sche wetgeving advies bij de SER in te winnen. Door de Regering 
was hieruit de conclusie getrokken, dat zij nu ook de bevoegdheid 
moest bezitten om zelf adviescommissies van de SER in te stellen 
en daarmede rechtstreeks in verbinding te treden. Zij meende 
zonder invloed op de samenstelling der adviserende organen 
niet te kunnen waarborgen, dat over alle vraagstukken advies 
aan de SER zou worden gevraagd. 

Nochtans rezen tegen deze eigenaardige constructie vrij grote 
bezwaren, tengevolge waarvan de Regering toegaf en de situatie 
in zoverre w~jzigde, dat de commissies door de SER zouden 
worden ingesteld en samengesteld. Het rechtstreeks adviseren 
aan de Regering blijft gehandhaafd. 

Hoewel door deze wijziging de constructie der commissies van 
de SER zeker is verbeterd, komt het ons nog voor, dat de onjuiste 
elementen nog niet geheel zijn verdwenen. O.i. was er ruimte 
geweest voor de overweging, dat het uiteindelijk toch de SER 
moet zijn, die verantwoordelijk is voor zijn suborganen. Veel
vuldig rechtstreeks overleg tussen de Regering en een bepaalde 
commissie is een figuur, die ongetwijfeld elementen in zich bevat 
om het dragen door de SER van de verantwoordelijkheid voor 
zijn adviserende taak ten aanzien van het gehele sociaa!
economische beleid, te bemoeilijken. Over de werkzaamheid 
van een college als de SER met een sociale en economische 
taak beide, bestaat in ons land nog geen ervaring; zeker is in
tussen, dat het funest zou zijn, indien aan het coördineren van 
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deze beide aspecten een onjuiste constructie van de verhouding 
tussen de SER en zijn eigen commissies in de weg zou gaan 
staan. 

De bepalingen, die het ontwerp bevat over de taak van de 
SER als toporgaan van het publiekrechtelijk georganiseerd 
bedrijfsleven, zijn in het ontwerp meer uitgewerkt. Deze uit 
een legislatief oogpunt begrijpelijke gang van zaken heeft 
bij enkele groepen de mening doen postvatten, dat het 
gebouw der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te hierarchisch 
was geconstrueerd en dat de SER bovendien op dat terrein 
teveel bevoegdheden waren gegeven; met name tegen de zgn. 
verordenende bevoegdheid van de SER rezen bezwaren. 

Nu bepaalt artikel 32, dat de SER de verordeningen kan 
maken, die hij ter vervulling van zij n in artikel 2 omschreven 
taak nodig oordeelt, doch de onderwerpen, ten aanzien waarvan 
verordeningen mogen worden gemaakt, moeten bij de wet 
worden vastgesteld. Hetzelfde is het geval met het pendant van 
deze autonomie, de medewerking aan de uitvoering van rege
lingen der centrale overheid (het zgn. zelfbestuur), welke mede
werking ook in de vorm van een verordening kan geschieden; 
ook hier is sprake van een blanco bepaling (artikel 36). Het is 
slechts de wetgever, die in deze aan de SER opdracht kan geven. 

Terecht is dan ook door de Staatssecretaris nog eens benadrukt, 
dat materiële verordenende bevoegdheden de SER voorshands 
niet toekomt.!) De ontwikkeling in deze kan door de latere 
wetgever geheel worden bepaald. 

In dit verband zij nog gewezen op het door het wetsontwerp 
gebruikte zeer ruime verordeningsbegrip, een zaak, die bij lezing 
zonder meer van het ontwerp, ook zeker ertoe kan bijdragen 
om de verordenende bevoegdheid van de SER te overschatten. 
Het ontwerp reserveert de term verordening nI. niet voor 
besluiten die voor de betrokkenen algemeen bindende regelen 
geven, en wel omdat men bepaalde vereisten voor de totstand
koming van dergelijke besluiten - o.a. de meerderheid van 2/3 
- ook van toepassing wilde doen z~jn op enkele gewichtige 
andere besluiten. 2) Hiervoor was wel een andere oplossing 
mogelijk geweest. 3) 

Al met al zijn wij echter van mening, dat er geen reden is 
voor bezwaren tegen te grote bevoegdheden van de SER op dit 

1) De bevoegdheid van de SER, om ten behoeve van zijn financiering 
opcenten vast te stellen op de heffingen krachtens de Handelsregisterwet 
(art. 55), ligt toch wel op de grens van het materiële. Zeker geldt de 
opmerking van de Staatssecretaris o.i. niet voor een besluit van de SER, 
waarbij een tussen bedrijfsorganen getroffen gemeenschappelijke regeling 
aan andere bedrijfsorganen onvrijwillig wordt opgelegd (art. 115). 

2) Zie de artt. 9, 16, 31, 47 en 51. 
3) Te meer geldt dit, omdat het wetsontwerp zelf dit begrippen

stelsel niet heeft kunnen handhaven, aangezien men de verplichting tot 
het openbaar maken van ontwerp-verordeningen alleen wilde vastleggen 
voor verordeningen met materiële strekking (artikel 38 lid 1). 

709 



gebied. De gegeven bevoegdheden zijn nog onuitgewerkt; de 
uitwerking wordt door de wetgever zelf in de hand gehouden; 
dat het raamontwerp bepaalde mogelijkheden heeft geschapen, 
kan o.i. toch geen bezwaar zijn. 

Beweegt zich dit aspect van de SER als toporgaan van het 
publiekrechtelijk georganiseerd bedrijfsleven dus nog in de 
theoretische sfeer, tastbaarder is de taak van dit lichaam ten 
opzichte van de bedrijfsorganen zelf, de (hoofd)bedrijf- en 
productschappen dus. 

Overziet men de verhouding tussen de SER en deze lichamen, 
dan valt spoedig op, dat de SER zich ten aanzien van het 
toezicht op die organen in hoofdzaak bezighoudt met de interne 
aangelegenheden. De wijze, waarop de bedrijfsorganen hun ma
terieel beleid voeren, hoe zij dus aan de hun opgedragen taak 
uitvoering trachten te geven, is een zaak, die, gelijk uit het 
ontwerp blijkt, veeleer onder rechtstreeks toezicht van de 
centrale overheid is geplaatst. 

De SER moet goedkeuren de regeling van de vergoeding van 
de voorzitter van een bedrijf- of hoofdbedrijfschap (art. 83), 
de regeling van de vergoeding der bestuursleden (art. 77), de 
regeling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel (art. 86), 
de begroting en de rekening (art. 119 en 124). 

Opgemerkt zij echter, dat, behoudens met betrekking tot het 
eerste punt, de instellingswet of het instellingsbesluit in dit 
opzicht een andere voorziening kan treffen. Dit laatste element 
is in het ontwerp gebracht door een amendement Romme 
die erop wees, dat sommige bedrijfstakken weinigofgeenongeorga
niseerden kennen en dat er in die gevallen geen aanleiding zou 
zijn om de SER dergelijke controlebevoegdheden te geven. 
In verband hiermede is te verwachten, dat de mate, waarin van 
deze afwijkingsmogelijkheid gebruik zal worden gemaakt, samen
hangt met het meer of minder representatief karakter der 
aanwijzende organisaties. 

Naast de controlerende bevoegdheid heeft de SER ten opzichte 
van deze onderwerpen ook nog een tweetal regelende bevoegd
heden. De SER kan bij verordening algemene regelen stellen 
met betrekking tot de inrichting der begroting (art. 122) en op 
gelijke wijze algemene regelen vaststellen over het beheer van 
de financiën der bedrijfsorganen (art. 125). 

De vraag mag worden gesteld of deze laatste bevoegdheid 
niet te ver gaat. De Commissie van der Ven had een dergelijke 
bepaling niet in haar ontwerp opgenomen. Het komt ons voor, 
dat de SER goed zal doen, van deze bevoegdheid, die de 
bedrijfsorganen spoedig de indruk van bevoogding kan geven, 
met voorzichtigheid gebruik te maken. 

Behondens dat de SER gemeenschappelijke voorzieningen 
tussen bedrijfsorganen moet goedkeuren en zelfs bij gebreke van 
overeenstemming een bedrijfsorgaan tot medewerking aan zulk 
een regeling kan verplichten (art. 109 en 115), is - afgezien 
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van enkele incidentele bevoegdheden _1) hiermede de toezicht
houdende en coördinerende taak van de SER ten opzichte van 
de bedrijfsorganen geschetst. Hieruit blijkt voldoende, dat het 
toezicht op het autonome beleid niet bij de SER berust. Wij 
geloven, dat uit deze constructie niet van een hierarchische 
opzet van het gebouw der bedrijfsorganisatie blijkt. Dat de 
bedrijfsorganen medewerking moeten verlenen aan de uitvoering 
van verordeningen van de SER is met die mening niet in 
strijd. De zelfbestuurstaak ontneemt aan de gemeenten hun 
zelfstandigheid evenmin; waar overigens de verordenende be
voegdheid van de SER zelf nog onuitgewerkt is gelaten, is ook 
deze taak voorlopig niet aan de orde. 

Tenslotte zij vermeld, dat in alle gevallen van weigering van 
goedkeuring door de SER, voor het betrokken bedrijfsorgaan 
beroep openstaat bij de Kroon (art. 131). 

\V at het karakter der goedkeuring van de SER betreft, zij 
er trouwens op gewezen, dat deze alleen goedkeuring mag wei
geren wegens strij d met de wet of met de belangen, waarvan 
blijkens zijn taakomschrijving de behartiging aan de SER is 
opgedragen. De SER toetst dus niet aan het algemeen belang 
en mag evenmin goedkeuring onthouden wegens strijd met de 
(bedrijfs)belangen, die het betrokken orgaan moet behartigen. 

Toezicht op de SER 
Wij hebben hiermede taak en bevoegdheden van de SER 

overzien en kunnen thans enkele opmerkingen maken over het 
toezicht van de centrale overheid op de SER; uiteraard beweegt 
zich dit geheel op het terrein van de positie van dit lichaam 
als overkoepelend orgaan van het bedrijfsleven. Allereerst is er 
enig toezicht op de interne huishouding van de SER, in het 
bijzonder op de financiën)2; de begroting en de rekening3) 

behoeven de goedkeuring der Kroon, evenals de verordeningen 
van de SER, nodig om zijn inkomsten binnen te krijgen (art. 55) 

Wat betreft de verordenende bevoegdheid van de SER is 
niet algemeen vastgelegd, dat deze verordeningen goedkeuring 
van de Kroon behoeven. 

Dit geldt zowel voor de autonome verordeningen, als voor 
die, welke de SER maakt ter uitvoering van een wettelijke 
regeling. 

De wet, die een bepaald onderwerp ter regeling aan de 
SER opdraagt, onderscheidenlijk de SER met zelfbestuur 
belast, zal t.z.t. in de toetsing dier verordeningen voorzien. 
Wel is ten aanzien van de autonome verordeningen reeds 

1) De SER wordt gehoord over de benoeming van de,voorzitter van 
een productschap (art. 78). Zie ook de art. 90, 125 en 137. 

2) Artikelen 9, 13 ,15 en 16. 
3) Te noteren valt daarbij, dat de rekening niet bij een "verordening" 

wordt vastgesteld, zodat de eis van 2/3 meerderheid niet geldt en evenmin 
de verplichting tot openbare beraadslaging en beslissing. 
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vastgelegd, dat zij goedkeuring behoeven, indien op over
treding straf is gesteld (art. 32). 

Met betrekking tot de verordenende bevoegdheid heeft het 
wetsontwerp overigens nog andere waarborgen willen scheppen. 
Wij zagen reeds, dat de verordeningen een meerderheid van 2/3 
nodig hebben. Dit geldt voor alle verordeningen, onverschillig 
of zij voortvloeien uit de autonomie of uit de zelfbestuurstaak, 
en ongeacht of zij verordeningen in eigenlijke zin zijn (dus 
algemeen bindende regelen geven) of besluiten, die in het wets
ontwerp met de naam "verordening" zijn bestempeld. Daar
naast is in een later stadium van behandeling nog bepaald, 
dat de SER de ontwerp-verordeningen moet bekend maken en 
gelegenheid moet geven daartegen bezwaren in te brengen; 
alleen indien dringende redenen zich hiertegen verzetten mag 
daarvan worden afgeweken; deze verplichting geldt echter alleen 
voor de verordeningen, die algemeen bindende regelen inhouden 
(art. 38 lid 1)1). 

Een tweede extra waarborg is gelegen in de openbaarheid. 
De SER moet - wederom tenzij dringende redenen zich daar
tegen verzetten - over alle verordeningen in het openbaar 
beraadslagen en beslissen (art. 38 lid 2). 

Hier is bovendien bepaald, dat, indien zulks niet is geschied, 
de verordening de goedkeuring nodig heeft van de Kroon. Naast 
de strafverordeningen is hier dus een tweede groep aanwezig 
van verordeningen, die goedkeuring behoeven. De verplichting 
tot openbare beraadslaging geldt overigens niet alleen voor de 
verordeningen met materiële wetgeving, doch heeft betrekking 
op alle; het gaat hier om dezelfde groep als waarvoor de 2/3 
meerderheid vereist is. 

Goedkeuring door de Kroon wordt overigens alleen geweigerd 
wegens strijd met de wet of het algemeen belang (artikel 56)2). 

Tenslotte kunnen alle besluiten van de SER wegens strijd 
met de wet of het algemeen belang worden geschorst of ver
nietigd (art. 58). 

Inschakeling Stichting v. d. Arbeid 
Alvorens van de SER af te stappen, moge nog worden gewezen 

op een der overgangsbepalingen, nl. artikel 139, handelende over 

1) Hieronder zal o.i. zeker de verordening tot vaststelling van 
opcenten op de heffingen der Handelsregisterwet vallen. (art. 126). 
Merkwaardig is, dat het besluit van de SER, waarbij een bedrijfsorgaan 
wordt verplicht, deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling 
(art. 115) geen verordening wordt genoemd ofschoon hier o.i. een der 
weinige gevallen aanwezig is van thans reeds aan de SER toekomende 
materiële verordenende bevoegdheid. 

2) Hierbij heeft men verzuimd te bepalen, dat ook de goedkeuring 
door de Ministers van Economische en Sociale Zaken, bedoeld in art. 16 
slechts deze toets mag aanleggen. Bovendien slaat lid 3 van artikel 56 
op de beide eerste leden; het zal enkel op lid 2 moeten slaan, hetgeen 
o.i. uit vergelijking der vroegere teksten blijkt. 
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de positie van de Stichting van de Arbeid. I ) De SER wordt 
hierin tot een nader te bepalen tijdstip verplicht, om, alvorens 
over sociale aangelegenheden te adviseren of te beslissen, het 
advies van de Stichting van de Arbeid te vragen. 

Uit een theoretisch oogpunt is deze bepaling, die ten doel 
heeft, de goodwill van deze Stichting te behouden totdat de 
SER zich een plaats heeft veroverd, niet sterk te noemen. 
De waarde ervan ligt geheel aan de practische zijde; psycholo
gisch kan zij, van belang zijn, om welke reden zij wel op 
haar plaats is, hoewel daar o.i. wel bij zal moeten worden 
gezegd, dat het in het belang van een harmonische ontwikkeling 
van de SER zal zijn, indien de bepaling ook werkelijk niet meer 
wordt dan een aanloop om de overgang van de privaatrechtelijke 
in de publiekrechtelijke sfeer te overbruggen. Dat hierbij niets 
is gezegd over de vraag naar de wenselijkheid van het voort
bestaan van een orgaan als de Stichting van de Arbeid zelf, 
behoeft wel geen betoog. 

Instelling der bedrijfsorganen 
Thans overgaan de tot een beschouwing over wat het wets

ontwerp ons leert inzake de eigenlijke bedrijfsorganen (de hoofd
bedrijf-, bedrijf- en productschappen), komen wij allereerst aan 
de instelling dier lichamen. 

De wijze waarop in het wetsontwerp op het ogenblik van de 
aanvang der openbare behandeling dit punt was geregeld, 
is bij die behandeling niet alleen aan zware critiek onderworpen, 
doch ook tenslotte de reden geweest, dat het ontwerp met een 
groter aantal tegenstemmen is aanvaard dan werd verwacht, 
waarbij te betreuren valt, dat op die grond ook een aantal 
principiële voorstanders van bedrijfsorganisatie zich tenslotte 
ten aanzien van dit wetsontwerp hebben moeten tegen verklaren. 

De Commissie van der Ven - en ook de Regering bij de in
diening van haar wetsontwerp - waren er van uitgegaan, dat 
de raamwet wel de procedure der instelling kon regelen, doch 
dat de feitelijke instelling der bedrijfsorganen zou moeten 
geschieden bij de wet, d.w.z. door de gewone wetgever: de Kroon 
tezamen met de Staten-Generaal. Binnen dit kader waren er 
verschillende mogelijkheden. Kwam het initiatief van het 
bedrijfsleven, dan zou de SER de representatieve organisaties 
van werkgevers en werknemers moeten horen. In verband met 
de vertrouwenspositie van de SER als toporgaan van het 
bedrijfsleven, zou hij alleen dan gunstig moeten adviseren, als 
bleek, dat met deze representatieve organisaties tot overeen
stemming kon worden gekomen. 

Kwam het initiatief van de Regering, dan zou de SER in 
ieder geval moeten worden gehoord, die op zijn beurt weer de 
representatieve organisaties moest horen; in dat geval kon de 

1) Over de financiering van de SER zie men art. 54 en 55. 

713 



SER ook tot instelling adviseren tegen de mening der betrokken 
organisaties. Adviseren om niet in te stellen, zou de SER altijd 
kunnen. 

Voor de omschrijving van dat deel van het bedrijf (c.q. de 
bedrijven) waarmede de overeenstemming moest bestaan, werd 
tenslotte als formulering gekozen "een naar het oordeel van de 
SER voldoende representatieve organisatorische vertegenwoor
diging van de betrokken ondernemers en van de betrokken 
werknemers" . 

In het Voorlopig Verslag kon men reeds enkele opmerkingen 
aantreffen, waarin uiting werd gegeven aan de vrees van som
migen, dat op deze wijze het gebouw der publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie wel in een zeer langzaam tempo zou worden 
opgetrokken, en in hetzelfde stuk is de vraag te vinden, of de 
instelling der publiekrechtelijke organen niet onder bepaalde 
voorwaarden buiten de wetgever om zou kunnen geschieden. 

Hierbij heeft de Regering aangeknoopt. In het gewijzigd 
ontwerp van wet werd de instellingsprocedure in zoverre ge
wijzigd, dat met handhaving van het aanvankelijke stelsel voor 
de productschappen, voor de (hoofd)bedrijfschappen de mogelijk
heid werd geopend, om tot instelling bij Algemene Maatregel 
van Bestuur over te gaan, indien daarover overeenstemming 
bestond tussen de Regering, de SER en het betrokken bedrijf; 
zou zodanige overeenstemming niet bestaan, en de Regering 
nochtans de instelling van het lichaam nodig achten, dan zou 
men op de gewone wetgever moeten terugvallen. 

De tegen deze constructie gerezen bezwaren waren van 
tweeërlei aard. Allereerst waren in de Kamer belangrijke groepen 
aanwezig, die haar als in strijd met de Grondwet verwerpelijk 
achtten. I) Een gedeelte dier groepen beriep zich hiervoor uit
sluitend op de letter en de historie van het grondwetsartikel; 
een ander deel achtte delegatie van grondwettelijke opdrachten 
aan de gewone wetgever op zichzelf niet ongeoorloofd, doch was 
van mening, dat hier te ver werd gegaan. 

Daarnaast stonden beleidsoverwegingen, die in het algemeen 
wel zo zijn te kenschetsen, dat deze groepen van mening 
waren, dat instelling van met publiekrechtelijke bevoegdheid 
toegeruste lichamen, ook na de raamwet, zo belangrijk moest 
worden geacht, dat de Staten-Generaal dit aan zich zouden 
moeten houden. Een tegemoetkoming in dit opzicht, door te 
bepalen dat de A. M. v. B. eerst twee maanden na de afkon
diging kon gaan werken, achtte men onvoldoende om deze 
bezwaren te ondervangen. 

Het vraagstuk van de grondwettigheid van het Regerings-

1) Artikel 152 Grondwet luidt: De wet kan voor bepaalde beroepen 
en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfs
leven in het algemeen, lichamen instellen, teneinde regelend op te treden. 
De samenstelling, inrichting en bevoegdheden van deze lichamen worden 
door de wet geregeld. 
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voorstel ligt geheel op staatsrechtelijk terrein. Een bespreking 
daarover zou ons moeten leiden tot een beschouwing van een aan
tal daarmede verband houdende staatsrechtelijke vraagstukken; 
een enigszins verantwoorde behandeling daarover zou ons veel 
te ver voeren. Wij volstaan derhalve - zonder het belang van 
dit vraagstuk te ontkennen - met op te merken, dat o.i. wel 
is komen vast te staan, dat de zaak zeker niet zo eenvoudig ligt, 
als een gedeelte van de zich verzettende groepen haar heeft 
gesteld, door met feitelijke ontkenning van iedere delegatie
constructie slechts te zien naar de tekst der Grondwet, - die 
inderdaad spreekt van "bij" en niet van "bij of krachtens" 
de wet -, en als bijkomende interpretatiemethode, slechts die, 
welke de geschiedenis der wetstekst tot grondslag heeft, te 
hanteren. In feite is de vraag der grondwettigheid naar onze 
mening veel ingewikkelder. 

Spreken wij dus op deze plaats geen oordeel uit, wel rijst 
uiteraard, staatkundig bezien, de vraag, of in het licht van het 
feit, dat de bezwaren voor een niet onaanzienlijk deel voort
kwamen van groepen, die de bedrijfsorganisatie een warm hart 
toedragen en gelet op de overweging, dat het toch van groot 
belang zou zijn geweest, dat een zo groot mogelijke meerderheid 
der Kamer zich op het ontwerp had verenigd, geen andere 
oplossing had kunnen worden gevonden, zonder overigens naar 
het oorspronkelijke stelsel geheel terug te keren. 

Hierbij had kunnen worden gedacht aan een systeem, waarbij 
de raamwet formeel tot instellingswet zou zijn gemaakt voor 
de horizontale organen, evenals zij zulks is voor de SER. 
Bepaald had dan kunnen worden, dat er voor ondernemingen, 
die in het bedrijfsleven eenzelfde of gelijksoortige functie ver
vullen, openbare lichamen zijn, bedrijfschappen genaamd, een 
constructie waarbij dus de wetgever instelt, doch waarbij 
overigens de nadere omgrenzing dier groepen van gelijke of 
gelijksoortige ondernemingen en de toebedeling der verordenende 
bevoegdheid aan een A. M. v. B. zou worden overgelaten, die 
dan tevens zou moeten bepalen, op welk tijdstip het aldus 
formeel ingestelde bedrijfschap zijn werkzaamheden zou gaan 
aanvangen. Een dergelijke constructie komt in de gedachten
gang van hen, die - zoals wij - de instelling beschouwen als 
het geven van vorm aan in een bedrijf reeds van nature aanwezige 
gezagselementen, op geheel logische wijze tot stand. Dat een der
gelijke formele instelling onmogelijk zou zijn wegens gebrek aan 
inhoud, omdat de omgrenzing van het bedrijf niet concreet bij de 
instelling wordt bepaald, is zeker een argument, dat de aandacht 
verdient, doch is o.i. niet voldoende overtuigend, indien men 
althans de natuurlijke eenheid der bedrijfstak tot uitgangspunt 
neemt. 

Intussen is men deze richting niet uitgegaan. Het is ook de 
vraag of men hierdoor toch de overige bezwaren tegen het stelsel 
had ondervangen. Want duidelijk is bij de behandeling gebleken, 
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dat de groepen die zich tegen de door de Regering uiteindelijk 
gekozen constructie hebben verzet, dit niet alleen hebben gedaan 
wegens de door hen gestelde ongrondwettigheid, doch ook op 
grond van materiële bezwaren tegen het stelsel zelf. 

Wensten wij over het eerste punt hier niet diepgaand te 
spreken, met betrekking tot de materiële zijde van het vraagstuk, 
geloven wij, dat de constructie van de instelling bij A. M. v. B. 
als een grote verbetering moet worden beschouwd. 

Allereerst is zij dit uit een oogpunt van maatschappelijke visie 
op het vraagstuk der bedrijfsorganisatie. Ook bij de huidige 
debatten is er weer op gewezen, dat de instelling der bedrijfs
organen meer in formele dan in materiële zin moet worden 
opgevat en dat deze eigenlijk niet worden "ingesteld" doch 
"erkend". "De wetgever" zo zeide de heer Oud, "heeft rekening 
te houden met de maatschappelijke ontwikkeling, dikwijls legt 
hij formeel vast, wat in de maatschappij is gegroeid". Men 
herinnere zich ook in dit opzicht de door wijlen Goseling bij 
de Grondwetsherziening van 1938 ingediende amendementen, 
die tot strekking hadden soortgelijke gedachten in de Grondwet 
te verankeren. Die pogingen hebben toen geen resultaat op
geleverd, maar wel is daardoor duidelijk geworden, dat in brede 
kringen deze zaak aldus werd gezien. 

Belangrijk is nu, dat de door de Regering gevonden constructie 
bij deze opvatting nauw aansluit. In deze gedachtengang ligt 
immers de nadruk bij de instelling op de werkzaamheid der 
maatschappelijke krachten, terwijl de rol van de Staat in deze 
materieel van secundaire aard is. Logisch is dan ook, dat de 
feitelijke rol van de Staat bij die instelling tot een bescheidener 
proportie wordt teruggebracht en meer wordt overgelaten aan 
een lagere wetgever, waarbij voorop staat, dat het algemene 
raam, waarbinnen het in te stellen lichaam zich zal bewegen, 
tevoren, en dan wèl in samenwerking met de Staten-Generaal, 
is vastgesteld geworden. 

Naast de overweging, dat deze constructie naar onze mening 
meer recht doet aan de verhouding, waarin volgens onze opvat
tingen bij de instelling van een publiekrechtelijk orgaan Staat 
en Bedrijf tegenover elkaar behoren te staan, valt natuurlijk 
te wijzen op de practische voordelen. Het lijkt niet voor betwis
ting vatbaar, dat bij een goede uitwerking van de hier gekozen 
constructie - over die uitwerking straks - het gebouw der 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in een veel sneller tempo 
kan worden opgetrokken, dan indien. deze talrijke instellings
wetten de Kamer zouden moeten passeren. Daarom is het ook 
begrijpelijk, dat zij, wie het met het optrekken van het gebouw 
ernst is, deze vorm hebben toegej uicht of daartegen geen 
bezwaren hebben gemaakt. 

Minder duidelijk is echter, waarom degenen, die uit hoofde 
van beleidsoverwegingen tegen deze constructie bezwaar hebben 
aangevoerd, voor een belangrijk deel te vinden zijn onder hen, 
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die juist de nadruk hebben gelegd op de groei van beneden af 
en hebben betoogd, dat de vorming van bedrijfsorganen meer 
een zaak is van het bedrijf, dan van de Staat. 

Deze groepen zouden op grond van hun visie op dit vraagstuk, 
eigenlijk niet zulke grote bezwaren moeten hebben, als waarvan 
in de Kamer, o.a. door de heer Schouten, werd getuigd. 

Een nadere beschouwing van die beleidsbezwaren - hierboven 
reeds aangeduid - levert dan ook naar onze mening weinig 
concreets op. Over blijft slechts de vrees, dat de Regering aan 
bepaalde bedrijfstakken grotere bevoegdheden zou toekennen, 
dan de Staten-Generaal zouden hebben gewenst, maar ook hier 
moet men toch wijzen op de omstandigheid, dat die bevoegd
heden in de raamwet zijn omschreven en dat die omschrijving 
met betrekking tot de A.M.v.B. als limitatief moet worden be
schouwd. 

Kunnen wij derhalve de niet op ongrondwettigheid wijzende 
bezwaren tegen het gekozen stelsel geenszins delen, de wijze 
waarop de constructie in het ontwerp aanvankelijk was uit
gewerkt, kon naar ons oordeel de toets der critiek niet doorstaan. 
Wij doelen hier op het feit, dat de Regering in eerste instantie 
het vereiste van overeenstemming met het bedrijfsleven zodanig 
eng wenste op te vatten, dat slechts over de instelling zelf 
overeenstemming zou behoeven te zijn, terwijl ten aanzien van 
andere bij de instelling nog te treffen voorzieningen, de A.M.v.B. 
zijn eigen weg kon gaan. 

Tengevolge van de bezwaren der Kamer hiertegen heeft de 
Hegering dit standpunt prijsgegeven en is uiteindelijk bepaald, 
dat de overeenstemming betrekking moet hebben op alle bij 
de instelling te treffen voorzieningen, een conclusie, die, 
geloven wij, volkomen juist is en door het eenmaal gekozen 
stelsel, absoluut als consequentie wordt geëist; dat de Rege
ring op één punt, n.l. de omvang der autonome verordenende 
bevoegdheid haar oorspronkelijke gedachtengang heeft weten 
te handhaven, zal later nog aan de orde komen. 

Samenstelling en inrichting der bedrijfsorganen 
Ten aanzien van de samenstelling van het bestuur is gekozen 

voor de opbouw op de organisaties (art.73). Een mogelijke 
opbouw op andere wijze, hetzij volstrekt individueel, hetzij 
volgens een gemengde vorm, heeft in de Kamer zeer weinig 
medestanders gevonden. Het zullen dus de organisaties van 
ondernemers en werknemers zijn, die de bestuursleden zullen 
benoemen. Deze organisaties moeten hiertoe naar het oordeel 
der Kroon representatief zijn voor de betrokken ondernemers 
en werknemers en erkend zijn op grond van de wet op de 
vereniging en vergadering. 

Is de aldus geschetste opbouw als algemene regel voorop
gesteld, geheel zonder uitzondering is zij niet. Artikel 74 bepaalt, 
dat om bijzondere redenen daarvan kan worden afgeweken. 
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Een tweede punt ten aanzien van de bestuurssamenstelling 
is de verhouding tussen de ondernemers- en de werknemers
afgevaardigden. Het wetsontwerp stelde bij de horizontale or
ganen de pariteit voorop, echter met de mogelijkheid tot afwijking 
bij de instelling, een mogelijkheid overigens, die in de Memorie 
van Toelichting werd begrensd door de mededeling, dat men 
daarbij dacht aan bedrijfstakken, waar de regeling der econo
mische verhoudingen overheerst. Met betrekking tot de product
schappen was over dit punt niets geregeld. 

Bij de behandeling in de Kamer is de voor de horizontale 
organen ontworpen constructie nagenoeg algemeen aanvaard. 
Wat echter aanleiding gaf tot critiek, was de omstandigheid, 
dat ten aanzien van de productschappen niets was geregeld. 
Hoewel de Regering daaraan wenste vast te houden is tenslotte 
door aanneming van een amendement Suurhoff bepaald, dat 
ook ten aanzien van de productschappen de pariteit de algemene 
regel zou zijn. De uitzonderingsbepaling bleef daarnaast - thans 
ook voor de productschappen gesteld - gehandhaafd. 

Tegen het vastleggen als algemene regel van de pariteit in 
de productschappen is door de Hegering bij monde van de Staats
secretaris ernstig bezwaar gemaakt. De Hegering was van 
mening, dat een dergelijk uitgangspunt op grote moeilijkheden 
zou stuiten in de practijk, vooral bij productschappen - en zo 
zal het bij de meeste zijn -, waar ten aanzien van het gebied 
der volkshuishouding, door het productschap bestreken, vele 
groepen medewerken, die dus alle een plaats in het bestuur 
moeten krijgen. De verhouding tussen werkgevers- en arbeiders
belangen ligt in die groepen niet alleen niet gelijk, doch is ook 
niet evenredig met de mate, waarin die groepen in economisch 
opzicht in het bestuur moeten vertegenwoordigd zijn. De getals
verhoudingen tussen ondernemers en arbeiders in het product
schapsbestuur konden daarom - aldus de Regering - veel beter 
worden bezien bij de concrete instelling van het lichaam, die 
immers bij de wet moet plaats hebben, waarbij het voldoende 
is, dat de raamwet de medezeggenschap als zodanig verzekert. 
De Regering verklaarde zich dus niet tegen pariteit, doch tegen 
de algemene vastlegging daarvan. 

Wij zijn van mening, dat het standpunt der Regering sterk is. 
O.i. was hier geen reden van het stelsel van het ontwerp der 
commissie van der Ven af te wijken. Teveel is uit het oog 
verloren, dat de productschappen toch steeds bij de wet worden 
ingesteld, terwijl men de practische bezwaren o.i. te licht heeft 
geteld. De mogelijkheid van afwijking - alleen om bijzondere 
redenen - doet hieraan niet af. Juist omdat de practische moei
lijkheden hier vrijwel algemeen zullen zijn, heeft deze uitzonde
ringsbepaling weinig te betekenen. 

Tenslotte speelt ook het verschil in taak - bij de product
schappen ongetwijfeld meer economisch en bij de bedrijfschappen 
meer sociaal gekwalificeerd - hier een rol, een argument dat 
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niet van belang is voor hen, voor wie de pariteit een principe 
- of, zoals het N.V.V. het heeft uitgedrukt, een rechtseis -
is doch dat voor hen, die, zoals wij, wel de medezeggenschap 
op zich principieel, doch de mate waarin, een kwestie van 
practische politiek achten, zeker gewicht in de schaal kan leggen. 

Bij de instelling der productschappen zal deze zaak in vele 
gevallen vrij moeilijk komen te liggen. Intussen kan slechts 
de toekomst ons het gewicht van de bewaren der Regering 
doen kennen. 

Een derde punt met betrekking tot de samenstelling en in
richting betreft de voorzitterspositie. Het door de Regering 
overgenomen systeem, dat de Commissie van der Ven met 
betrekking tot de voorzitters der productschappen had ont
worpen. (benoeming door de Kroon, de SER gehoord) heeft 
zonder critiek de eindstreep bereikt. 

"lVIet betrekking tot de horizontale organen had de Commissie 
van der Ven voorgesteld, de Voorzitter te doen benoemen door 
het bestuur, al dan niet uit zijn midden en de benoeming aan 
de goedkeuring van de betrokken Ministers te onderwerpen, 
een en ander onder voorbehoud, dat bij de instelling op dit stuk 
een andere regeling zou kunnen worden getroffen. 

De Regering nam aanvankelijk dit stelsel over, doch liet 
later de goedkeuringseis vallen, waarna de Kamer het oor
spronkelijke stelsel weer herstelde. 

Dit stelsel lijkt ons ook wel aanvaarbaar, mits men daaruit 
niet concludeert, dat de positie van de voorzitter daardoor 
een fundamenteel andere is geworden. 

Bevoegdheden der bedrijfsorganen 
Dat in het wetsontwerp, de meeste aandacht wordt geschonken 

aan de regelende bevoegdheid, is uiteraard wederom het gevolg 
van het feit, dat over de taak van de bedrijfsorganen als adviseurs 
van de centrale overheid en van andere publiekrechtelijke 
lichamen weinig door een wet behoeft te worden vastgesteld. 

Door de Staatssecretaris is nog eens sterk de nadruk gelegd 
op deze adviserende taak, welke, naar zijn mening, bij de 
beschouwingen over bedrijfsorganisatie te dikwijls op de achter
grond is geraakt. Dit laatste is zeker juist. Te constateren 
valt dan ook, dat over dit aspect van de taak der bedrijfs
organen nog zeer weinig discussie is geweest. Toch ligt hier 
een zeer moeilijk terrein, omdat spoedig behoefte zal gaan 
ontstaan aan een afbakening van dit gebied tussen de vrije 
organisaties en het bedrijfsorgaan. Bij die afbakening gaat dan 
onmiddellijk de visie op het karakter van het bedrijfschap een rol 
spelen. 

Hoofdzakelijk liggen deze problemen echter buiten het wets
ontwerp; zij hebben meer betrekking op de practische uitvoering 
der werkzaamheden, al zal het zeker voor vele bedrijven nood
zakelijk zijn, dat men over de oplossing van dit vraagstuk in 
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concreto, vóór de instelling in grote lijnen overeenstemming 
heeft bereikt. 

Het wetsontwerp kent dan aan de bedrijfsorganen verorde
nende bevoegdheid toe. 

De wijze waarop de regeling van deze (autonome) bevoegdheid 
is tot stand gekomen, heeft reeds een interessante ontwikkeling 
achter de rug. Het voorontwerp Vos gaf een opsomming van 
onderwerpen, waarover de bedrijfschappen (die daar verticaal 
werden gezien) verordeningen zouden kunnen maken; die op
somming was niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld 
bedoeld. De "Proeve" gaf ook een opsomming, die evenmin 
limitatief was; echter kon niet het bedrijfschap zelf, doch 
zou de wet moeten aanvullen. De Commissie van der Ven had 
de vraag onder de ogen te zien of in een raamwet een opsomming 
diende te worden gegeven en zo j a, of deze limitatief zou moeten 
zijn; bovendien bestond de mogelijkheid, dat de raamwet 
een aantal onder werpen limitatief opsomde doch de instellings
wetgever daaruit een keuze liet doen. De meerderheid koos 
tenslotte voor het laatste stelsel. Een minderheid meende, dat 
in het geheel geen opsomming moest worden gegeven en de 
toekenning overgelaten aan de instellingswetgever. 

Toen het wetsontwerp verscheen, bleek de Regering zich met 
het minderheidsstandpunt te hebben verenigd. Het later invoe
gen van de mogelijkheid tot instelling van horizontale bedrijfs
organen bij A.M.v.B. had echter tengevolge dat dit stelsel geheel 
moest worden verlaten. Dat de Kroon de verordenende bevoegd
heid niet zonder meer kon toebedelen, stond immers vast. 
Ook was het niet mogelijk, om een limitatieve opsomming 
te geven in deze zin, dat alle horizontale organen die bevoegd
heden zonder meer zouden bezitten; immers wenste men terecht 
te differentieren. Dit zullen wel de overwegingen der Regering 
zijn geweest, op grond waarvan zij zich ertoe bepaalde om een 
limitatieve opsomming te geven van alle bevoegdheden, die zij 
ooit aan enig horizontaal bedrijfsorgaan verleend zou wensen 
te zien, daarbij aan de A.M.v.B. de keuze latend, om bij de 
instelling al deze bevoegdheden of slechts een deel daarvan 
toe te kennen. 

In deze vorm is de regeling ook in hoofdlijnen door de Kamer 
aanvaard. Artikel 93 bepaalt nu allereerst, dat de bedrijfsorganen 
de verordeningen, die zij ter vervulling van de hun toegewezen 
taak nodig achten, kunnen vaststellen, voorzover het onder
werpen betreft, waarvan de regeling of nadere regeling aan hen 
hetzij bij de wet, hetzij bij A.M.v.B. is overgelaten. 

Daarna somt het ontwerp die onderwerpen op, waarbij er 
echter de aandacht op moet worden gevestigd, dat die opsomming 
dus alleen slaat op instelling bij A.M.v.B. 

Doordat men de opsomming niet van toepassing heeft doen 
zijn op de productschappen, moet het dus zo zijn, dat men in 
de gegeven lijst van onderwerpen het typisch horizontale terug-
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vindt. In dit opzicht leidt een vergelijking van de opsomming 
der Commissie van der Ven en die van het wetsontwerp tot 
merkwaardig resultaat. Eerstgenoemde opsomming was in 
wezen niet zo belangrijk, omdat de concrete toebedeling der 
verordenende bevoegdheid zou plaats hebben bij de wet; de 
betekenis der opsomming was dus louter van staatkundige aard. 
Bij instelling bij A.M.v.B. moet men echter blijven binnen de 
grenzen der gegeven onderwerpen. 
Verder valt aanstonds op, dat tussen de opsomming der Com
missie en die van het wetsontwerp geen wezenlijke verschillen 
aanwijsbaar zijn, terwijl toch de eerste voor verticale èn voor 
horizontale lichamen en de laatste slechts voor horizontale 
bedrijfsorganen is bedoeld. Het gevolg is o.i. dan ook, dat te 
betwijfelen valt of de opsomming typisch horizontaal is. Met 
name is dat het geval ten aanzien van artikel 93 lid 2 sub 
dl), waarin zeker elementen zitten, die onder bepaalde om
standigheden verticaal moeten worden opgevat. Kan nu de 
A.M., die toch een precieze opsomming moet geven, deze 
onderwerpen uiteen halen, anders rangschikken en formuleren en 
zo nodig omschrijven? Men moet het o.i. wel aldus begrijpen. 

Wat thans de opsomming zelf betreft, is reeds vermeld, dat 
de inhoud daarvan niet belangrijk afwijkt van die der Commissie 
van der Ven. 

Wel is er verschil met vroegere opsommingen nl. die van het 
voorontwerp Vos en die van de "Proeve". Het voorontwerp 
Vos spreekt nog van de financiering en winstuitkering van 
ondernemingen, een onderwerp waarvan reeds de Commissie 
van der V en niet wilde weten. Zowel de "Proeve" als 
het voorontwerp noemen de in-, uit- en doorvoer alsmede de 
prijzen van goederen en diensten, onderwerpen, die de Commissie 
van der Ven niet heeft opgenomen, waarin de Regering haar is 
gevolgd. De juistheid van het Regeringsstandpunt kan o.i. niet 
worden betwijfeld, omdat deze onderwerpen zeker niet horizon
taal liggen. 

Een derde verschil is gelegen op het terrein van de vestiging, 
stillegging en uitbreiding van bedrijven, een onderwerp, dat 
alleen in het voorontwerp Vos wordt aangetroffen. Terwijl de 
Commissie van der Ven dit onderwerp zonder meer niet opnam, 
is het in het wetsontwerp zelfs met name (art. 93 lid 4). De 
argumenten, van vele zijden - o.a. ook door Minister van den 
Brink - ten gunste van die uitsluiting aangevoerd, komen 
alle hierop neer, dat het toekennen van dergelijke bevoegd
heden gevaarlijk is, omdat men te zeer geneigd zal zijn, concur
rentieoverwegingen te laten meespreken. "De neiging", zeide 

1) Dit lid luidt als volgt: 
d. de voortbrenging, de afzet, de verdeling en de aanwending, waar
onder mede begrepen de opslag en de be- en verwerking van goederen, 
alsmede het verlenen van diensten. 
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de Minister, "tot afsluiting, tot bescherming van bestaande 
belangen is juist op dit punt het grootst". 

Deze argumenten kunnen wij zeer wel aanvoelen. Alleen heb
ben wij bezwaar tegen de daarin gelegen generaliserende tendenz. 
Ons inziens hebben twee belangrijke aspecten van dit vraagstuk 
tot dusverre te weinig de aandacht gehad. Op de eerste plaats, 
dat die gevaren geenszins in het gehele bedrijfsleven gelijkelijk 
bestaan, b.v.b. niet in het agrarisch bedrijfsleven, waar men 
elkaars concurrenten niet is en waar bovendien het grote aantal 
ondernemingen een bedrijfschapsbestuur zeer wel in staat zou 
stellen, om zonder die gevaren op te roepen, een eventuele 
vestigingsregeling toe te passen. Soortgelijke argumenten gelden 
o.i. ook voor onderdelen van de handeldrijvende middenstand. 

Op de tweede plaats - en dit speelt in het bijzonder in het 
agrarisch bedrijf - is hiermede ook uitgesloten het stellen van 
vestigingseisen met geheel andere doeleinden, b.v. het stellen van 
objectieve regelen van leeftijd, vakbekwaamheid en ervaring, 
waaraan toekomstige ondernemers in de landbouw moeten vol
doen, een vraagstuk hetwelk bij het grote gebrek aan cultuur
grond in de landbouw reeds lang in discussie is. Het komt ons 
voor, dat voor een dergelijk soort vestigingseisen de argumenten, 
tegen de opnamen aangevoerd, niet bedoeld zijn. Niettemin 
heeft het ontwerp, door een dergelijke scherpe formulering ook 
dit onmogelijk gemaakt. Wij menen dan ook, dat de wetgever 
in dit opzicht te ver is gegaan en de in een - zij het belangrijk -
deel van het bedrijfsleven bestaande situatie ten onrechte maat
gevend heeft gemaakt. 

Enkele andere kleinere opmerkingen over de opsomming 
buiten beschouwing latende, komen wij thans op de toebedeling 
der verordenende bevoegdheid bij de A.M.v.B. Lid 6 bepaalt, 
dat de A.M.v.B. geen andere onderwerpen ter regeling of nadere 
regeling aan de horizontale lichamen overlaat, dan die, waar
omtrent de SER, in overeenstemming met het representatief 
vertegenwoordigd bedrijf tot overlating heeft geadviseerd. 

Deze bepaling verbiedt weliswaar uitbreiding der bevoegd
heden boven die, welke het bedrijf wenst, doch laat de Regering 
vrij, om bevoegdheden, welke SER en bedrijf nodig achten, 
niettemin niet toe te kennen. 

De Regering, hierover reeds bij de algemene beschouwingen 
door de Heer Koersen aangesproken, heeft betoogd, dat zij 
hier een typische Regeringstaak zag en het betreuren zou, 
indien in zulk een geval de weg van instelling bij de wet zou 
moeten worden gevolgd. 

Later is aan deze zaak in het openbaar geen aandacht 
meer besteed. 

Tegen deze bepaling hebben wij overwegende bezwaren. De 
argumenten der Regering zijn o.i. niet ter zake. Want al is de 
toebedeling van verordenende bevoegdheid Regeringstaak, dan 
wordt daarbij uit het oog verloren, dat de gekozen constructie 
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der A.M. nu eenmaal over de gehele vaststelling der positie van 
het lichaam, overeenstemming met S.E.R. en betrokken 
bedrijf eist. Die eis is eenvoudig een grondgedachte dier con
structie, zonder welke het daarvoor - o.i. terecht - aan
gevoerde argument, dat men de vaststelling binnen een bepaald 
raam, indien zulks in overeenstemming kan geschieden, beter 
aan een lagere wetgever kan overlaten, geheel in de lucht hangt. 

Niet is in te zien, waarom juist op dit allerbelangrijkste punt 
aan de eis tot overeenstemming kan worden getornd. Bovendien 
achten wij voor de practische toepassing dit voorbehoud be
denkelijk. De omvang der verordenende bevoegdheid en de juiste 
formulering daarvan, is een zaak die bij de voorbereiding van 
een bedrijfschap in het brandpunt der belangstelling zal staan. 
Het is zeer wel mogelijk, dat bepaalde groepen niet vrijwillig 
met geringe bevoegdheden in zee willen gaan. Toch zal de A.M. 
kunnen beslissen; dat dan kan worden gezegd, dat een bedrijf
schap is tot stand gekomen, waarmede alle representatieve 
groepen zich kunnen verenigen, zal zeker niet het geval zijn en 
dit was juist het uitgangspunt der gehele constructie. 

Het valt o.i. te betreuren, dat bij de discussies over artikel 93 
niet meer de aandacht erop is gevestigd, dat - ondanks de later 
aangebrachte ruimere formulering der overeenstemming - dit 
punt niet is gewijzigd. 

Hiermede afstappend van de autonome verordenende bevoegd
heid van de bedrijfsorganen kunnen wij over het zgn. zelfbestuur 
kort zijn. De bezwaren, die van sommige zijden in de Kamer tegen 
de verplichting om medewerking te verlenen bij de uitvoering 
van hogere regelingen, zijn aangevoerd, zijn o.i. door de Hegering 
voldoende weerlegd. 

Belangrijk is ook nog de vraag, tot wie de verordeningen zich 
kunnen richten, een vraagstuk, waarover reeds een uitgebreide 
lilteratuur is ontstaan. In dit opzicht was aanvankelijk in het 
ontwerp verschil gemaakt, tussen de productschappen en de 
horizontale organen; de eindtekst (art. 102) gaat ervan uit, 
dat beide alleen de bedrijfsgenoten kunnen binden, waarbij echter 
bij de instelling de bevoegdheid kan worden toegekend, om ook 
enkele aanverwante groepen te binden. Tenslotte zij vermeld, 
dat alle verordeningen 2/3 meerderheid nodig hebben en dat 
ebarover in het openbaar moet worden beraadslaagd, terwijl 
de verordeningen met materiële strekking vooraf in ontwerp 
moeten worden bekend gemaakt (art. 89 jO 26 en art. 100). 

Toezicht op de bedrijfsorganen 
Van onze uiteenzetting over de bevoegdheden der bedrijfs

organen gaan wij tenslotte over tot een even belangrijk onder
werp, n.l. het toezicht op hun werkzaamheden en in het bij
zonder die, welke op hun eigenlijk bedrijfsbeleid betrekking 
hebben. 

Het ontwerp kent tweeërlei toezicht, n.l. enerzijds een toezicht 
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op de handelingen der bedrijfsorganen, door de zakelijke inhoud 
daarvan te toetsen en anderzijds een toezicht door de interne 
organisatie van het bedrijfsorgaan zodanig te constitueren, dat 
daarin reeds een zeker toezicht van overheidswege tot uiting 
komt. Vooral het laatste punt heeft steeds tot grote menings
verschillen aanleiding gegeven. 

Aanvangende met het eerste punt, zij erop gewezen, dat 
het ontwerp der Commissie van der Ven over de eis tot goed
keuring van verordeningen door de centrale overheid niets be
vatte; het ingediende wetsontwerp sloot zich hierbij aan. Dit 
was logisch omdat de instellingswetgever dit vraagstuk zeer 
wel kon regelen; toen echter de mogelijkheid tot instelling 
bij A.M.v.B. werd ingevoerd, kon dit stelsel niet meer worden 
gehandhaafd. 

Aangezien de Regering een algemene regeling in de raam
wet onmogelijk achtte, stelde zij een nieuw artikel 94 voor, 
waarin was bepaald, dat de instellingswet of het instellingsbesluit 
nader zou bepalen, welke verordeningen hetzij door de SER, 
hetzij door de betrokken Ministers zouden moeten worden 
goedgekeurd. Een amendement Nederhorst wenste echter verder 
te gaan, door de goedkeuring van de Ministers te eisen voor 
alle autonome verordeningen op het gebied van een der onder
werpen van artikel 93 lid 2. Dit ging de meeste leden der Kamer
commissie te ver, doch men was wel bereid, dit als regel te stellen, 
met de mogelijkheid evenwel, dat bij de instelling daarvan 
zou kunnen worden afgeweken. Dit laatste werd door de Regering 
overgenomen, waarna het amendement Nederhorst werd inge
trokken en het aldus gewijzigde artikel 94 zonder discussie de 
eindstreep bereikte. 

Deze nieuwe bepaling is zeer belangrijk. Terwijl in de oor
spronkelijke tekst de tendenz gelegen was, dat repressief toezicht 
regel zou zijn, is hier een integraal preventief toezicht niet alleen 
als regel vooropgesteld, doch ook vrijwel algemeen voorgeschre
ven; het komt ons n.l. voor dat afwijking bij de instelling daarvan 
wel zeer bezwaarlijk zal worden. Wij kunnen deze wijziging 
geen verbetering achten, en geven aan het oorspronkelijk stelsel 
verre de voorkeur, omdat het toezicht dan bij de instelling had 
kunnen worden gedoseerd, waarbij wij dan liever van een repres
sief toezicht dan van een preventief waren uitgegaan. 

Naast deze algemene goedkeuringseis staat nog die, krachtens 
welke verordeningen met strafsancties steeds goedkeuring 
nodig hebben, terwijl verordeningen, waarover niet openbaar is 
beraadslaagd of waarvan het ontwerp niet tevoren is bekend 
gemaakt, eveneens die goedkeuring behoeven. Dit alles geldt 
ook voor verordeningen ter uitvoer;ng van hogere regelingen 
gemaakt; overigens behoeven laat stgenoemde verordeningen 
goedkeuring van de opdrachtgever (SER, productschap, hoofd
bedrijfschap); is de gewone wetgever de opdrachtgeefster, dan 
is in de goedkeuring niet voorzien. 
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Van de interne verordeningen hebben de meeste goedkeuring 
van de SER nodig; de vaststelling van de vergoeding voor de 
voorzitter van een productschap behoeft goedkeuring van de 
Minister. 

De regeling van het tuchtrecht - indien een horizontaal 
lichaam dit mag uitoefenen ~ is eveneens aan goedkeuring 
onderworpen; de enige door het ontwerp genoemde verordening, 
die geen goedkeuring nodig heeft, is die tot vaststelling van de 
interne werkwijze van het lichaam (art. 105) tenzij er - wat niet 
onwaarschijnlijk lijkt - niet in het openbaar over wordt be
raadslaagd of het ontwerp bekend wordt gemaakt. 

Door al deze bepalingen is het ontwerp volkomen gegaan in 
de richting van een preventief toezicht op de tot verordeningen 
leidende werkzaamheden van de openbare lichamen. De wense
lijkheid, dat een bepaald gedeelte der toezichthoudende taak 
preventief geschiedt, toegevende, stellen wij ons toch wel de 
vraag of een dergelijk algemeen preventief toezicht nodig was 
geweest. O.i. is dit niet het geval. 

Tenslotte zij vermeld - en dat dit uitdrukkelijk is opgenomen 
is een element, dat bij onze geringe waardering voor de zojuist 
besproken wijziging, een lichtpunt is, - dat de goedkeuring 
alleen kan worden onthouden wegens strijd met de wet of met 
het algemeen belang. Er mag dus niet worden getoetst aan de 
bedrijfsbelangen, die het lichaam heeft te behartigen (art. 128). 
Schorsing en vernieting is voorts voorzien (art. 133 e.v.). 

Wij hebben hiermede het gedeelte van het toezicht, betrekking 
hebbende op de toetsing van de besluiten der bedrijfsorganen, 
geschetst en moeten nu nog de aandacht wijden aan overige 
bepalingen op dit gebied. In het voorontwerp Vos was mede 
gestalte gegeven aan de reeds oude, voornamelijk van socialis
tische zijde gehuldigde opvatting, dat de bedrijfsorganen niet 
moesten worden gebouwd op de georganiseerde bedrijfsgenoten 
alleen, doch dat daarin moest worden samengebracht invloed 
van drie groepen: werkgevers, arbeiders en centrale overheid.Men 
achtte het dus niet voldoende, dat de centrale overheid achteraf 
toezag, doch wenste haar invloed direct bij de beslissing tot 
gelding te brengen. Het voorontwerp Vos, niet zozeer de nadruk 
leggende op de quantitatieve sterkte van de overheidsgroep, 
stelde dan ook aan het hoofd der bedrijfschappen een commis
saris, die met grote bevoegdheden zou worden bekleed. Tegen 
deze constructie zijn indertijd van vele zijden bezwaren gerezen. 
De Commissie van der Ven wist overeenstemming te bereiken 
over een zodanige samenstelling van de besturen, dat de centrale 
overheid daarin niet was vertegenwoordigd. 

De meningsverschillen hebben zich echter toegespitst op de 
zgn. waarnemers. In het ontwerp der Commissie kwam uit· 
eindelijk de bepaling voor, dat de betrokken Ministers bevoegd 
waren, zich in de door de besturen der bedrijfsorganentehouden ver
gaderingen door een of meer personen te doen vertegenwoordigen. 
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De voorstanders leggen bij de verdediging van dit systeem 
de nadruk op de overweging, dat het zowel voor de centrale 
overheid als toezichthoudster als voor de besturen der bedrijfs
organen van belang is, dat waarnemers aanwezig zijn om, indien 
men bij het maken der verordeningen op bepaalde punten te 
ver zou gaan, de "waarschuwende vinger" op te heffen, terwijl 
de centrale overheid bovendien bij de toetsing de achtergrond 
der verordeningen beter zou kunnen beoordelen. 

De tegenstanders wijzen erop, dat de bedrijfsgenoten on
willekeurig zullen worden beinvloed bij hun in alle vrijheid te 
nemen besluit, dat het ongewenst is, dat de centrale overheid 
bij een door stemming beslist verschil van mening, precies de 
verhoudingen in het bestuur kent en dat gevreesd moet worden 
voor vermenging van verantwoordelijkheid. 

De Commissie van der Ven ging nog iets verder, door te 
bepalen, dat de waarnemers raadgevende stem zouden hebben, 
daarbij de waarnemers tot adviseurs makende. Deze bepaling 
werd blijkens de begeleidende brief echter slechts met één stem 
meerderheid aangenomen. 

De Regering nam het ontworpen artikel geheel over. Een 
amendement Nederhorst stelde echter voor, de figuur der 
waarnemers niet onbelangrijk te wijzigen. Dit amendement wilde 
de Minister de verplichting opleggen om voor ieder horizontaal 
orgaan een of meer vaste vertegenwoordigers aan te wijzen, die 
dan evenals in het oorspronkelijke voorstel adviserende stem 
zouden hebben. Voor de horizontale organen, waarin de voorzitter 
zou worden benoemd door de' Kroon of door de betrokken 
Ministers alsmede voor de productschappen, zou deze regeling 
niet gelden; daarvoor zou het oorspronkelijke stelsel, waarin 
de Ministers niet de verplichting, doch alleen de bevoegdheid 
hadden om waarnemers te zenden, blijven gehandhaafd. De 
Kamer heeft dit amendement aangenomen (artikel 91). 

Hiermede is dus voor dit o.i. zeer belangrijke punt een defi
nitieve regeling vastgesteld. Aangetekend zij, dat een der mede 
in het amendement ten grondslag liggende gedachten, dat een 
door de Kroon benoemde voorzitter een bijzondere positie 
inneemt, naar onze mening geen steun vindt in het ontwerp 
en overigens ook niet aanvaardbaar is. Voorts zij erop gewezen, 
dat hier alleen van het bestuur sprake is, niet van de andere 
organen. Wij bewegen ons overigens met de waarnemers naar 
onze mening op een grensgebied van wat uit hoofde van een goed 
toezicht der centrale overheid ener - en het belang van het 
behoud van de zelfstandigheid der bedrijfsorganen anderszijds, 
nog geoorloofd is. Wij kunnen wel aannemen, dat de figuur 
in dit opzicht nog aanvaardbaar is doch uit practische over
wegingen zijn wij over het stelsel niet zo optimistisch. Afgezien 
van de hierboven reeds genoemde argumenten, heeft het systeem 
nog dit bezwaar, dat het de tendenz in zich kan dragen om de 
behandeling van vraagstukken te gaan verschuiven naar een 
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voorstadium, zoals een vrij orgaan van samenwerking tussen 
de organisaties, een ontwikkeling, die het bedrijfsorgaan zeker 
niet ten goede zou komen. 

De practijk zal leren hoe dit instituut zich ontwikkelt. De 
adviserende stem der waarnemers - hoezeer ook in de practijk 
wellicht geen verschil makend - achten wij in ieder geval 
niet overeenkomstig de hoofdmotivering van hun positie. 
Misschien dat men hierom ook onbewust later de term "contact
personen" is gaan gebruiken. 

Slotbeschouwing 
Wij geloven hiermede de inhoud van het wetsontwerp vol

doende te hebben verkend en zullen thans trachten in een korte 
slotbeschouwing de behandelde stof nog eens te overzien, daarbij 
in het bijzonder aandacht schenkende aan de vraag in hoeverre 
het ontwerp, zoals het daar ligt, voldoet aan de in onze kringen 
levende opvattingen over de daarin tot regeling gebrachte 
onderwerpen. 

Over de SER kunnen wij in dit opzicht kort zijn. Indien de 
samenstelling der rechtstreeks door de Kroon benoemde groep 
inderdaad zodanig wordt, dat zij niet de indruk maakt een 
rechtstreekse Regeringsvertegenwoordiging te omvatten en 
overigens met het toekennen van autonome verordenende 
bevoegdheid de nodige voorzichtigheid wordt betracht, zijn o.i. 
de voorwaarden geschapen, dat dit lichaam een harmonische 
ontwikkeling tegemoet gaat, al zal een zekere tijd van "inspelen" 
wel nodig zijn. Overigens dient bij de werkzaamheden der vaste 
commissies voor een goede coördinering tussen SER en commissie 
zorg te worden gedragen. 

Enige meerdere aandacht vragen de bedrijfsorganen zelf. 
De Commissie van der Ven heeft aan de horizontale en de 
verticale organen tegelijkertijd een plaats in het gebouw der 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie verzekerd, zonder tussen 
beider positie veel onderscheid te maken, een gedachtengang, 
die ook die der Regering is geweest. Bij de debatten is ook 
duidelijk gebleken, dat de Regering niet op het standpunt staat 
van het voorontwerp Vos, dat voor de verticale organen een 
besliste voorkeur uitsprak, doch evenmin op het standpunt van 
Protestants-Christelijke groepen, die in verticale organen eigen
lijk in het geheel geen bedrijfsorganen zien. Het ontwerp ziet 
geen principieel onderscheid, al zal uiteraard uit de omstandig
heid, dat de productschappen veelal dieper ingrijpende bevoegd
heden zullen hebben en ook meer groepen omvatten, wel een 
versterkter overheidstoezicht moeten voortvloeien. 

De gedachtengang, dat er geen principieel onderscheid is, 
is ook de onze, al moeten wij daar bijvoegen, dat o.i. onmisken
baar is, dat het verticale lichaam verder van de bedrijfsgenoten 
zal komen te staan. Het zal zelden de uitbeelding kunnen vormen 
van een tussen die bedrijfsgenoten bestaande natuurlijke gemeen-
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schap en uit dien hoofde achten wij die organen uit bedrijfs
organisatorisch oogpunt niet primair. Verticale groepering 
zonder horizontale achten wij dan ook niet wenselijk. Anderzijds 
zal het wel in vele gevallen wenselijk zijn, dat horizontaal 
samengeva~te groepen daarnaast nog in een duurzaam verticaal 
verband worden samengebracht. 

In dit opzicht zijn de bepalingen inzake gemeenschappelijke 
voorzieningen zeer belangrijk. Zij maken het mogelijk, dat voor 
verticale regelingen niet aanstonds naar de instelling van een 
productschap behoeft te worden gegrepen; dit kan o.i. tot 
waardevolle constructies leiden. 

De Regering, hoewel geen principieel onderscheid ziende, heeft 
intussen toch de instelling bij A.M.v.B. voor de productschappen 
niet opgenomen, een gedachte, die merkwaardigerwijze in de 
Kamer nauwelijks tot discussie aanleiding heeft gegeven. 
Overigens is tuchtrecht alleen voor de horizontale lichamen 
opgenomen. Andere verschillen (pariteit, bindende kracht der 
verordeningen) zijn tijdens de behandeling weggevallen. 

Het ontwerp voorziet tenslotte ook in hoofdbedrijfschappen. 
De Commissie van der Ven had deze niet opgenomen. Zonder 
tegen deze figuur bezwaar te hebben, achten wij deze wijziging 
ook niet bijzonder aantrekkelijk. In hoofdproductschappen is 
niet voorzien. 

Een tweede belangrijk punt is de positie der organen. Bij de 
debatten is duidelijk gesteld, dat de bedrijfsorganen zelfstandige 
lichamen zijn in het geheel van de Staat als volksgemeenschap. 
Zij zijn geen organen van de Staat als centrale overheid. Dit zijn 
ook niet de provinciën en gemeenten, hoewel dit van andere zijde 
wel is betoogd. Zij hebben een eigen taak, die zij zelfstandig 
moeten behartigen. Zelfstandigheid moet echter niet worden 
verward met onafhankelijkheid. Uiteindelijk moet de Staat 
hun handelingen aan het algemeen welzijn kunnen toetsen. 

Deze gedachtengang is geheel de onze. Over de vraag of zij 
bij de concrete uitwerking - in het bijzonder wat betreft dit 
toezicht - volledig is volgehoude!1, is hierboven reeds het een 
en ander gezegd. 

Over een derde belangrijk punt, de fundering en de omvang 
der bevoegdheden, zijn de discussies niet zo diepgaand geweest. 
Toch beschouwt het wetsontwerp de autonome verordenende 
bevoegdheid kennelijk als wezenselement der bedrijfsorganen, 
een gedachtengang, die voor hen, die, zoals wij, de noodzakelijk
heid dier organen rechtstreeks afleiden uit de behoefte, dat in 
het bedrijf evenals in iedere andere gemeenschap de onderlinge 
betrekkingen der bedrijfsgenoten moeten worden geordend, de 
enig juiste is. 

Intussen blijkt deze zienswijze niet rechtstreeks uit de taak
omschrijving, die de regelende bevoegdheid niet voorop stelt. 
Over die omschrijving zelf (art. 71) is veel te doen geweest. 
De Regering heeft de door de Commissie van der Ven gekozen 
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formulering uitgebreid door te trachten duidelijker te laten 
uitkomen, dat iedere sector van het bedrijfsleven twee doel
einden heeft; de bevordering van de voorziening van de samen
leving met nuttige goederen of diensten en de behartiging van 
de belangen der bedrijfsgenoten. Met deze gedachtengang zijn 
wij het geheel eens. Er was o.i. geen reden om aan te nemen, dat 
door deze verandering werd gekoerst in de richting der functionele 
decentralisatie, waarin de bedrijfsorganen slechts uitvoerders 
zijn van Staatstaken. Of niet had moeten worden gepoogd, 
hetzelfde te bereiken met een eenvoudiger formulering, is nog 
wel de vraag. 

Over het algemeen mag, geloven w~j, worden gezegd, dat het 
ontwerp op de hoofdpunten uitdrukking geeft aan de bedrijfs
organisatorische beginselen, zoals die door ons worden gehuldigd. 

Dit betekent niet, dat het geen compromissoire elementen 
bevat. Die elementen zijn, sedert Prof. Romme de aanwezigheid 
daarvan bij de algemene beschouwingen constateerde, tijdens 
de verdere besprekingen nog versterkt. 

Als zodanige factoren moet O.i. vooral worden gewezen op 
het integrale preventieve toezicht op de uitoefening der auto
nomie en op de versterkte positie der waarnemers. Daarnaast 
betreuren wij het door de Regering volgehouden voorbehoud, 
dat er bij instelling bij A.M.v.B. over de omvang der verordenende 
bevoegdheid geen overeenstemming behoeft te zijn. Dat de 
pariteit bij de productschappen zo sterk is benadrukt, achten 
wij, al hebben wij daartegen generlei principieel bezwaar, 
voorshands niet gelukkig. 

Intussen is dit alles naspel. Beter zullen wij doen, thans de 
schouders te zetten onder wat is totstandgekomen, opdat de 
maatschappelijke hervorming, die door dit ontwerp wordt mo
gelijk gemaakt, ook werkelijk plaats grijpe. 

Bij die werkzaamheden inzicht te geven in de wijze waarop 
de grondslagen van het gebouw zijn gelegd, was het doel van 
deze beschouwingen. 

Mr. F. F. X. CERUTTI. 
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W
at dunkt U van de mens, van de moderne mens ?" 
Als die vraag ons gesteld wordt, zullen wij het 
antwoord niet in een enkel woord of zin kunnen 
geven. Toch is zij zeer belangrijk, met name voor 

de politiek. 
Zij die verantwoordelijkheid dragen en zich daarvan bewust 

zijn, moeten zich bij herhaling die vraag stellen: Wat dunkt U 
van de moderne mens? Van het antwoord op déze vraag hangt 
mede af, welke de inhoud van onze politiek zal moeten zijn: 
de moderne mens aan de ene kant, onze levensovertuiging als 
uitgangspunt aan de andere kant, zijn de beide factoren, waaruit 
onze politiek richting en vaart moet krijgen. 

Als ik nu tracht de mens-van-nu naar waarheid te schetsen, 
en dat doe door allereerst een eeuw terug te gaan, lijkt U dat 
misschien in tegenspraak tot de geponeerde stelling. Toch schijnt 
dat inderdaad maar zo, want ook toen was er "een moderne 
mens": de gegoede of bemiddelde of kleinere burger, het lid 
van een stand, waarvan de naam - de burgerij - nog een 
sociale erenaam was. Maar die moderne mens van toen, die 
burger, te weinig of niet omziende naar de armoede van zijn 
broeder, de arbeider, - waarvan de ellende aanzwol tot het 
leed van een millioenen proletariaat - die burger zag door de 
overwinning van zijn politieke beginselen in de wetgeving 
voldoende waarborg voor een verzekerde toekomst. Het heden 
van een eeuw geleden mocht hem nog grauw toeschijnen, het 
verschiet schoot glanzen, waarin zi.in oog behagen vond. Wat 
een vrijheden en rechten verwierf hij zich niet! 

Vrijheid van godsdienst en onderwijs -
Vrijheid van vereniging en vergadering -
Vrijheid van drukpers en petitie -
Vrijheid van handel -
Het kiesrecht. 

Was het wonder dat de toenmalige burger een tevreden mens 
werd? En was het niet begrijpelijk, dat Multatuli, die een even 
groot schrijver als armzalig wijsgeer was, naar het beeld van 
déze burger zijn onsterfelijke "Batavus Droogstoppel" schiep? 
En toch was deze burger niet slechter dan zijn huidige na
komelingen. Toch was de moeilijkheid t.a.v. de verhouding 
persoon en gemeenschap toen en nu voor de mens dezelfde n.l. : 

1) Rede van Prof. Dr. Jos. Gielen op het Partijcongres der K.V.P. 
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de synthese te bereiken van privaat- en algemeen belang! 
En voor beiden was ook de ervaring gelijk, n.l. : dat een ieder 
gemakkelijk zorg draagt voor zijn eigen welzijn, maar dat het, 
naar het woord van St. Thomas, een zeldzame en een hoge deugd 
is, indien iemand bekommerd is om het welzijn van allen. 

Wat was dan de fout van de toenmalige burger? Hij heeft 
de wet overschat, de mens onderschat; en het onvermijdelijk 
gevolg was, dat hij - de kennis van de mens verwaarlozende -
de lijn van zijn politieke en maatschappelijke leven steeds dieper 
het dal der teleurstelling zag ingaan. Voor de moderne-mens
van-toen, die de politiek droeg en dreef, was mèt de verwerving 
van deze rechten en vrijheden het vlak bereikt, waarop de nieuwe 
en blijvende welvaart en een menswaardig leven konden worden 
opgebouwd. 

Hoezeer heeft de burger-van-toen zich vergist! Indien in 1849 
iemand in het openbaar de vraag had gesteld "Wat dunkt U 
van de moderne mens?" dan zou het hem wellicht mogelijk 
zijn geweest te voorspellen, dat van het burgerlijke droombeeld 
weinig terecht kón komen. Immers de wet is niet genoegzaam, 
het gaat in de politiek altijd om de mens, en ons verwondert 
het niet, dat de tevredenheid van de burger al te spoedig werd 
tot de zelfgenoegzaamheid van de bourgeois. Tot zijn verbazing, 
en misschien tot zijn ergernis, ontdekte de 1ge-eeuwer, dat er 
nóg een sociale stand bestond, de vierde, die van zijn stand 
- de derde - vrijheid en gelijkheid vroeg. De burger had de 
mens van zijn tijd niet begrepen en derhalve meende hij, dat 
zijn eigen maatschappij volledig en volmaakt werd, toen hij zich 
wettelijk gewaarborgde rechten en vrijheden verwierf. "Het volk" 
omvatte voor hem niet meer dan de nijvere en ontwikkelde 
burgers, zoals Thorbecke, die voor ogen had, toen hij in 1863 
onze eerste Middelbaar Onderwijswet toelichtte. En vóór de 
burger het zich bewust was, had zich - nu ruim een halve eeuw 
geleden - opnieuw een modern mens naar voren gedrongen, 
gedreven door andere dan politieke verlangens, vervuld als hij 
was van het meer omvattend ideaal van een menswaardig leven, 
onweerstaanbaar gedreven door een elementair verlangen naar 
een beetje geluk, ook op dit ondermaanse. 

En ook van deze mens zou gevraagd kunnen zijn: "Wat 
dunkt U van de moderne mens?" Achteraf is het antwoord 
niet moeilijk te geven: hij was iemand die een harde strijd 
moest voeren om zich als mens te kunnen verheffen; dat wilde 
voor die dagen zeggen: hij wenste een redelijk loon en sociale 
zekerheid. Was dàt gewonnen, dan zou de maatschappij zich 
anders kleuren; de zwarte tijden, waarvan Marsman spreekt, 
zouden overgaan in een lichtende toekomst. 

En opnieuw wil ik vragen: "Wat is er van dit droombeeld 
terecht gekomen?" Deze moderne mens van een halve eeuw 
geleden is het voorwerp geworden van een voortdurend stijgende 
Overheidszorg, die hij normaal ging vinden. Gewend van de 
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Staat veel te ontvangen, ging de mens zich wennen aan het 
stellen van eisen, die de Overheid op de duur niet kan vervullen, 
"terwijl de fouten, die er worden gemaakt of tekorten, die er 
op bepaalde gebieden zijn, de Overheid in de schoenen worden 
geschoven" .1) Bij alle zegeningen, die in sociaal opzicht onder~ 
vonden werden, voor een belangrijk deel door de goede zorgen 
der Overheid, ontstond ook een verminderd verantwoordelijk~ 
heidsbesef t.a.v. zichzelf en t.a.v. degenen voor wie men logischer~ 
wijze te zorgen had. Zelfs waar geen natuurlijke behoeften 
bestonden, werd toch gehandeld alsof die wel aanwezig waren. 
Wie liet b.v. in distributietijd bonnen verlopen? Werden roken 
en snoepen niet gestimuleerd enkel door het feit, dat men het 
zonde en jammer vond de waarde van bonnen, die men moest 
aannemen, niet te realiseren. Omdat men zich niet de vraag 
stelde bij de overigens dankbaar aanvaarde sociale wetten: 
wat dunkt u van deze mens? - verzuimde men een tegenwicht 
tegenover de verworven rechten te scheppen, b.v. bestaande in 
een opvoeding tot verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. zichzelf en 
t.a.v. de gemeenschap. 

Eerbiediging van hef wezen van de mens 
En zo keerde ik naar mijn uitgangspunt terug, tot de vraag 

n.l. of en in hoeverre in de Staat, in provincie en gemeente, 
in de onderneming, in sociale wetgeving, bij de verzorging van 
de volksgezondheid, en in de verhouding van man en vrouw, 
voldoende rekening wordt gehouden met het wezen van de mens, 
en met de maatschappij, waarin hij nu en in de naaste toekomst 
leven zal! Zou men onze voorouders van 1849 deze vraag hebben 
voorgelegd naar het karakter der 20e eeuw, tien tegen een, dat 
hij met beslistheid gesproken had van" de vrije twintigste eeuw". 
Met verontwaardiging zou hij de mogelijkheid hebben terug~ 
gewezen, dat een nieuwe slavernij de oude aan het vervangen 
was, een slavernij bestaande in een al te grote afhankelijkheid 
van en binding aan wetten en maatregelen, die - hoezeer ook 
in materieel opzicht dragelijker dan de oude afhankelijkheid -
toch gevaarlijker moet heten, juist omdat de geestelijke nood 
door materiële welstand wordt gecamoufleerd. Hoe weinig is er 
nu terug te vinden van het oude ideaal van vrijheid, zoals men 
een eeuw geleden meende, dat het nu verwezenlijkt zou zijn. 

Gisteren kon men de moderne mens van vandaag vinden in 
de rijen wachtenden voor distributieloketten, waar telkens 
nieuwe formulieren werden toegeschoven om - "naar waarheid 
ingevuld" - dezelfde weg in omgekeerde richting te gaan. 
Wat was de mens toen anders dan het nummer van zijn stam~ 
kaart? Want alleen dit gaf hem recht op het bevredigen van 
noodzakelijke levensbehoeften. Gisteren in de distributielokali-

1) Men leze oo~ de beschouwing van Drs. Haas in Economie 1949 
Juli-Aug. 
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teiten, vandaag zwoegend aan het invullen van formulieren voor 
wederopbouw, voor verzekeringen, voor de burgerlijke stand, 
altijd "nauwkeurig" in te vullen vanwege het dreigement, dat 
zij anders "opzij zullen worden gelegd". En altijd - gisteren, 
vandaag en morgen - vindt ge hem gebogen over zijn belasting
biljet, om daarna vol schrik de aanslag af te wachten, die inder
daad dikwijls een aanslag is. De wetgeving, die toch te zijnen 
dienste wordt gemaakt, heeft een ingewikkeldheid en omvang 
gekregen, die de formule, dat de burger geacht wordt de wet 
te kennen, tot een zinledige uitdrukking heeft gemaakt. Maar 
- meestal berustend en gelaten, soms morrend en opstandig -
vult de moderne mens zijn formulieren in, laat hij zich snel door 
het leven en in letterlijke zin door natuur en landschap jagen, 
geeft hij er de voorkeur aan zijn vacanties georganiseerd en 
mechanisch te genieten, en wordt hij bijna voortdurend geteisterd 
door een lawaai, dat hem steeds verder drijft naar een gevaarlijke 
massificering, afgezien nog van het feit, dat dit lawaai alleen in 
Frankrijk b.v., per jaar het verlies van een millioen arbeidsuren 
veroorzaakt, en welker betekenis men ook kan meten aan dit feit, 
dat geinsoneriseerde bureaux in de USA vergissingen en fouten 
met bijna dertig procent verminderen. 

Hoe dicht leven wij op elkaar, hoe veelvuldig komen wij met 
elkaar in aanraking en toch hoe eenzaam is de moderne mens. 
Hoe weinig is er, ondanks de materiële nabijheid van millioenen 
mensen, overgebleven van gemeenschap, zoals wij die als ideaal 
vóór ons zien. Het is dringend nodig, dat wij naast de vorming 
van de mens als persoonlijkheid, hem weer inschakelen in een 
levende gemeenschap en het is duidelijk, dat ook de politiek 
hier een belangrijke taak heeft. Wat staat aan deze ontwikkeling 
in de weg? Ik signaleerde al enkele factoren, die hier een rol 
spelen, maar wil met nadruk wijzen op de steeds voortschrijdende 
verambtelijking van het leven, die noodzakelijk betekent een 
- misschien volmaakte-, maar zeker een dode technische 
verhouding tussen Overheid en onderdanen. Steeds verrezen 
nieuwe "diensten", die uitgroeien tot zelfstandige organen, los 
van de maatschappij en los van de mens, waarin - ondanks 
de naam - het "dienen" te onvolmaakt wordt beoefend. Dit is 
geen aanklacht tegen de vele goede ambtenaren, die wij kennen, 
maar enkel een uiting van diepe bezorgdheid, om de ambtenarij 
die wij helaas voortdurend moeten ondergaan. Het toekennen 
van een autonome waarde aan de ambtelijke taak, waartoe het 
in de practijk al te vaak komt, is oorzaak, dat de scheiding 
tussen ambtenaar en burger aan en door het loket, een symbo
lische zin krijgt: aan de ambtelijke zijde woekert vaak de 
bureaucratie, die de zaken te gemakkelijk beoordeelt naar het 
enge dienstbelang, dat eist, dat de zaken "lopen" - aan de 
zijde van het publiek (is het niet typisch, dat dit woord zo vaak 
in ambtelijke lokalen voorkomt, evenals in een circus of zaal ?) 
staat het volk, de burger, de mens. Te dikwijls verschuift hij 

733 



-'I 
î' 

.~!I 

:P 
~t "I 

"'r 
,i;, 
,~~ 
i"1 
:~~! 
~" 
;'~~ r 
';'1 fi ,:.j! 
ti 
r: ~ ! 

I~: : 
Jti 
1;1 

~i 
:~:i 
~ 

~\ 
j>i 
11 

t 
'Il 

'I 

1 ;' 

; 
I : 

I ;,' 

" 
, " 

,," .. , 

t " 1 

" ' , 
i I 

, 

voor de ambtenaar door het loketraampje heen perspectivisch 
naar een nummer of een formule toe. 

Toch wil ik U voor een te snelle conclusie t.a.v. de ambtenaar 
behoeden. Schuilt niet in iedere mens een dictatortje ? De wens 
naar de triomf van het eigen inzicht behoeft niet eens afkeurens
waardig te zijn. Hij kan immers voortkomen uit een zeer stellige 
en zeer waardevolle overtuiging. Dit geldt nog meer voor de 
intellectueel (waartoe de ambtenaar zich met recht rekenen kan) 
dan voor de mens, die enkel "gezond verstand" bezit. Uit deze 
algemene neiging naar een min of meer beperkte dictatuur 
vanuit de eigen machtspositie spruiten in de ambtelijke wereld 
houdingen en verhoudingen voort, die zich allereerst op de 
burger wreken. Niet alleen in de wijze van behandeling, zowel 
van zijn persoon als van zijn zaak; niet alleen in zijn devaluatie 
tot nummer of formule, maar ook omdat in het ambtelijke leven 
soms een bevoegdheidsimperialisme is ontstaan, dat leidt tot 
interne strijd over werkterrein en competentie. "Behoort deze 
zaak tot mijn bevoegdheid ?" Dat is de vraag, die de ambtenaar 
zich in twijfelgevallen stelt ..... moet stellen. Al naar zijn aard 
en ijver zal hij een oplossing zoeken en wellicht vinden, mits ..... 
niet collega's van andere diensten zich dezelfde vraag t.a.v. 
dezelfde zaak hebben gesteld en op dezelfde wijze hebben 
beantwoord. Want ook dit dwingt de burger onvermijdelijk, 
even goed als de ingewikkeldheid van het ambtelijke apparaat, 
de treurgang te beginnen van het kastje naar de muur. Juist dit 
bevoegdheidsimperialisme brengt in ons overgeorganiseerde 
maatschappelijke leven competentie-strijd mede, waarvan de 
mens in de burger het slachtoffer wordt. Onvermijdelijk, ook 
omdat 't één persoon of één zaak naar zijn verschillende aspecten 
de belangstelling en verzorging van uiteenlopende organen vindt. 
Ligt een en ander b.v. niet in de wijze, waarop sociale organisaties 
t.a.v. de politiek spreken van "onze" afgevaardigden? En brengt 
dit weer niet mede, dat men verantwoording vraagt over zaken, 
waarover men aan deze organisaties geen verantwoording 
schuldig is. 

Ik zie een dergelijk imperialisme ook in de ontwikkeling, zoals 
die zich in sommige ondernemingen voordoet. De wezenlijke taak 
van de onderneming is immers een werkgemeenschap te zijn 
met een economisch doel, waarin een aantal mensen met behulp 
van een technisch apparaat volgens economische principes 
samenwerkt tot vervaardiging van goederen en verschaffing 
van diensten voor de maatschappelijke behoeftenvoorziening. 
Zij is n.l. niet een sociaal-psychische eenheid. Toch heeft deze 
economische gemeenschap sociale verzorging nodig. Maar de 
onderneming treedt buiten haar bevoegdheid, wanneer zij de 
sociale verzorging en opvoeding op zich neemt, die eigenlijk 
aan andere gemeenschappen toekomt, de Kerk, het gezin, de 
Staat, de vrije verenigingen. En met ernst moeten wij ons de 
vraag stellen of b.v. bedrijfsscholen al niet een duidelijke over-
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schrijding zijn der grenzen, die de onderneming niet overschrijden 
mag. Als wij niet waakzaam zijn, óók in de politiek, zou het 
ogenblik kunnen komen, dat de schooljeugd, waarvan wij terecht 
spreken, ten onrechte een bedrijfsjeugd naast zich krijgt. 

De reden waarom ik in mijn antwoord op de fundamentele 
vraag, die ik in de aanvang stelde, zolang in de ambtelijke 
wereld verwijlde, was niet, omdat Nederland reeds een ambte
narenstaat is, maar wel omdat ons land op weg is dit te worden. 
Ongetwijfeld moeten wij de Overheidstaak reëel kunnen zien, 
en dus vaststellen, dat de ambtenaar in de moderne maatschapp~j 
een onmisbare belangrijke verschijning is geworden, maar dat 
mag onze ogen niet sluiten voor het ander reëele feit, dat de 
ambtenarenstaat zowel voor de persoon als voor de ware gemeen
schap het ongunstigst denkbare klimaat betekent. En hier meen 
ik te moeten vaststellen, dat evenmin als bij de sociale verzorging 
tijdig de vraag is gesteld naar de natuur van de mens en zijn 
functie in de maatschappij. Want enerzijds zijn onmisbaarheid 
vaststellende, anderzijds het gevaar beseffende, dat voor de 
mens-in-de-burger gelegen is in ambtelijke bemoeiingen, had 
de overheid tijdig de ambtenaar ook als mens moeten scholen 
voor zijn taak. Derhalve had de Overheid geen genoegen moeten 
nemen met een louter technische en administratieve opleiding 
maar ook voor een psychologische en paedagogische scholing 
had moeten zorgen, om een tegenwicht tegen de gevaren, die 
in ambtelijke behandeling persé verscholen liggen. 

Bescherming der democratie 
Zo verschijnt ons dus de moderne mens, begiftigd met wette

lijke gewaarborgde vrijheden, maar practisch gevangen door een 
afhankelijkheid en een binding, die op de duur zijn vrijheid 
illusoir kunnen maken. Hij leeft bovendien in het tijdperk der 
democratie, niet alleen van de politieke maar ook van de maat
schappelijke. Grond daarvan is niet alleen een gewaarborgde 
vrijheid in al de zaken, waarin de burger stem kan hebben, 
maar ook een voldoend ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. 
Men kan zich de vraag stellen of de democratie niet soms tot 
eigen nadeel verder gaat dan deze redelijke grens, en aan volkeren 
vrijheden opdringt, die zij niet dragen kunnen, maar feit blijft, 
dat democratie een aantal vrijheden veronderstelt. Geen naams
verandering of begripsverdoezeling tot "volksdemocratie" kan 
daaraan iets veranderen. Want deze naam moge al aan volks
invloed en volksvrijheden herinneren, iedereen die nog mag en 
kan oordelen weet, dat het slechts een masker is voor een 
gewijzigd fascisme en een aangepast nationaal-socialisme, zij het 
dan in nog gevaarlijker vorm. 

Aan de andere zijde van het IJzeren Gordijn zijn wij on
machtig, het juiste begrip aan te brengen. Maar hoe staat 
het, zou ik willen vragen, met onze staat en onze maatschappij, 
gezien vanuit de democratische gedachte? Is het niet zo, 
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dat de democratie hardleers schijnt te zijn en in de vooroor
logse fout vervalt om zich voldoende - laat staan: afdoende -
te beschermen tegen destructieve enanti-democratischekrachten? 

Vóór de tweede wereldoorlog heeft de Democratie het 
ernstige verzuim begaan, deze krachten ongehinderd te laten 
voortwoekeren, ja, toe te laten, dat met gebruikmaking 
harer vrijheden, de vrijheid werd vermoord. Uiteindelijk 
behaalde de democratie de overwinning. Maar met kracht 
wijzen wij af, dat dit een argument zou zijn voor een 
herhaling der vooroorlogse houding. Integendeel I Juist het feit, 
dat het meest omdemocratisch middel als de oorlog is, tenslotte 
de enige oplossing bood, legt de democratie de dure plicht op 
andere middelen te gebruiken, opdat oorlog wordt voorkomen. 
Men late de drogreden, dat democratie zich de dreiging van 
een totalitair stelsel uit hoofde van haar innerlijke kracht ver
oorloven kan, liever thuis, nadat de bloedigste aller oorlogen 
gevoerd werd, om haar te redden! Deze drogreden is niet meer 
dan een schamel masker, waardoor al te duidelijk haar onmacht 
schijnt, om iets te doen. Niet alleen vergt het natuurlijk recht 
op lijfsbehoud een duidelijk en krachtig optreden, maar ook 
omdat de eerlijkheid aan de democratie gebiedt een dodelijk 
gevaar als zodanig te erkennen en te behandelen. Maar als de 
stad waar wij congresseren in de Waarheid een oproeping plaatst 
voor de betrekking van gemeente-opzichter, dan kan dat slechts 
twee dingen betekenen: óf men wenst desnoods een Communist 
in deze belangrijke functie, óf men handelt om een sch~jn van 
democratie te redden. Ik zou niet durven uitmaken, welke van 
beide houdingen het gevaarlijkste is. Want dat de democratie 
als middel moet dienen, om dodelijke aanslagen op haar zelf 
toe te laten, schijnt mij zó onlogisch, dat men moeilijk geestdrift 
kan verwachten of opwekken voor een stelsel, dat bereid is tot 
zelfmoord. 

Vragen als: hoe moet het overleg tussen regering en Staten
Generaal geregeld worden, opdat de democratie tot haar recht 
kan komen ? - laat ik verder onbeantwoord, omdat het enkel 
mijn bedoeling was de aandacht te vestigen op de situatie, 
waarin de democratie in ons land verkeert. Want als wij geloven, 
dat de zuiverste verhouding tussen persoon en gemeenschap 
langs democratische wegen kan geschapen worden, dan mogen 
problemen rond de democratie ons niet onverschillig laten. 
De Westerse volken, en wie weet hoevele millioenen in het 
Oosten hebben hun hoop op haar gesteld. De onzekerheden, 
die ons allen verontrusten mogen niet nog vermeerderd worden 
met een twijfel aan de democratie. Het zou nergens anders toe 
kunnen leiden dan tot een stelsel, dat wellicht voor generaties 
de juiste harmonie tussen persoon en gemeenschap onmogelijk 
maakt. Dit is te ernstiger, omdat wij ons reeds in een ont
wikkeling bevinden, die de verrukkelijkste leuze van de 1ge eeuw, 
n.l. die der "vrijheid", tot haar tegendeel dreigt te veranderen. 
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Waarom ? Omdat de moderne mens en de ideale maatschappij 
óf te laat werden onderkend in hun essentiële trekken óf in 
geisoleerde pogingen tot verwerkelijking bleven steken. En zelfs 
deze schaarse realisaties blijken bij nader toezien bedenkelijke 
kanten te bezitten voor wie aandachtig toekijkt. Laat ons ons 
niet vergissen: de aandachtigste beschouwers van deze ont
wikkelingen zijn de communisten! Zij weten te onderscheiden 
tussen het getal, dat tot bloei, en de kwaliteit, die tot verval 
van het organisatieleven moet doen besluiten. Zij maken schei
ding tussen leden en besturen en dat dit mogelijk is en soms 
tot enig resultaat voert, vindt zijn oorzaak in het verzuim, 
om democratische rechten niet vergezeld te doen gaan van een 
democratische opvoeding tot verantwoordelijkheidsbesef. Bestu
ren, ofschoon zich terecht beroepend op het vertrouwen hunner 
leden, handelen te veel als zelfstandige organen voor wie het 
aantal belangrijker steun schijnt te zijn dan de kwaliteit van 
de leden. Hier is de grote waarheid vergeten, dat een eerste 
vereiste voor alle opvoeding, dus ook voor die tot democratie 
nog altijd is: de beleving ervan. In hoevele gevallen is dat, 
wat de organisatie doet voor de leden een daad, waarvoor zij 
wel voelen, die zij misschien zelfs toejuichen, maar waaraan 
zij persoonlijk weinig deel hebben. En hier ligt de oorzaak, 
waarom communisten successen kunnen boeken vanuit veroverde 
sleutelposities en door acties die leden losweken van hun organi
saties. Dit alles moge bij ons minder het geval zijn dan elders, 
het zou onverantwoordelijk zijn aan dit verschijnsel dat de 
vorming van een gemeenschap belemmert, voorbij te gaan. 

En tenslotte nog een voorbeeld uit het onderwijs. Wie een 
eeuw geleden hebben kunnen verzekeren, dat thans alle Neder
landse kinderen leerplichtig zijn tot hun vijftiende jaar, dat 
reeds een aanzienlijk deel regelmatig voortgezet onderwijs geniet, 
in velerlei vormen, - die zou toen weinig anders dan ongeloof 
hebben ontmoet. En indien hij werd geloofd, zou men hem een 
paradijselijke 20ste eeuw hebben voorspeld. Hoever zijn we er 
vanaf gebleven I Geleerden constateren met bezorgdheid, dat 
de menselijke geest in een impasse dreigt te raken; ernstige 
waarnemers voorzien de noodzaak om krachtige maatregelen 
te nemen om de naderende massaficering der volkeren te voor
komen. En geconstateerd moet worden, dat het onderwijs niet 
die vruchten oplevert, die onze tijd en onze maatschappij be
hoeven. Waarom dit alles? Omdat niet tijdig genoeg de krachten 
zijn ontdekt, die werkzaam zijn in de moderne mens en in de 
moderne maatschappij; omdat niet tijdig genoeg de gevaren 
voor onszelf en voor de maatschappij werden gesignaleerd; 
omdat niet tijdig genoeg door de school, als maatschappelijk 
hulpinstituut van gezin en kerk werd ingezien, dat deze mens 
en deze maatschappij een nieuwe opvoeding vereisen. Nog altijd 
werken wij op dezelfde intellectualistische wijze, waarmede de 
volksschool meer dan een eeuw geleden haar taak begon. 
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De politiek heeft de plicht langs haar weg bij te dragen om 
de menselijke persoonlijkheid en de levende maatschappij te 
behoeden voor thans levende gevaren, te bevrijden van hun 
tegenwoordige angsten, en te sterken voor een moderne taak. 
Daartoe is allereerst nodig, dat zij de mens bereikt en dat zij 
een realiseerbaar maatschappijbeeld als ideaal voor zich ziet 
oprijzen. De Heer Koos Vorrink heeft in een installatierede van 
een Plancommissie voor zijn partij toegegeven, "dat de kennis 
van de mens zoals hij werkelijk is en reageert op de hem om
ringende wereld door de socialisten in het verleden is onderschat" . 
Na wat ik over de verhouding van mens en maatschappij in 
het voorgaande heb gezegd, zal het niet verwonderen, dat deze 
eerlijke bekentenis mij de belijdenis toeschijnt van een ernstige 
fout. Voor ons is belangrijk, dat over twee of drie generaties 
de mens ons niet verwijten moet, dat wij ons aan dezelfde fouten 
hebben schuldig gemaakt. Het lijkt mij een geruststellend teken 
voor alle leden en vrienden der KVP, dat blijkens het onderwerp 
van dit congres onze partij op haar hoede is en deze fout wil 
vermijden. Zij heeft daarbij geen andere bedoeling dan de basis 
voor haar politieke arbeid gezond te houden en in een realistische 
vooruitstrevende politiek daarop voort te bouwen. Zij heeft ook 
geen andere verwachting dan dat al haar trouwe leden op dit 
congres en in den lande zullen inzien met hoe hoge ernst wij het 
spel der politiek bedrijven. Maar ook zij is er zich van bewust 
dat de onvolmaaktheden in haar werk rustig moeten worden 
erkend, om daarna krachtig te worden verwijderd. Daartoe zijn 
de leden nog meer in staat dan het bestuur. Laat men dit wel 
beseffen en in het verantwoordelijkheidsgevoel, dat uit dit besef 
ontstaat, zijn krachten geven aan de uitbouwen opbouw van 
onze KVP, opdat zij inderdaad haar taak meer zal zien in het 
verzekeren van het welzijn der komende generaties dan in het 
winnen van de volgende verkiezingen. 

Prof. Dr . .lOS. GIELEN. 
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M[en zegt wel eens, dat circuskind.eren, die voor hun beroep 
klein van gestalte moeten zijn, door de opvoeders van 
jongs af aan met jenever "klein worden gehouden". 
Ook de Benelux maakt de indruk van een wonderkind, 

dat echter door een deel van zijn omgeving met krachtig voedsel 
en door een ander deel met jenever wordt gevoerd. 

Dat deze wijze van doen door de verantwoordelijke instanties 
geschiedt met de beste bedoelingen ten aanzien van het. eigen 
land staat buiten twijfel, doch ten aanzien van de gevolgen is 
het van veel belang voor de toekomstige ontwikkeling van de 
Benelux enige aandacht aan deze tegenstrevende krachten te 
besteden. 

De voornaamste tegenspelende factoren zijn de economisch
monetaire (met het zwaartepunt op "monetair") en de psycho
logische. Het ongeluk voor de Benelux is, dat het een staatkundige 
aangelegenheid is en dat daarbij de psychologische factoren heel 
veel lichter worden gesteld dan de materiële. 

De diverse stadia van de totstandkoming van de Benelux 
kunnen helaas het best worden gekarakteriseerd met de woorden 
"van uitstel tot uitstel". De psychologische factoren drongen 
steeds tot een stap vooruit, doch de argumenten op materieel 
gebied veroorzaakten daarbij iedere keer een uitstel. 

Het monetair verdrag van October 1943 en de douane
overeenkomst van 5 September 1944 waren de grote aanloop 
voor een tolunie op het moment van de bevrijding. De afzonder
lijke bevrijding van België en Luxemburg enerzijds en Nederland 
(in gedeelten) aan de andere kant, deed een onzalige "bezinning" 
ontstaan, die tot uiting kwam in een notawisseling in Juni 1945, 
waaruit niet alleen de ontkrachting van de eigenlijke douane
overeenkomst resulteerde, doch waarbij zelfs de instelling van 
de drie voorziene Raden werd uitgesteld. 

In het voorjaar van 1946 besloot de conferentie van de 
Ministers der drie landen in Den Haag om de Douane-Unie 
zo spoedig mogelijk van kracht te doen worden, doch het duurde 
anderhalf jaar voor de ratificatie tot stand kwam, terwijl pas 
op 1 Januari 1948 de douane-overeenkomst in werking trad. 
Ondertussen was België in December 1946 reeds overgegaan tot 
liberalisatie van het handelsverkeer, tot afschaffing van de 
distributie en gedeeltelijke vrijgave van de prijzen. Het staat 
achteraf wel vast, dat België ietwat vroeg met deze maatregelen 
begonnen is, doch anderzijds, dat Nederland vrij laat ermee 
kwam. De vraag is dan ook gewettigd, of men niet tot verder 
gaande afspraken had kunnen komen tussen December 1946 en 
eind 1948. 
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Het ligt niet in onze bedoeling, alleen de schaduwzijde te 
noemen: er zijn ook punten aan te wijzen van goede samen
werking, zowel op het gebied van de algemene internationale 
politiek (o.m. in de U.N.O.) als bij de coördinatie van de bila
terale handelsbesprekingen met derde landen. 

De Europese gedachte begon in 1948 vastere vorm aan te 
nemen en van Benelux-zijde werd in het licht gesteld, dat een 
hecht Europa spoediger tot stand zou kunnen worden gebracht 
door pre-fabricating. M.a.w. indien de Europese landen eerst tot 
blokvorming onderling zouden kunnen komen, zou het totale 
samengaan gemakkelijker vallen. De Benelux zou daarbij een 
gangmaker kunnen zijn. 

Deze gedachte was juist, doch men heeft niet onderkend, dat 
de prikkel van het Marshall-plan, de Europese autobus sneller 
zou doen lopen, dan het inzicht van de chauffeurs van het 
Benelux Volkswagentje. 

In Januari 1948 had een bespreking van de Ministers in 
Luxemburg plaats, gevolgd door de bijeenkomst in Chateau 
d'Ardennes in Juni. Besloten werd de Economische Unie op 
1 Januari 1950 in werking te doen treden. Op dit besluit kwam 
men terug in de bijeenkomst in Maart van dit jaar. De Unie 
werd tot 1 Juli 1950 uitgesteld, doch er zou een Voorunie komen 
per 1 Juni 1949. Op 2 Juni werd de Voorunie uitgesteld, terwijl 
ook de gelijkmaking van de accijnzen reeds was opgeschort. 
N a de Belgische kabinetscrisis werden de besprekingen wederom 
geopend. 

Eindelijk op 5 October j.1. werd het Voorunie-verdrag ge
parafeerd. De aanwezigen in de kraamkamer - Bezuidenhoutse
weg 30, Den Haag - zullen die middag niet licht vergeten. 
De beide peetooms-parafeurs van wie men had verwacht, dat 
zij niet uitgepraat zouden komen over de nieuw geboren Voorunie, 
spraken uitsluitend over ..... liberalisatie van de handel tussen 
Europese landen en geen woord over de vrijmaking van de 
handel tussen de drie Benelux-landen. Nederland had bovendien 
juist een paar dagen daarvoor medegedeeld, dat het voor West
Duitsland een vrije export naar dat land verkregen had, met 
aan de andere kant zeer vergaande concessies voor een vrije 
export van Duitsland naar Nederland. 

Wel wezen de peetooms er op, dat de vrije importlijst van 
Nederland, ten aanzien van alle Marshall-Ianden tevens van 
toepassing zou zijn op de Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie. Er zou bovendien een Voorunie-lijst verschijnen, die nog 
verder zou gaan. 

Toen deze Voorunie-lijst verscheen, bleken de verruimingen 
echter slechts zeer gering te zijn. De lang verwachte Voorunie 
riep dan ook - vooral in België - een stormachtig protest op 
Weer enige dagen later verscheen het handelsverdrag met België. 
De huidige toestand is dus deze, dat de handel tussen de drie 
landen, van Nederlandse zijde, er als een scheve driepoot uitziet: 
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1. Er is een unilaterale lijst voor alle Marshall-Ianden, waar
onder dus ook de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
waarin goederen genoemd staan, die Nederland kan impor
teren, op de gewone weg via een aanvrage bij de betreffende 
Rijksbureaux etc. Deze staan de import automatisch toe. 

2. Er is een Voorunie-lijst met goederen, die de Nederlandse 
importeur op vereenvoudigde wijze vrij mag importeren. 
(Er zijn goederen, die wel op de unielaterale lijst, doch niet 
op de Voorunie-lijst staan !) 

3. Er is een handelsverdrag, waarvan de goederen slechts 
tot bepaalde hoeveelheden mogen worden geimporteerd. 

Deze situatie, die op 17 October voor het eerst bestond, omvat 
niet alle afspraken tussen de drie landen. Er bestaan ook besluiten 
ten aanzien van de monetaire en handelspolitiek, de landbouw
politiek, de vraagstukken op het gebied der waterwegen en 
havens en de parlementaire contacten. Bovendien kent het 
eigenlijke Voorunie-verdrag nog een protocole confidentiel. 
De monetaire situatie in het verdrag is - economisch bezien -
de spiegelzijde van het samenstel van de drie wijzen, waarop 
de handel geheel of gedeeltelijk werd vrijgegeven. 

Zo is de situatie dus thans. Wat zal er nu verder geschieden? 
In de hierboven genoemde kraamkamer werd door een buiten
lands journalist - een Amerikaan uiteraard - gevraagd: 
"Wat is er sedert Maart van dit jaar gebeurd, dat toen niet 
en nu wel een deel van het handelsverkeer wordt vrijgegeven ?" 
In negatieve zin werd vastgesteld, dat de devaluatie hierop geen 
invloed had gehad. Het antwoord - dat niet gegeven werd -
moet bestaan in de verzuchting: "Doe liever thans con amore, 
wat over enkele maanden schoorvoetend in ieder geval toch 
gebeurt." 

Men wil thans aanzien hoe de handel tussen de Benelux
partners verloopt. Heeft een stormachtige (eenzijdige) handels
beweging plaats, dan wil men door middel van het handels
verdrag afremmen; is het verloop kalm, dan zal men posten 
uit het handelsverdrag overbrengen naar de vrije lijst. In deze 
afwachtingsperiode echter, hebben besprekingen plaats in het 
Europese kader om tot liberalisatie te komen voor 70 à 80%. 

Moge het volkswagentje Benelux vóór de Europese autobus 
meehelpen de weg vrij te maken en niet er door op sleeptouw 
genomen te worden. Is eenmaal de kern van de Voorunie -
de vrije uitwisseling van goederen - bereikt dan volgen de 
overige Benelux-problemen snel genoeg. Een spreker gebruikte 
eens het beeld, dat de Benelux lijkt op een zwemmer, die steeds 
maar voorbereidingen op de loopplank maakt, doch er niet toe 
komt het water in te gaan. 

De zwemmer zit thans op de springplank met de benen in 
het water om aan de temperatuur te wennen. Laat hij niet 
zolang wachten tot het water gestegen is en hij moet zwemmen 
om niet te verdrinken. J. KORTENHORST. 
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DE RUSSISCHE MACHTSPOSITIE 

lroen een aantal maanden geleden de Russen bekend 
maakten, dat ze bereid waren de blokkade van Berlijn 
op te heffen, was er algemeen gejuich in het Westen. 
De Sowjets waren voor de eerste maal tot terugtrekken 

gedwongen! Algemeen weet men dit succes aan het tot stand 
komen van het Atlantisch bondgenootschap en aan de ver
betering van de economische verhoudingen in West-Europa, 
waardoor dit werelddeel beter bestand werd tegen de infiltratie 
van communistische ideeën onder de massa en tegen de ophit
sende methoden van agitatoren uit het Oosten. Daarbij kwam 
de openlijke breuk tussen Tito en de officiële communistische 
partijen. De Sowjet-Unie scheen op de terugtocht. 

Toen reeds waren er politieke waarnemers, die vreesden, dat 
Rusland alleen daarom in Europa terugtrok, omdat het in Azië 
betere mogelijkheden zag en omdat het zich niet in een "strijd 
op twee fronten" wilde verwikkelen. Azië zou tijdelijk de voor
rang gekregen hebben in de plannen van Moskou. Straks, 
wanneer Azië geconsolideerd was, zou de Sowj et-Unie haar 
krachten weer op West-Europa gaan concentreren. 

Noch de eerste noch de tweede opvatting lijkt ons geheel juist. 
We hebben ons steeds afgevraagd, of Moskou zijn wijziging in 
de Europese politiek wel ooit als een concessie bedoeld of gezien 
heeft. Was de opheffing der blokkade wel een teken van zich 
- tijdelijk - zwak voelen? Was hetmisschieneenzuivertactische 
manoeuvre die ten doel had de machtspositie van Rusland voor 
een komende actie te versterken? Was de communistische 
opmars niet in volle gang in Azië terwijl Rusland nog halsstarrig 
vasthield aan zijn dreigende houding in Duitsland? 

Elementen der Russische Politiek 
Enerzijds wordt de Russische politiek beheerst door een scherp 

geformuleerde theorie, waarvan de leiders te Moskou moeilijk 
kunnen afwijken. De door Lenin geformuleerde opvatting, dat 
het communisme zich verbreiden zal op de wijze van een lang
zaam, maar gestadig stijgende watermassa, nu eens in hoog
gaande golven wijd vooruitdringend, dan weer in tijdelijke eb 
zich terugtrekkend tot dichtbij, maar nooit helemaal tot aan 
het vorig niveau, beheerst ook Stalin's denken en dat van het 
Politburo. Een teruggaan, door een later nog verder voort-
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dringend stijgen gevolgd, is in deze opvatting natuurlijk en 
heeft weinig te doen met besef van zwakte. Integendeel, de 
communisten begroeten zulk een tijdelijke opleving en expansie 
van het Westers kapitalisme, omdat het voor hen een voorteken 
is van een spoedig weer intredende crisis, die aan hun heilsleer 
nieuwe en onberekenbare kansen zal bieden. 

Anderszijds wordt de politiek van Moskou beheerst door een 
uitermate koele en van alle sentimenten vrijblijvende berekend
heid; het is een realistische politiek, tot in de uiterste conse
quenties doorgedreven, waarbij men nooit rekent op gevoelens 
en sentimenten, maar alleen op materiële machtsverhoudingen. 
Dikwijls wordt gezegd, dat Moskou zóveel waarde hecht aan 
de gunst van het Duitse volk, dat het tot grote concessies bereid 
zou zijn, b.v. tot wijziging van de Oder-Neisse-linie ten gunste 
van Duitsland, om daardoor in een gunstig daglicht te komen 
te staan en de dankbaarheid van het Duitse volk te winnen. 
Geen regering is echter meer overtuigd dan het Sowjet-regiem, 
dat dankbaarheid en sympathie in de internationale politiek 
geen plaats hebben. De Sowjets zijn niet dankbaar voor hulp 
aan henzelf gegeven, ze verwachten ook geen dankbaarheid. 
Als koele realisten weten ze, dat met dergelijke concessies alleen 
eigen zwakte getoond wordt en niets wordt gewonnen. De 
redenen, waarom Duitsland, in de eerste plaats Oost-Duitsland, 
met de Sowjets samengaat, moeten van zulk overweldigend 
materieel en politiek belang zijn, dat de bondgenoot ondanks 
alle wrevel over de geleden territoriale verliezen, zich noch kan, 
noch wil losmaken. Tegenover Tito is een dergelijke gedragslijn 
gevolgd. Sinds het eind van de oorlog wist men in Moskou, dat 
Tito niet de man was, zijn onafhankelijkheid te offeren terwille 
van Russische steun voor zijn eisen op Oostenrijks gebied. 
Wanneer Tito's communisme en volgzaamheid niet groot genoeg 
was om ook bij teleurstelling op dit punt aan Moskou trouw 
te blijven, had zijn trouw voor Moskou geen waarde. Gekochte 
vriendschap is geen vriendschap, zegt men in Moskou en een 
grote werkelijkheidszin kan men de heren hierbij niet ontzeggen. 

De Sowjefs in Azië 
Hoe is dan de machtspositie van Rusland op dit ogenblik? 
In Azië heeft Rusland door de oorlog de handen vrij gekregen 

door de vernietiging van de enige tegenstander, die een Russische 
opmars tenminste kon weerstaan. Zolang Japan sterk was, kon 
Rusland in het eigenlijke China slechts indirect invloed uit
oefenen. Anderszijds behoefde het Japan niet bizonder te vrezen, 
omdat de ervaring bewezen had, dat een Japanse aanval op 
Siberië een zeer dubieus ondernemen was. De krachtsverhouding 
der twee staten vond zijn weerspiegeling in de neutraliteit, die 
ze ten opzichte van elkaar handhaafden, terwijl hun respectieve
lijke bondgenoten op twee fronten vechten moesten. De oorlog 
bracht Rusland ongehoorde en ongemotiveerde machtsvergroting 
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in Mandsjoerije. Van Tsjang-Kai-Sjek's corrupt regiem had 
Rusland niets te vrezen, maar de overweging, dat dit regiem, 
juist door zijn zwakte, gemakkelijk door de Verenigde Staten 
als een beschuttend scherm gebruikt zou kunnen worden voor 
Amerikaanse infiltratie tot in Midden-Azië, leidde Moskou er toe 
meer en meer steun te gaan geven aan zijn geestverwant Mao
Tse-Toeng. Zeker heeft men in Moskou nooit de illusie gehad, 
dat Mao-Tse-Toeng even strikt onder controle te houden zou 
zijn als de zwakke satellieten in Polen en Hongarije. Zijn leider
schap over geheel China dient echter als een afdoend bolwerk 
tegen elke westelijke infiltratie en maakt de grote, aan grond
stoffen rijke gebieden van binnen-Azië tot een exclusief Russisch 
terrein van actie. Russische zeggingsmacht in Mandsjoerije, 
Mongolië en Sinkiang (het oude Chinees Turkestan) is de prijs, 
die Mao-Tse-Toeng voor zijn overwinning aan Rustand betalen 
moet. 

Nog een ander, zeer groot voordeel heeft Moskou gewonnen 
door de zege van de Chinese Rode legers. Niets wijst erop, 
dat het Politburo er aan denkt vrijwillig uit de organisatie der 
naties te treden, die na de oorlog is opgericht. Medezeggingschap 
in Lake Success is een begeerd goed. Wanneer het ooit tot een 
scheiding komt, zal Rusland trachten de verantwoordelijkheid 
voor de formele scheidingsdaad te leggen op de westelijken, 
juist zoals het in Duitsland een eigenmachtige politiek gevolgd 
heeft van den beginne, maar steeds door de vorming van een 
Oost-Duitse staat heeft uitgesteld, totdat de westelijken, het 
eeuwig onzekere moe, hunnerzijds formeel de scheiding vol
trokken hebben door oprichting van de regering te Bonn. Zolang 
Rusland in de Verenigde Naties blijft, zal het aan het Rode 
China een machtig helper hebben. Twee van de grote vijf zijn 
nu anti-westelijk en anti-kapitalist. Rusland kan rustig een 
accoord gaan treffen over het gebruik van het veto, immers 
het kan de handen in onschuld wassen, wanneer straks China 
de dwarsbomer zal zijn van alle door de westelijken gewenste 
resoluties. Tussen Mao-Tse-Toeng's zege en het zo juist in 
Lake Success tot stand gekomen accoord over "voorafgaand 
overleg ter voorkoming van onnodig gebruik van het veto" 
bestaat zeker verband. 

Rusland is in Azië van alle druk van buitenaf bevrijd. Daaren
tegen drukt het Rode China zwaar op zijn buurstaten: op Korea, 
op het Britse Hongkong, op Frans Indo-China. Straks, wanneer 
ook uit de zuidoostelijke provincies de nationalisten verdreven 
zijn, komt ook Burma onder pressie van uit Peking. De verbin
dingen tussen Burma en China zijn moeilijk, maar Burma is zo 
zwak en innerlijk verdeeld, dat ook de befaamde Burma-Road 
voldoende vervoersmogelijkheid biedt, om de Chinezen een 
grootse infiltratie mogelijk te maken. Mao-Tse-Toeng kan altijd 
op bondgenoten onder de Burmese partijen, stammen en benden 
rekenen. 
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Chinese minderheden als vijlde colonne 

Overal elders in Zuid-Oost-Azië zijn de millioenen-tellende 
Chinese minderheden nu vijfde colonnes voor Peking geworden. 
In Indonesië kunnen we de gebeurtenissen nauwkeurig volgen: 
of de Chinezen daar sympathie voor het communisme hebben 
of niet, is van minder belang. Alles wordt gedomineerd door 
het feit, dat opnieuw, sinds meer dan honderdvijftig jaren een 
sterk China aan het verrijzen is en dat dit China effectief zijn 
volksgenoten in het buitenland beschermen kan. De Chinese 
wereld buigt voor het succes, zoals ze eens gebogen heeft voor 
het succes van Tsjang-Kai-Sjek. De Chinese buitenwacht wacht 
het resultaat der binnenlandse Chinese revoluties af en zwaait 
dan onvoorwaardelijk met de winnende partij mee in nieuwe 
richting. Brits Malakka wordt sind jaar en dag geteisterd door 
een niet te onderdrukken Chinees-communistisch oproer. In Siam 
is de Chinese minderheid goed georganiseerd. In Indonesië zal 
ze het spoedig zijn. Het is volstrekt niet nodig, dat overal in 
deze landen naar aanleiding van Mao-Tse-Toeng's overwinning 
communistische machthebbers aan het roer komen. Het is de 
vraag, of Mao-Tse-Toeng er prijs op stelt om Siamese, Burmese 
of Indonesische communistische nabuurstaten . te hebben. 
Mogelijk vindt hij het veel voordeliger om binnen deze staten, 
zolang ze niet communistisch zijn, goed georganiseerde vijfde 
colonnes te hebben. Anderszijds echter zou de mening in al die 
landen veld kunnen winnen, dat de enige bescherming tegen 
deze vijfde colonne te vinden is in een eigen rechtstreeks contact 
met Moskou. 

Zoals de zaken nu staan, behoeven de Russen geen haast te 
hebben met verdere doorvoering van revolutionnaire plannen in 
Azië. Geen enkele macht daar kan hun gevaarlijk worden. 
Een voortijdige bolsjewisering van vele Aziatische landen bergt 
in zich het gevaar van Titoisme in te snel gelijkgeschakelde 
gebieden. Voor Moskou is altijd die positie het voordeligst, die 
eigen gebied voldoende beveiligt en alle andere partijen in bange 
onzekerheid laat. Een onmiddellijke instelling van communis
tische besturen laadt op Moskou een grote zorg, zonder on
middellijk belangrijke voordelen te brengen. 

Russische taktiek in Europa 
Dezelfde tactiek schijnt Rusland ook in Europa te volgen. 

Welk voordeel zou het voor Moskou hebben, onmiddellijk in 
geheel West-Europa communistische besturen aan het roer te 
brengen ? De Moscovietische leiders zijn realist genoeg om te 
weten dat een Franse communistische regering, of een Duitse, 
of een Italiaanse, nog altijd in hun ogen bedenkelijk nationaal 
Frans, Duits of Italiaans zal zijn. Ze hebben die ervaring 
opgedaan in Boelgarije, in Polen, in Tsjecho-Slowakije en het 
meest in Yoego-Slavië. Het plotseling oprijzen van een Frans 
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en een Duits communistisch land zou bijna onvermijdelijk het 
zwaartepunt van het communisme van Moskou naar Centraal
of West-Europa doen verhuizen. En dit is zeker niet, wat men 
in Moskou wenst. De Slavische cultuur in communistische vorm 
is, naar hun mening, de cultuur van de toekomst. Die van 
\Vest-Europa is onbekeerbaar en moet liever verdwijnen. 
In de Slavische communistische landen wordt op koortsachtige 
wijze gewerkt om het "bewijsmateriaal" bijeen te brengen, dat 
de Slavische beschaving eigenlijk altijd de westelijke vooruit was. 
We kennen de zonderlinge pretenties der Russen, alle belangrijke 
technische vindingen het eerst gevonden te hebben. Het kerk
vervolgende Tsjecho-Slowakije stelt millioenen beschikbaar voor 
archeologische nasporingen naar het graf van de H. Methodius, 
de apostel der Tsjechen en der westelijke Slaven. St. Methodius 
bekeerde niet een barbaars, maar een beschaafd volk, dat woonde 
in grote steden en machtige kerken bouwde! 

De machthebbers in Rusland zijn er dan ook m.i. met tegenzin 
toe overgegaan, om het voorbeeld der westelijken te volgen en 
een eigen Duitse staat te stichten. De onzekere positie van 
verleden jaar paste hun veel beter. Daarom hebben ze dan ook 
tot op het laatste ogenblik getracht de oprichting van de weste
lijke Duitse staat tegen te houden. Vandaar de zending van de 
vroegere Ambassadeur Nadolny naar Bonn, vandaar hun 
sympathie voor neutraliteitstoestand in N oord- en Midden
Europa. De blokkade van Berlijn miste haar doel: ze bracht 
geen verdeling onder de westelijken, waarop zeker gehoopt was: 
een tegenstelling tussen Frankrijk en de Angelsaksische landen, 
maar veel eerder nauw samengaan. De blokkade werd dus 
opgeheven, de directe druk verminderd, om aan de tegenstel
lingen onder de westelijken een kans te geven, weer acuut te 
worden. De westelijken hebben daartoe braaf meegeholpen. 
De Russen kunnen rustig hun Europese problemen wat op de 
achtergrond stellen, daar de economische verhoudingen tussen 
Frankrijk en Engeland een diepe kloof veroorzaakt hebben en 
daar deze beide landen zo onbeholpen gemanoeuvreerd hebben, 
dat West-Duitsland tussen hen een ogenblik op de wip scheen 
te zitten en onmiddellijk de kans heeft te baat genomen om 
concessies af te dwingen. 

Is de Russische machtspositie verzwakt? 
Van een verzwakking der Russische machtspositie in de laatste 

twee jaren ,kan dus niet gesproken worden. In 1947 oefende 
Rusland een wijder invloed uit en bezat het tal van steunpunten 
in de westelijke landen. Het kon daar rekenen op in aantal 
sterke communistische partijen en op vele sympathisanten. 
Van deze steunpunten heeft het een en ander verloren. Daar
tegenover staat, dat in Oost-Europa zijn macht des te sterker 
geconsolideerd is. Het Westen heeft in zijn strijd tegen de Sowjets 
slechts één duidelijke overwinning behaald: in Griekenland. 
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Het zal echter nog moeten blijken of de anti·communistische 
Griekse regering op de duur op eigen benen staan kan. Wat men 
in het Westen gewoonlijk als de grootste winst beschouwt in de 
koude oorlog, nt de vermindering van het aantal communistische 
stemmen bij de verkiezingen in de westelijke landen en de afval 
van Tito, is o.i. op zijn best een dubieus succes. Dat het commu
nistisch stemmenaantal verminderen zou bij terugkeer van 
enigszins normale economische verhoudingen stond van te voren 
vast; een verandering in die economische verhoudingen zal 
omgekeerd dat stemmenaantal weer doen toenemen. En wat 
Tito betreft: is deze overtuigde communist en dictator, heerser 
met de harde hand en ex-leider van een terreur· systeem voor 
het westen wel een bondgenoot van enige waarde ? 

Gekochte vriendschap is geen vriendschap. De Sowjets be. 
schouwen hen als betrouwbare vrienden, die beginnen met eigen 
idealen opzij te stellen voor Sowjet-belangen. Wij tonen een 
grote bereidwilligheid voor Tito's vriendschap veel en duur te 
betalen. Winnen we er iets mee? Is er aan het ostentatief steunen 
van Tito, zoals bij de stemming voor de Veiligheidsraad wel enig 
wezenlijk voordeel verbonden? Tito zal zeker onze gaven aan
nemen. Handelen zal hij enkel naar eigen inzicht. Is bij hem 
enige bereidwilligheid te vinden, om mee te werken aan de 
herbouw van West.Europa, die ons verweermiddel zijn moet 
tegen het doel der communistische politiek: de wegtering en 
afsterving der westerse beschaving? 

Ondergang, niet onderwerping van het 
Westen het doel 

Als doel der Russische politiek zien we immers op de eerste 
plaats de ondermijning, niet de onderwerping van het Westen. 
Stap voor stap worden die delen van Midden-Europa, die 
geestelijk tot het Westen behoorden, maar innerlijk voldoende 
geruineerd zijn om rijp te zijn voor volledige "omploeging" 
onder communistische leiding, rechtstreeks onder Moskou's 
invloed getrokken. In al die gebieden is de uitroeiing van de 
gehele klasse en alle personen, die als dragers van westerse 
cultuur beschouwd kunnen worden, de eerste daad. Nadat 
tabuIa rasa gemaakt is, begint de herbouw der cultuur op 
communistisch-Slavische grondslag. Het drama voltrekt zich 
dezer dagen in Tsjecho-Slowakije en Oost-Duitsland. Een geheel 
nieuwe opvatting van beschaving, een nieuwe denkwijze, een 
nieuw nationaal besef wordt daar op gebouwd. Al deze opvat
tingen zijn zo verschillend in wezen van die van het Westen, 
dat Moskou zich niet vleit, enig in westelijke sfeer opgegroeid 
persoon daartoe op later leeftijd te kunnen bekeren. De ouderen 
worden uitgeschakeld. Een nieuw geslacht wordt grootgebracht 
in nieuwe idees. Eerst dan zal Moskou prijs stellen op de directe 
inschakeling van Londen en Parijs in zijn systeem, wanneer 
Londen en Parijs tot zulk een verval gebracht zijn, dat dezelfde 
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procedure daar mogelijk wordt en deze twee wereldsteden 
tweede-rangs metropolen zijn zullen, in betekenis aan Moskou 
ondergeschikt. 

Westers verweer 
Tegen deze opzet van Moskou moet de Westerse en de Oosterse 

wereld zich te weer stellen. De oude methodes zijn niet langer 
voldoende. De leiders te Moskou zijn geen wereldveroveraars in 
klassieke stijl, zoals Alexander, Djengis Khan, Napoleon of ook 
Hitler. Ze willen niet de wereldmacht, maar een nieuwe wereld. 
Onze afweer, die werkt met allianties en militaire organisaties, 
is dus niet voldoende. Het Atlantisch Pact is van deze afweer
organisaties nog het hechtst en het best geordend en we weten 
hoeveel er aan die ordening ontbreekt. Het anti-communistisch 
front in Azië is nog slechts in een eerste begin. De aanzet daartoe, 
begonnen door de president der Philippijnen, door Tsjang-Kai
Sjek en de president van Zuid-Korea, was niet meer dan een 
"club van hulpbehoevenden". Pandit Nehroe neemt nu de 
leiding over, maar links en rechts van zijn eigen land gapen 
zwakke plekken. in Pakistan, dat uit protest tegen lndia's 
leidende rol toenadering tot Moskou zoekt en in Burma, dat 
in chaos is. 

Wij in West-Europa kunnen er niet mee tevreden zijn de 
bestaande politieke bouwsels door steunen losjes aan elkaar 
te timmeren. Ook wij zouden onzerzijds moeten werken aan 
een nieuw geslacht en nieuwe idees. Wij zouden eens en vooral 
met het enge nationalisme, waarin we allen in West-Europa 
leven, moeten breken en bewust een nieuwe, algemeen Europese 
gemeenschap moeten aankweken door niet meer, zoals tot nu toe, 
steeds weer de nadruk te leggen op wat ons eigen is in enge kring, 
maar op dat wat ons gemeenschappelijk is in breed verband. 

E. H. M. VLEKKE 
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9nterne verhoudingen 

IN DE VERENIGDE STATEN 

B
egin November zijn er op verschillende plaatsen in de 
Verenigde Staten verkiezingen gehouden. Dit jaar 1949 
is eigenlijk een "stil" jaar voor de Amerikaanse 
kiezers. Alle belangrijke verkiezingen hebben plaats 

in de even jaren: 1948 en 1952 strijd om het Presidentschap, 
1946 en 1950 verkiezing voor het Huis van Afgevaardigden. 
Voor die volksvertegenwoordiging wordt ook in 1948 en 1950 
gekozen, want het Huis wordt elke twee jaar vernieuwd, maar 
in die jaren is dat een minder belangrijk evenement, het wordt 
dan immers geheel overschaduwd door de zoveel belangrijker 
nationale stembusstrijd om de hoogste plaats in de Republiek. 
In zo'n jaar winnen de candidaten voor het Huis dikwijls niet 
uit eigen kracht maar ze worden "meegetrokken" door de 
presidentschapscandidaat van hun partij. 

Dit jaar was er eigenlijk bizonder weinig te doen, maar toch 
werden enkele uitslagen in spanning afgewacht, met name die 
in de Staat New York, waar een nieuw Senator moest worden 
gekozen en in de stad New York, waar het burgemeestersambt 
opnieuw vervuld moest worden. Deze belangstelling vond haar 
oorsprong in de eigenaardige loop der presidentsverkiezingen 
van 1948, waarbij Truman immers geheel op eigen kracht 
gewonnen had - zonder veel steun van zijn eigen partij, zelfs 
tegen een groot getal zuidelijke Democraten in - en waarbij 
de opkomst der kiezers miserabel geweest was. Van de 95.000.000 
stemgerechtigden waren er maar 45.000.000 opgekomen. Men 
meende in de strijd om de senatorenplaats in New York een 
proefmeting te kunnen zien, of de Democratische partij werkelijk 
over een meerderheid in het land zou kunnen beschikken, 
wanneer een volgende maal de strijd eens hard tegen hard 
gevoerd zou worden. 

In de staat en de stad New York wonnen de Democraten 
glansrijk. De uitslag in de stad zegt niet zo heel veel. William 
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O'Dwyer is herkozen. Hij is een Ier van afkomst en heeft daar
door reeds wat voor op menig ander candidaat en zijn tegen
stander Newbold Morris had niet de bekendheid, die voor het 
meedoen aan zo'n wedloop nodig is. Morris kon er zich op 
beroepen dat hij indertijd door La Guardia als een waardig 
opvolger was aangewezen. Als zodanig heeft hij vier jaar geleden 
ook al aan de verkiezingsstrijd meegedaan. De uitslag van de 
senatorenverkiezing is veel belangrijker, want ze wijst er inder
daad op, dat de Democraten in de industrie-centra van de staat 
vast de meerderheid in handen hebben. Ook in dit geval is de 
uitslag van de stad New York minder betekenisvol, want de 
gekozene Herbert Lehmann is van Joodse afkomst, wat hem 
automatisch in de stad, die nu het grootste Joodse centrum 
ter wereld is, een groot aantal stemmen bezorgt, terwijl zijn 
tegenstander J ohn Foster Dulles, hoe eminent ook, als voor
aanstaand Protestant voor de andere grote godsdienstige groep 
van New York, de Katholieken (Ieren en Italianen) niet zoveel 
aantrekkelijks had. 

In het algemeen mag men gerust zeggen dat de Democraten 
de stroom mee hebben, waarvoor ze de arbeidersmassa der 
steden tot dank verplicht zijn. Dat de toestand nu zo zou zijn, 
dat in industriële centra de Democraten overal en zonder 
moeite zouden zegevieren kan echter niet gezegd worden, want 
in de staat New Jersey, welke veel meer eenzijdig een industrie
staat is dan New York, zegevierden de Republikeinen, die hier 
de voorvechters zijn van goed beheer tegen de laatste over
blijfselen van het dóór en d66r corrupte regiem van de Demo
cratische "political boss" Frank Hague, die vele jaren lang 
met de bruutste middelen zich als de "dictator" van New 
Jersey had weten te handhaven tot eindelijk de verontwaardigde 
kiezersmassa hem uit zijn ambten verdreef. 

Over het algemeen komt men te gauw met de bewering dat 
een bepaalde partij in de Verenigde Staten voor altijd van de 
baan is. Daarbij vergeet men de eigenaardige structuur dier 
partijen en wat er zich op dat gebied heeft afgespeeld. 

De Amerikaanse partijen 
Een Amerikaanse partij is niet een groep van kiezers, die 

bepaalde politieke of zelfs religieuze of maatschappelijke op
vattingen gemeen hebben, zoals de partijen op het vasteland 
van Europa. Het is ook geen organisatie die met de Labour 
of Conservatieve partij in Engeland overeenkomt. Een Ameri
kaanse partij is een combinatie van belangengroepen, onderling 
in opvattingen en politieke doeleinden soms sterk verschillend, 
maar samengehouden door een organisatorische machine, die 
tot taak heeft een bepaald candidaat in het Witte Huis te bren
gen. Op de nieuw gekozen president rust dan de taak om de 
verschillende groepen, die hem gesteund hebben, zoveel mogelijk 
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in hun verlangens tegemoet te komen, en wanneer die ver
.langens met elkaar in strijd zijn, de gunsten zo te verdelen, 
dat elke groep tenminste een deel van zijn verlangens vervuld 
krijgt zonder dat van speciale bevoordeling van de een boven 
de ander sprake kan zijn. Dit is een uitermate moeilijke taak, 
die een zekere dubbelhartigheid in uitingen en beloften vereist. 
Truman was geen groot succes in dat werk - wat hem eigenlijk 
tot eer strekt - en slaagde er dan ook niet in om open conflict 
met een deel van zijn partij te vermijden. 

Vroeger, d.w.z. zeggen voor de grote economische crisis van 
1929 en volgende jaren, was de zaak betrekkelijk eenvoudig. 
Er waren toen twee vrijwel homogene groepen onder de Ameri
kaanse kiezers: de zuidelijke Democraten, die aan de stembus 
nog altijd de burgeroorlog van 1861 tegen het noorden bleven 
uitvechten, en de industriëlen van het noordoosten, die de kern 
van de Republikeinse partij vormden. Als derde macht, die 
echter nooit zelfstandig kon optreden, omdat ze nationaal niet 
genoeg verbreid was, fungeerden de boeren van het westen, 
die gewoonlijk hun stem gaven aan de Republikeinen, maar 
bij bepaalde gelegenheden en masse omzwaaiden naar de 
Democraten. De heerschappij der Republikeinen in het noord
oosten was niet overal onbeperkt, want in de grote steden 
leefde en leeft nog altijd een talrijke Iers-Katholieke bevolking, 
die door haar sympathieën, zowel als door de machinaties 
hunner leiders stevig in het Democratische kamp gehouden 
worden. Numeriek was deze groep sterk genoeg, maar econo
misch was ze zo zwak, dat ze lange jaren toch slechts plaatselijk 
voor de Republikeinse macht een bedreiging kon vormen. 

De Republikeinse partij was niet altijd een "kapitalistische" 
organisatie. Integendeel ze is begonnen als een volksbeweging 
van boeren en arbeiders, waarbij de industriëlen van het noord
oosten zich slechts schoorvoetend hebben aangesloten. De 
eerste Republikeinse candidaat, die het Witte Huis binnentrok, 
was Abraham Lincoln wiens figuur duidelijk genoeg aantoonde 
dat hij daar kwam als de vertegenwoordiger der minder bedeel
den. In later jaren hebben de industriëlen steeds groter invloed 
in de partij gekregen maar de steun van de arbeiders heeft ze 
tot ongeveer 1910 behouden. De laatste decennia der vorige 
eeuw waren immers de tijd van de opbouw der Amerikaanse 
industrie, toen enerzijds de stichting van steeds nieuwe onder
nemingen zorgde voor onbeperkte werkgelegenheid en anders
zijds het meest onaangename werk, gedaan onder uitbuitings
condities, kon worden opgeladen aan de immigranten, die bij 
honderdduizenden elk jaar het land binnenkwamen en die 
voorlopig geen stem in politieke zaken hadden. 

Bovendien hielden de arbeiders toen bij de industriëlen, 
omdat de financiële en economische politiek door dezen voor-
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gestaan (hoge tarieven, op waarde houden van het geld en 
daardoor goedkope levensmiddelen) ook in hun belang was. 
Daartegenover verlangden de boeren van het westen een in
flationele politiek, in de vorm van aanmunting van zilver op 
grote schaal en opgeving van de enkele, gouden standaard. In 
deze strijd won zich William Jennings Bryan faam door zijn 
rede van 1896, concluderend met het dramatisch woord: "Gij 
zult de mensheid niet kruisigen op een kruis van goud !" 

De periodieke oppositie van de westelijke boeren heeft de 
lange rij der Republikeinse presidenten sinds 1860 wel enkele 
malen kunnen doorbreken, maar aan de macht der partij geen 
wezenlijk afbreuk gedaan. In onze dagen, nu we de Republi
keinen alsmaar hopeloos zien worstelen om weer houvast te 
krijgen op de nationale ambten, vergeten we gewoonlijk, dat 
de Democratische partij alles te samen niet minder dan zeventig 
jaren in die zelfde positie gestaan heeft. Van 1860 tot 1932 zijn 
er twaalf Republikeinse presidenten geweest tegen slechts twee 
Democratische (die elk twee termijnen regeerden) en een zö 
uitstekend kenner der Amerikaanse politieke verhoudingen als 
Prof. D. W. Brogan (een Brit) meende nog in 1933, na de eerste 
overwinning van F. D. Roosevelt, te kunnen zeggen dat de zege 
der Democraten waarschijnlijk slechts tijdelijk zou zijn. Nu 
regeren de Democraten reeds achttien jaar en het ziet er niet 
naar uit, dat ze spoedig de uit macht verdrongen zullen worden. 
In die achttien jaar hebben ze slechts éénmaal een nederlaag 
geleden, n.l. bij de verkiezing van 1946 voor het Huis van Af
gevaardigden. 

Waarop berust nu de tegenwoordige machtspositie der 
Democraten? 

De machtpositie der Democraten 
Oorspronkelijk, dus in de eerste twee ambtsperiodes van 

Roosevelt, lagen de verhoudingen betrekkelijk eenvoudig. De 
Democratische president was gekozen door een samengaan van 
de zuidelijke democraten met de westelijke boeren, terwijl de 
arbeiders van het noordoosten eveneens in massa voor hem 
gewonnen waren. Tussen de arbeiders en de Republikeinse partij 
was het al omstreeks 1908 tot een breuk gekomen, maar zo lang 
de jaren van economische voorspoed duurden, leidde dit niet 
tot consequenties. De grote crisis van 1929 bracht dit alles 
plotseling scherp naar voren. Ook de boeren hadden moeten 
ondervinden, dat hun belangen niet langer veilig waren bij de 
Republikeinse partij, die in de twintigste eeuw geheel tot een 
politiek orgaan van "big business" werd. Met andere woorden: 
ze was geen combinatie van belangengroepen meer en moest 
dus het veld ruimen. 

Roosevelt is er in geslaagd, om tussen 1932 en 1940 de drie 
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componerende elementen van zijn partij min of meer in rij en 
gelid te houden: de arbeiders, de boeren en de zuidelijken. Onder 
de laatsten dreigde in 1937 en 1938 een verzet tot uiting te komen. 
omdat hun president een al te duidelijke koers op volkomen 
gelijkstelling van blank en neger ging sturen. In 1944 lagen de 
verhoudingen weer anders. De boeren, wier bedrijf weer winst
gevend geworden was en die met wantrouwen de sociale politiek 
van de president volgden, gingen in belangrijke mate over tot 
de Republikeinen. In hun plaats moest een nieuwe macht 
opgesteld worden. De "politicians" van de grote steden met 
hun Ierse aanhang waren daartoe niet sterk genoeg, omdat zij 
lloor hun corruptie zichzelf en de Democratische partij in dis
crediet brachten. Onder die omstandigheden besloten de leiders 
der C.I.O. om de arbeiders tot een politieke macht te maken, 
wat ook gelukte. Dank zij hun steun werd Roosevelt herkozen. 

Truman erfde dus een partij, die in staat van reorganisatie 
was. De steeds scherper elkaar bestrijdende groepen in zijn eigen 
aanhang weer tot eenheid te brengen verstond hij niet. Op het 
laatste van zijn eerste termijn besloot hij daarom alles op één 
kaart te zetten en kondigde hij zijn "Civil Rights Program" af, 
waarmee hij de progressieven in het noorden hoopte te winnen 
- wat meteen Henry Wallace met zijn "derde partij" de wind 
uit de zeilen zou nemen - en de arbeiders met hun politieke 
organisatie tot de steunpilaar van zijn campagne te maken. 

De Republikeinen maakten het hem gemakkelijk. Van de 
twee jaren dat zij in het Congres de macht in handen hadden, 
hadden ze gebruik gemaakt om anti-stakingswetten door te 
voeren, die de arbeiders bijna zonder uitzondering in het Demo
cratische kamp dreven. Veder kreeg Truman ongewilde steun 
van zijn tegencandidaat Tom Dewey, die geen beter middel 
wist om de tegenstellingen in zijn - de Republikeinse - partij 
te overbruggen dan door zo kleurloos mogelijk te zijn. 

Het bondgenootschap tussen de westelijke boeren en de noord
oostelijke industrie was trouwens niet zo hecht meer als twee 
jaar te voren. Op het gebied der internationale politiek telde 
de noord-oostelijke Republikeinen vele aanhangers van krachtig 
optreden in het buitenland; de westelijke plattelandbewoners 
z\jn echter in de regel voorstanders van zo groot mogelijke 
afzijdigheid. Juist deze zelfde westelijken hadden in 1947 en 
'48 echter een belangrijk aspect in Truman's buitenlands 
politiek beleid ontdekt: de hulp aan Europa gegeven vormde 
indirect een subsidiering van de Amerikaanse boerenstand. 
Zolang de Russische markt voor de West-Europese graan
aankoop gesloten blijft en de Verenigde Staten andere westelijke 
leveranciers vóór blijft door gratis levering, zijn de boeren van 
een vaste afzet en behoorlijke prijzen verzekerd. Dewey faalde 
volkomen in zijn pogingen om west en oost voor een gemeen
schappelijk program te interesseren. 
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De Republikeinse partij en Taft 
De Republikeinse partij kan nooit meer aan de macht komen, 

wanneer ze er niet in slaagt een combinatie van belangengroepen 
te vormen. Dikwijls wordt gesuggereerd, dat een goede combi
natie zou kunnen worden samengesteld uit de reactionnaire 
elementen in de zuidelijke staten - tot 1948 de Democrateri 
bij' uitstek - en de conservatieven, industriëlen en midden
standers van het noorden en westen. Zulk een verbond zou 
zeker logisch zijn en aan het Amerikaanse partijwezen een prin
cipiëel karakter geven, dat nu ontbreekt. Bij zulk een combinatie 
zouden conservatieven en progressieven duidelijk tegenover 
elkaar komen te staan. 

Hoe logisch deze groepering ook zijn zou, ze lijkt niet te 
verwezenlijken omdat ze rechtstreeks in zou gaan tegen de 
sentimenten van de zuidelijken. Op de eerste plaats zou dan een 
naamsverandering moeten plaats hebben. De Republikeinse 
partij zou dan moeten verdwijnen en daarvoor in de plaats zou 
een nieuwe partij gesticht moeten worden. Zover zullen de 
noordelijken nu wel niet willen gaan, want ze beseffen heel 
goed, dat er een diepe tegenstelling bestaat tussen het kapitaal
arme zuiden en het kapitaalrijke noorden. Beide groepen zijn 
conservatief op economisch gebied, maar met deze min of meer 
negatieve gemeenschappelijke trek houdt de overeenkomst dan 
ook op. En als oppositie partij mogen de Republikeinen niet 
te vaag blijven. 

De Republikeinen moeten een krachtig duidelijK uitgesproken 
standpunt innemen. Dit is het machtige wapen, dat Senator 
Robert Taft van Ohio, de meest isolationistische in de partij, 
voortdurend gebruikt. Terwijl de meeste Republikeinen bang 
zijn dè internationale politiek van Truman openlijk te bestrijden 
uit vrees anders het odium van "isolationism" opgeladen te 
krijgen, werpt Taft zich krachtig op als de verdediger van de 
Amerikaanse belastingbetaler, wiens lasten verlicht behoren te 
worden, wat ook de gevolgen op internationaal gebied mogen 
zijn. In zijn opvatting moet bij de komende verkiezingen de 
ontevreden belastingbetaler de steunpilaar voor de Republi
keinse partij vormen. Daarnaast wil hij dan de westelijke boeren 
zien te winnen door hun betere steunmaatregelen voor te spie
gelen dan massale subsidie uit de Federale kas, welke subsidie 
immers zou moeten ophouden, wanneer straks de burgers zullen 
eisen dat een eind gemaakt wordt aan de "geldverkwisting" 
der Federale regering. Bij deze twee groepen tracht hij als extra
versterking nog al diegenen te krijgen, die met wantrouwen 
de steeds verder gaande bemoeienis van de Federale regering 
met de interne zaken der afzonderlijke staten zien. Taft is over
tuigd, dat bij een eventueel intredende depressie hij, als de 
waarschuwende ongeluksprofeet, door de kiezersmassa in het 
elijk gesteld zal wor den. Vele van de beroepspolitici van de 
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Republikeinse partij vinden de groepencombinatie echter nog 
niet sterk genoeg en willen bovendien bij de eerstkomende 
presidentsverkiezing een groot getal van de "weifelaars" - zij, 
die noch tot de een noch tot de andere partij behoren - tot zich 
halen door het opstellen van een nationale figuur als candidaat. 
De man is reeds uitgekozen, het gaat er nu nog om of hijzelf wil : 
Dwight Eisenhower. 

Taft is met zijn verkiezingscampagne reeds begonnen, hoewel 
er nog bijna drie jaar verlopen moeten voor de presidents
verkiezing plaats heeft. Het volgend jaar moet de senator zijn 
zetel in zijn eigen staat Ohio verdedigen. Omdat hij weet, dat 
de arbeidersorganisaties zijn ondergang gezworen hebben, en 
dat een nederlaag in deze strijd zijn kansen op het presidentschap 
voorgoed vernietigt, spaart hij tijd noch moeite en heeft hij nu 
reeds de lijn bepaald, die hij tot in 1952 hoopt te kunnen vol
houden. In de komende maanden zal Taft dus ook in de Senaat 
op felle wijze te keer gaan tegen alles, wat z.L de belangen raakt 
van "zijn" groepencombinatie. Hij zal fulmineren tegen wapen
leveranties en hulp via de E.C.A., hij zal bezuiniging preken 
en vredesidees verkondigen en alle belangen van West-Europa 
aan zijn campagne ondergeschikt maken. Veel van die woorden 
zullen niets dan verkiezingspropaganda zijn en bij de beoordeling 
ervan moet men dit steeds goed voor ogen houden. 

Truman 
Daartegenover zal Truman op de eerste plaats blijven steunen 

op de arbeidersorganisaties en al zijn invloed aanwenden om 
door middel van die organisaties de lastigsten van zijn tegen
standers bij partiële tussentijdse verkiezingen een beentje te 
lichten, juist zoals hij enige weken geleden zich rechtstreeks 
mengde in de verkiezingsstrijd in New York. Bovendien zal 
hij het spook der depressie oproepen en herinneren aan 1929-1932 
toen de Republikeinse President Hoover machteloos stond tegen
over de economische ineenstorting en aan de daaropvolgende 
"New Deal" van Roosevelt. Ondertussen zal hij, zoals hij ook 
in 1948 gedaan heeft, op kwistige wijze baantjes uitdelen aan 
zijn aanhangers, zelfs al moeten die baantjes voor dat doel 
alleen gecreëerd worden. Ook dat is in 1948 gebeurd. Gaat hij 
daar te ver mee, wat niet uitgesloten is gezien zijn optimistische 
aard en zijn opvattingen, dan speelt hij Taft in de hand. Evenmin 
zal het hem goed doen als hij te nauw verbonden wordt aan de 
"Roosevelt clan". Een Democratisch president zal altijd kunnen 
steunen op de herinnering aan "F.D.~." en zijn "New Deal", 
maar de zoons van Roosevelt doen beter zich niet al te veel op 
de roem van hun vader te laten voorstaan. Van presidents
dynastieën houdt men in de Verenigde Staten niet eOn Roosevelt's 
zoons hebben ook in het verleden niet bepaald de sympathie 
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van de bewonderaars van hun vader gehad. De jongste zoon 
is Congresman geworden voor N ew Y ork in een district dat 
éénzijdig is samengesteld, zoals blijkt uit het feit, dat onmiddellijk 
na zijn verkiezing een "beleefdheidsbezoek" van de nieuw
gekozene aan. . . . de nieuwe staat Israël werd aangekondigd. 
Roosevelt's oudste zoon James, een veel minder geziene figuur 
dan Franklin Jr., wil zich candidaat stellen voor het ambt van 
gouverneur van Californië, wat gemakkelijk het behoud van de 
staat voor de Republikeinen tot gevolg kan hebben, maar 
Truman's positie nooit goed kan doen. 

Er zijn tal van klippen, die Truman te omzeilen zal hebben 
in de komende jaren. Zeker is, dat de Amerikaanse buitenlandse 
politiek en de hulp aan Europa inzet zullen worden in de interne 
politieke strijd der Republiek, niet omdat het Amerikaanse 
volk uitgesproken opinies op dit terrein ontwikkelen gaat, 
maar omdat deze problemen ondergeschikt zullen worden gemaakt 
aan die van intern regeringsbeleid op financiëel en economisch 
gebied. Voor Europa kan het een enerverende periode worden, 
wanneer het zal moeten aanzien hoe er als het ware met de 
hoogste belangen van ons deel der wereld gespeeld gaat worden 
terwille van kortzichtige opvattingen van eigen Amerikaanse 
belangen. B. H. M. VLEKKE. 
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OE RIJKSBIJDRAGE 
IN DE GELEDEN OORLOGSSCHADE 1940 

M[
en kan de onlangs in de Tweede Kamer, zonder hoofde
lijke stemming, aanvaarde wet op de Materiële Oorlogs
schade niet rechtvaardigen zonder de lange wordings
geschiedenis van deze regeling daarbij in rekening 

te stellen. 
In December 1940 werd beslist dat de oorlogsschaden welke 

voornamelijk in de Meidagen van dat jaar waren geleden vergoed 
zouden worden. In een persconferentie welke Mr. van Campen, 
van het Departement van Financién bij deze gelegenheid hield 
gaf hij als uitgangspunt van dit besluit "dat door de gehele 
gemeenschap in de oorlogslasten dient te worden bijgedragen 
en dat deze niet mogen blijven drukken alleen op hem dien het 
ongeluk trof" ; klanken welke wij in latere stadia gerepeteerd 
horen. 

En ter nadere uitwerking van deze gedachte werd in dezelfde 
conferentie het gemeenschapsbelang bij de wederopbouw op de 
voorgrond gesteld, waarmede dan verklaard werden allerlei toen 
reeds toegepaste begrenzingen voor het individuële geval als: 
korting bij hogere schaden, binding van de huisraadschade aan 
de huurwaarde enz. Alleen de grote spelbreker van na de oorlog, 
de prijsstijging, behoefde nog geen extra voorziening. Met het 
aanhouden van het prijspeil van 1940 werden toen geen ernstige 
stukken gemaakt. 

1945. 
Met de toepassing van de besluiten van 1940 werd voortgegaan 

en men had, vooral toen in 1944/45 een overweldigend aantal 
schadegevallen te regelen waren, naast een sluitend stel bepalin
gen, en een op die grondslagen ingewerkt apparaat, daarin 
ervaring gekregen. 

Het was dan ook niet te verwonderen dat, toen na beeindiging 
van die strijd dit probleem - zij het dan bij noodvoorziening
te regelen viel, men als van zelf terugviel op het bestaande en 
men in afwachting van een definitieve wettelijke beslissing 
maar naar de grondslagen van het in de bezettingstijd gegolden 
hebbend besluit, voortwerkte. 

Zowel het Kon. besluit van 16 Juni 1945 als dat van 9 Novem
ber 1945 zijn een voortbouwen of liever gezegd grotendeels een 
herhaling van het besluit van 1940. Wel werd uitdrukkelijk 
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vastgelegd dat het, in afwachting van een wettelijke regeling, 
slechts overgangsmaatregelen en dus voorschotten betrof, maar 
de zakelijke inhoud bleef met dat al vrijwel dezelfde, met name 
de waardebepaling naar het prijspeil van Mei 1940. 

De aan de Minister voorbehouden nadere regeling voor de 
huisraadschade verscheen op 9 Januari 1946 in de Staatscrt. 
Daaromtrent kwamen evenzo weinig veranderingen; de maxi
male uitkeringen werden weer gebonden aan de· huurwaarden, 
alleen de bedragen werden met 50% verhoogd evenals de 
verhoging van de maxima per gezinslid. Voor het overige was 
het een verdienste van deze besluiten dat de, nu enige jaren 
toegepaste, praktijken in zeer veel verder gaande preciseringen 
werden verbeterd. 

En meer dan een millioen schadegevallen werden naar deze 
regeling voorlopig afgedaan. 

Eerste behandeling in de Tweede kamer 
In zekere zin los van de toepassing van deze noodregelingen 

welke men tèr betrachting van grote spoed als administratieve 
noodmaatregel aanvaardde, groeide er langzamerhand verzet 
tegen het uitgangspunt dat deze regelingen beheerste. 

Stelselmatig hadden gezaghebbende personen in de laatste 
periode van de oorlog doen weten dat de schade hersteld zou 
worden ten laste van de Nederlandse gemeenschap zonder daarbij 
de reserves uit te spreken welke men daarbij later in acht 
genomen wilde zien. . 

En nu, bij een overweldigende nood, de meer dan sobere 
voorlopige vaststellingen. 

De getroffen bevolking ging zich deze tegenstelling realiseren, 
begon te wantrouwen, besprak deze tegenslag op bijeenkomsten 
en organiseerde zich voor een deel in Stichtingen van Oorlogs
slachtoffers ter bescherming van hare belangen. 

De volksvertegenwoordiging maakte zich tot spreekbuis van 
deze onrust toen in de maand Januari van 1946 een regeringsnota 
werd beoordeeld, waarin ook omtrent de schadevergoedingen, 
het standpunt van de regering werd uiteengezet. 

Naast verschil, over en weer, omtrent de rechtsgrond was het 
in feite het verschil van inzicht omtrent de finantiële onmacht 
welke de bereidheid om uitbreiding van de bijdragen te aan
vaarden beinvloedt. 

Het laatste woord van de Min. v. Fin. bij die gelegenheid was, 
dat, indien het ooit nodig zou zijn om een wijziging te brengen 
in de bestaande regeling, waartoe hij de noodzaak en ook de 
aanvaardbaarheid voorlopig niet erkende, men dat dan diende te 
doen door een zekere differentiatie aan te brengen. 

Ontwerp van wet 
Twee jaar lang hoorde de buitenwereld weinig of niets van 

de plannen der regering. 
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Wel concretiseerde de Kath. Volkspartij haar inzichten in 
een serie conclusies welke in korte woorden als volgt zijn samen 
te vatten: 

Vervanging als uitgangspunt met matiging voorzover het algemeen 
belang dit zou vergen. 

De vertegenwoordigers der K.V.P. wisten wegen te vinden 
om deze inzichten ter kennis van de regering te brengen en het 
staat wel vast, dat dit. de inhoud van het wetsontwerp, dat 
in Januari 1948 de Tweede Kamer bereikte, in belangrijke mate 
heeft beinvloed. Het hierboven door de Min. v. Fin. uitgesproken 
inzicht was althans op tal van punten en in belangrijke mate 
doorbroken. In afwijking van het besluit van 1945 werd op 
twee punten de vervangingswaarde, onder de nodige reserves 
en besprekingen geintroduceerd. Het betrof de vergoeding voor 
de kleine woning en het kleine bedrijfspand, voorzover in eigen 
gebruik en de huisraadschade beperkt door meerdere kortingen. 

Voor hetgeen kon worden geclaimd voor het overige onroerend 
goed en de bedrijfsuitrustingen, en voorzover dit geen dekking 
vond in de bij.dragen (op basis van de waarde 1940) werd de 
mogelijkheid opengesteld om renteloze credieten, tot een bedrag 
ongeveer gelijk aan de onrendabele investering en eventueel 
aangevuld met rentedragende credieten, te verkrijgen. 

Eindredactie 
De schriftelijke behandeling van dit wetsontwerp, zowel als 

het eerste en tweede mondelinge overleg heeft ingrijpende 
wijzigingen gebracht, zodat het vooral ook de moeite loont om 
de oorspronkelijke- en eindredactie tegenover elkander te stellen 
waarbij, ter oorzake van het grote aantal regelingen, enkele 
daarvan in het bijzonder zijn te behandelen. 

Klein bezit 
De oorspronkelijk voorgestelde regeling had een verleidelijke 

kant door voor het kleinbezit (woning en bedrijfspand) een kans 
te openen om een volledige vergoeding te claimen (behoudens 
de afschrijving op het oude bezit). Alleen had de zucht naar 
beperking van de kosten een criterium doen opnemen dat door 
z'n willekeurige werking verzet uitlokte. De eis toch van "eigen 
bezitting" stond dermate los van een meer of minder grote 
draagkracht, waarvan men de geringheid bij het kleinbezit 
toch wilde respecteren, en ze verwaarloosde zo tal van gevallen 
waarbij de geringe draagkracht van het kleinbezit sprekend 
bleek, dat vrijwel eensgezind storm werd gelopen tegen deze 
restrictie. De minister van Fin. zwichtte, maar had vrij gemak
kelijk spel toen hij verlangde dat dan de geringe draagkracht 
als criterium tot uitdrukking werd gebracht, zodat een ver:
mogensgrens van 20.000 gulden (buiten de waarde van het 
betrokken vastgoed) werd aanvaard. 

De eerste reactie welke men ten aanzien van deze nieuwe 
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regeling waarneemt is wel dat de benutting er van wel eens 
verrassend groot zou kunnen zijn. 

Het is niet alleen zo dat in plaats van 30% van het kleinbezit 
zoals eerst geraamd werd er nu 50% (ongeacht de gevallen die 
afvallen wegens de gestelde vermogensgrens) onder deze regeling 
vallen, maar ook vele van de gevallen met een oorspronkelijk 
groter volume dan waarvoor deze regeling uitgedacht was. 
Zij zouden, voor wat hun inhoud betreft er buiten vallen, maar 
bij beperking van de nieuwbouw toch het meest passend geholpen 
worden. De maximale dekking van het prijsverschil staat vast 
op 5000 maal bouwindex min één, wat bij de bestaande prijs
verhoudingen circa /11.000.- uitmaakt en dit tesamen. met de 
maximale bijdrage van /5.000.- geeft een totale vergoeding 
van maximaal /16.000.- (voor een afzonderlijk bedrijfspand 
geeft dit een zelfde uitkomst; voor een woning met bedrijfspand 
onder één dak / 25.600.- en indien woning en bedrijfspand 
gescheiden staan /32.000.-). Bij herhaling zullen deze totalen 
hoger liggen dan bij de toepassing van die voor het middengroot 
bezit en verder is het aantrekkelijke dat men bij een bijdrage 
van / 5.000.- of groter geen eigen middelen nodig heeft om een 
pand van pl.m. 500 M3 te bouwen. Vooral voor de eigen woning, 
waarvan men het volume eerder kan bepalen, zullen velen 
vermoedelijk deze oplossing kiezen. 

Middengroot bezit 
Voor de grotere woning en vooral ook voor het grotere be

drijfspand was in het ontwerp voorzien, doordat naast de bij
drage (waarde 1940) voor 't overige credieten zouden worden 
verleend. Een renteloos crediet van ongeveer dat gedeelte van 
het bouwkapitaal wat ter oorzake van de prijsstijging geen rende
ment zou vinden in de netto opbrengst en voor het restant 
eventueel credieten welke 4% rente en 2% aflossing zouden 
vergen. 

Met het noemen van enkele van de voornaamste bezwaren 
tegen deze regeling kon worden volstaan. Omtrent de uiteinde
lijke liquidatie van het rendeloze cretiet kon geen enkele ver
zekering worden gegeven; het pand werd veelal tot de nok 
belast en speelde behalve naast een hoge investering geen rol 
meer voor de credietmogelijkheden; de verhandelbaarheid van 
het pand werd zeer veel bezwaarlijker. 

Vooral uit het bedrijfsleven, welke zijn risico's wil kennen en 
afgedane zaken verkiest boven zwevende verplichtingen, kwam 
het verzet. 

Via het amendement Oud, dat bedoelde om het renteloze 
crediet in een vaste bijdrage om te zetten, zij het dan in de 
minder liquide vorm van staatsobligatiën, is men uiteindelijk 
gekomen aan de thans vastgestelde afkoopregeling. 

Na vaststelling van de huurwaarde (thans voor nieuwbouw 
gesteld op 110% van de huurwaarde 1940), waarop de eigenaars 

760 

--~-- -



lasten in mindering werden gebracht, werd het netto provenu 
gekapitaliseerd. Dit onrendabele kapitaal werd, in verband met 
de omvang van het pand, gekort met 5 tot 15% als eigen bijdrage. 

Deze berekeningswijze werd nu ook bij de afkoopregeling 
aangehouden met dien verstande dat een veranderlijke huur
waarde (verwacht werd een stijgende huurwaarde) wordt ver
vangen door een op 130% van die van 1940 gefixeerde huur
waarde. De afkoopsom zal nu 90% van dit onrendabele kapitaal 
bedragen. 

Verdere credieten worden dan uiteraard niet meer gegeven. 
Heeft men die wel nodig dan kan men toepassing verlangen 
van de credietregeling als hiervoor aangegeven, welke naast de 
afkoopregeling is blijven bestaan. 

De verbetering van het amendement Oud is met 10% zeker 
niet te duur betaald. (Er is ten onrechte gemeend dat, ter oorzake 
van het aanhouden van de gefixeerde huurwaarde op 130%, 
er nog meer verschil zou zijn tussen de beide oplossingen. Het 
hanteren van de huurwaardefactor zou natuurlijk ook bij het 
amendement Oud aangepast zijn aan eventuele huurstijgingen 
op het moment van herbouw.) 

Groot bezit 
Voor het grootbezit (herbouw van huizen boven 1000 M3 en 

van bedrijfspanden met een bouwwaarde op heden van circa 
f 100.000.-) kunnen voor herbouw renteloze en rentedragende 
credieten verstrekt worden, voorzover het algemeen belang er 
mede gediend is en het belaste vermogen van de belanghebbende 
niet groter is dan een half millioen. 

\Vanneer het betreft de herbouw van kerngebieden in de 
onderscheiden gemeenten zal zonder meer deze herbouw als 
zijnde in het algemeen belang worden beschouwd. 

Ook voor deze gevallen kan in plaats van credieten een bedrag 
in eens worden gegeven. 

De bouwkosten per 9 Mei 1940 worden dan vermenigvuldigd 
met een coëfficient welke in verband met de grootte van het 
belastbaar vermogen afloopt van 1 tot 0.4 en wat dan de afkoop
som uitmaakt waardoor uiteraard weer alle andere crediet
faciliteiten vervallen. 

Bedrijfsuifrustingen 
Motieven als het in de bedrijfsbalans geaffectueerd zijn van 

de afschrijvingen zodat men aan de boekwaarde meer houvast 
had en het feit van een eventueel voordeel gelegen is een geheel 
nieuwe outillage indien de opgetreden prijsverschillen geheel of 
voor het grootste deel zouden worden vergoed, hadden veroor
zaakt dat dit onderdeel van de schadegevallen stiefmoederlijk 
was bedeeld. 

De oorspronkelijke regeling waarbij naast de waarde per 
9 Mei 1940 alleen nog een mogelijkheid was om renteloze en rente-
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dragende credieten te krijgen heeft men daarom niet kunnen 
handhaven en uiteindelijk zijn de navolgende regelingen uit 
de bus gekomen. 

Voor homogene groepen van bedrijfsuitrustingen zullen cre
dietregelingen als voor het vaste goed worden gesteld waardoor 
deze niet meer zullen kunnen worden gegeven maar zullen 
moeten worden gegeven. Daarnaast zal volgens een andere rege
ling op verzoek een bedrag in eens worden verstrekt van 2 Yz 
tot Yz maal de reeds toegekende bijdrage (op grond van de, 
waarde 1940) onder aftrek van een vast bedrag van t 500.-. 

De daling in de coëfficient (2 % tot %) houdt verband met 
de stijging van het belaste vermogen van de betrokkene. 

Deze eindregeling werd eerst in het laatste stadium van de 
onderhandelingen bereikt, nadat van enkele ingrijpende be
perkingen, welke aanvankelijk in het voornemen lagen, was 
afgezien. 

Huisraad 
De tweede categorie van schadegevallen waarvoor de ver

goeding reeds bij dat oorspronkelijke wetsontwerp gestuurd 
werd in de richting van een sobere vervangingswaarde, was 
die voor het huisraad. 

Deze tot nu toe toegekende bijdragen gebaseerd op de oude 
regeling bleken ten enemale onvoldoende, niet in 't minst omdat 
het bedrag dat gekort werd op grond van "nieuw voor oud" 
in tal van gevallen beduidend was, waartegenover de prijs
verschillen tussen 1940 en 1945 exhorbitant. Daarbij kwam dan 
nog de inperking door aan een bepaalde huurwaarde een maxi
mum uitkering te verbinden. Nadat men in beginsel had aan
vaard dat dit alles rechtvaardigde om een bijslag te geven van 
100% op de gedane uitkering bleek de vindingrijkheid groot 
om deze 100% door allerlei kortingen in te perken. 

De strijd ten aanzien van dit onderdeel was er derhalve 
vooral op gericht om deze kortingen te elimineren, en dat met 
goed succes. 

De korting, tot gelding brengende de veronderstelling dat 
in een huis van hogere huurwaarde een belangrijk deel van het 
huisraad tot het niet-noodzakelijke behoort (de z.g.n. kern
factor) werd door een betekenende kinderaftrek verbeterd; de 
korting voor de gevallen dat een geringer gedeelte van de in
boedel was verloren gegaan, werd zeer beduidend verlaagd en 
met name van de lagere huurwaarden vrijwel geheel geëlimi
neerd; een vast bedrag per huurwaarde-klasse voor eigen risico, 
werd losgelaten. 

In feite wordt nu de uitkering voor de lagere huurwaarde 
verdubbeld en is ook voor de middelgrote huurwaarden een 
vrij grote benadering daarvan regel. Het spreekt vanzelf dat 
nu ook het z.g.n. plafond, dat als maximum vergoeding voor 
elke huurwaarde-klasse was vastgesteld, op een 100% hoger 
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niveau ligt, evenwel met de beperking van het absolute maximum 
van f 11.250.- plus verhoging voor de gezinsleden (beneden 
6 jaar f 300.- en daarboven f 500.-). 

Rechfszekerheid 
Over veel andere onderdelen ware nog voorlichting gewenst. 

Het zou evenwel de beschikbare ruimte verre te boven gaan 
en het is daarom juister dat bepaalde onderdelen in de aan de 
verschillende belangengroepen verwante vakbladen worden toe
gelicht of door te formeren adviesbureaux (waarvoor in het 
bijzonder is te denken aan een activiteit van de standsorgani
saties) worden verduidelijkt. 

Wel moet nog een woord gewijd worden aan de rechts
zekerheid. 

De algemene klacht was dat men geen bevrediging kon vinden 
in de weinige bereidheid van de betrokken overheidsinstellingen 
om volledig opening van zaken te geven omtrent de wijze 
waarop (richtlijnen) de bijdragen werden berekend. Evenzo 
vroeg men vaak tevergeefs een verklaring van de berekening 
der toegekende bijdragen. 

Niet minder was er bezwaar over de onbevredigende regeling 
van het beroep. Hiervoor was aangewezen de Minister, waarvan 
men oordeelde dat het in feite weinig anders was dan een her
haalde beoordeling door· dezelfde ambtelijke instantie welke de 
bijdrage vaststelde. Daarmede is nu radicaal gebroken, doordat 
allereerst naast de toezegging van de Minister tot publicatie 
van de richtlijnen, wettelijk is bepaald dat aan de betrokkenen 
de berekening van zijn schadevergoeding moet worden gegeven 
en toegelicht. 

Het beroep, in eerste instantie nu, op de Minister blijft ge
handhaafd, waardoor vermoedelijk meer nog dan voorheen, 
voor een belangrijk deel van de klagers bevrediging zal worden 
verkregen. 

Blijven er evenwel dan nog bezwaren dan zal nog een hoger 
beroep op een onafhankelijk college van scheidslieden open 
staan. Daarbij is, bij wijze van compromis, ten aanzien van de 
reeds vastgestelde bijdragen, bepaald, dat elk ingesteld beroep, 
ongeacht of dit al of niet resultaat heeft gehad, alsnog door een 
hoger beroep kan worden gevolgd. 

* * * 
Al met al is nu, na een moeizame arbeid van jaren, dit zo in

grijpende wetsontwerp in eerste aanleg afgedaan. 
Er is veel wat de woordvoerders der K.V.P. anders gewenst 

zouden hebben. 
Maar daarnaast zijn er resultaten, welke veel van de be

staande moeilijkheden en onzekerheden wegnemen. 
In het algemeen zal de draagkracht - zij het hier en daar 

gebrekkig - de omvang van de bijdrage beinvloeden. 
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Het sociale element is vrij sterk tot uitdrukking gekomen. 
zodat voor de weinig draagkrachtigen een sobere vervanging 
mogelijk is gemaakt. Waar naast het sociale element, het ec<t
nomische effect speelt, zijn meestal vruchtbare oplossingen ge
vonden, waardoor een redelijke mogelijkheid van herstel aan
wezig is en, in tegenstelling met de voorheen geldende regelingen, 
- uitzonderlijke gevallen daargelaten - er geen sprake meer is 
van "hopeloze" gevallen. 

En niet in het minst is er grote verbetering ten aanzien van 
de voor ons volk toch zo hoog gewaardeerde rechtszekerheid. 

Er zijn derhalve redenen te over om deze wet nu niet meer 
tot een strijdobject te maken omdat er onvervulde wensen zijn 
gebleven, maar om de verdere arbeid er op te richten om de 
geboden kansen en faciliteiten zoveel mogelijk te benutten. 

J. J. W. YSSELMUIDEN. 
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~ltttekeltiltgelt 
BIJ HET DERDE PARTIJCONGRES 

M[oeten we in ons politieke leven ook de witte olifant 
invoeren? Die vraag hebben we tijdens een pauze 
van het K.V.P.-congres horen bediscuteren. U weet 
wat die witte olifant en andere opzienbarende ver

schijnselen in de Amerikaanse politiek betekenen. Ze zijn de 
blikvangers en de reclamevoerders. Het gesproken en gedrukte 
woord is niet genoeg. Er moet hoe dan ook opschudding verwekt 
worden, opdat iedereen toeloopt om te zien wat er aan de hand 
is. "lch wille beobachtet werden", riep een kwade Duitser in 
een café, toen alle blikken zich van hem afwendden. Die zin
spreuk in Engelse versie is ook de Amerikaanse visie op politieke 
propaganda. Wij lieten Utrecht echter zijn eigen leventje leiden. 
We huurden geen circus en lieten geen confetti-wolken los boven 
de grauwe straten .... Alleen de conducteurs en kaartjes
knippers en kellners en koks en kamermeisjes - hoort U al 
die k's? - hadden het razend druk vanwege de ontvangst en 
spijziging der zestienhonderd. Voor de rest was het congres iets, 
dat de zestienhonderd aanging en schijnbaar niemand anders. 

Van die witte olifant, dat is natuurlijk maar malligheid. maar 
wat men misschien toch wel eens zou kunnen overwegen is het 
verbinden van enige manifestatie naar buiten aan dit congres. 
Men kan dat meer eenvoudig zien met spandoeken en een 
muziekcorps, dat de grote mannen naar het Congresgebouw 
brengt, tot aan een manifestatie, voor iedereen toegankelijk, 
waar een redenaar van formaat de voetzoekers der waarheid 
slingert in een gemengde menigte. 

Nu zal men zeggen: zo'n congres is alleen maar bedoeld voor 
zijn trouwe volgelingen, die eens echt gezellig onder elkaar willen 
zijn, die zich willen verdiepen in de problemen van de dag om 
met verrijkte kennis terug te keren in hun kringen en afdelingen. 
Zo iets moet geen strovuur zijn, maar iets dat een duurzaam 
vuur ontsteekt. Voor al die luidruchtige bombast koop je niet 
veel. Bovendien: de kranten doen toch kond van het ver
handelde op het congres en dat werkt voldoende als propaganda 
naar buiten. 

765 



I 
I 

Laat ik bij dit laatste meteen beginnen en als krantenman 
zeggen, dat de verslagen noodgedwongen een onvolledig beeld 
van het verhandelde geven. En verder moet ik er de mismoedige 
vraag aan toevoegen: Hoe veel mensen lezen die verslagen 
dan nog? Abe Lenstra is nu eenmaal Abe Lenstra. 

Wat overigens de hoofdbedoeling van zo'n congres aangaat, 
ben ik het met bovenaangehaalde redenering grotendeels eens. 
De propagandakracht, die er naar buiten van uit kan stralen, 
zou ik echter willen versterken. 

Dus toch de witte olifant? 
Nu ja, iets van de witte olifant. 

Toch een mooi congres 

Het is eigenlijk ondankbaar een beschouwing over het derde 
Partijcongres aldus te beginnen, want ik heb er toch zeker 
deugd van gehad. En ik niet alleen. Een zeer critisch aangelegd 
man is een week nadien op me afgestevend met de spontane 
uitroep: "Het was toch maar een mooi congres!" 

De keuze van het onderwerp was uitstekend bepaald: Mens 
en Maatschappij. Het is een vraagstuk, waartegen we iedere 
dag opbotsen. Het is een vraagstuk, dat vooral Wereldoorlog 11 
zo levend en acuut heeft gemaakt. In de jaren der bezetting, 
toen de mens niets meer scheen te zijn en een dwangmaatschappij 
tyranniek heerste, is het woord "personalisme" in de onder
grondse discussie gemeengoed geworden. Het scheen de tover
sleutel te zijn, welke ons zou bevrijden uit de spanningen tussen 
individu en gemeenschap. Het was ook de formule, die de oude 
partij-tegenstellingen overspande en de befaamde doorbraak 
mogelijk scheen te maken. Het pad der historie is bezaaid met 
waarschuwingen, dat zogenaamde verlossende formules in de 
politiek en economie ons slechts kunnen brengen naar een nieuw 
mijnenveld, waar niet minder de catastrofes loeren. 

Oud-Minister Gielen heeft het heel levendig laten zien in zijn 
rede door "de moderne mens" van 1850 ten tonele te voeren, 
die als het ware likkebaarde bij de gedachte aan vrijheden, 
welke wij achteloos op de koop toe nemen in ons leven. Wat 
moesten wij eigenlijk niet gelukkig zijn! Maar de verambtelijking 
van het publieke leven heeft ons in haar greep. En we kregen 
een college omtrent dit verschijnsel, ik zou haast zeggen in 
Brommiaanse stijl met aardige paradoxen en woordspelingen. 
Toch was heel deze rede meer een bloemlezing uit een uitvoerige 
verhandeling dan een compleet betoog. De grote samenvattende 
greep ontbrak er aan. En het eigenaardigste was nog wel, dat 
ze kwam nadat we in de namiddag vijf inleiders op vijf sectoren 
van het maatschappelijk leven de idee van het behoud der per
soonlijke waardigheid hadden horen verdedigen. Eerst de varia
ties en dan het thema, las ik ergens en dat geeft de Schönheits-
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fehler in de opzet niet slecht weer. Hierbij sluit aan een andere 
opmerking, dat namelijk de inzet, de openingsvergadering van 
het Congres wat te zwaar van toon en inhoud is gehouden. Men 
is nog niet dadelijk op congrestemperatuur en daarom mogen 
er in de aanvang ook wel wat vuurtjes gestookt worden. Men 
begint een zware maaltijd toch ook met een borrel en de hors 
d'oeuvre en de soep. Zo'n hors d'oeuvre hadden bijvoorbeeld 
kunnen vormen de toespraken der buitenlandse gasten, waaraan 
het Russische ei gelukkigerwijze ontbrak. 

Andriessen 

Hiermede is overigens niets gezegd ten nadele van de zware 
gerechten op zich. Aan Andriessen weet men altijd precies wat 
men eraan heeft. Geen rhetor in de klassieke stijl, geen begeester
aar van grote menigten, die in verrukking de vuurpijlen en de 
draaiende zonnen aanstaren. Maar een man met klare taal, die 
de noden des volks kent, die voor hun leniging gezwoegd heeft 
een lang leven lang, die veel las en veel nadacht. Hij is als het 
ware bezeten van de idee der gezinspolitiek. Hij kan het maar 
niet begrijpen, dat er op bepaalde punten zo getalmd en getreu
zeld wordt, om de sociale rechtvaardigheid ten opzichte van 
het grote gezin in al haar volheid te betrachten. Hij wordt 
vervelend! was de onuitgesproken gedachte van het Vrije Volk. 
En ook op het departement van Sociale Zaken zal hier en daar 
die zucht wel geslaakt worden. De Tukker is echter nu eenmaal 
een man, die vervelend wordt, als hij tegen taaie wanbegrippen 
strijdt, als hij opkomt voor grote gedachten. De aanhouder 
wint, het is een spreekwoord, dat door hem uitgevonden zou 
kunnen zijn. En wie de geschiedenis van de laatste decennia 
overziet, weet, dat ook de aanhouder op dit terrein wint. Wat 
is er niet gelachen om de idee van de kindertoeslag op zich ! 
Een Rooms stokpaardje, die fokpremie! Prestatie, dat was de 
factor, die het loon alleen moest bepalen. En nu praat niemand 
meer over de kindertoeslag op zich. Nu beweegt de discussie 
zich alleen nog maar rond de wijze van uitvoering en de golf
wijdte van deze sociale weldaad. Zit in dat treuzelen en talmen 
toch geen atavistische weerzin tegen de gedachte op zich? 
Men is intussen geneigd dezelfde vraag te stellen ten aanzien 
van de samenwerking tussen K.V.P. en P.v.d.A., waaraan 
Voorzitter Andriessen nogal aandacht besteedde. Er zitten in 
de socialistische hoek blijkbaar heel wat mensen, die het samen
gaan met de K.V.P. op het terrein van de practische politiek 
nog altijd als iets onwennigs voelen, iets dat hen sterk hindert 
in het uitleven van idealen omtrent socialisatie en inkomens
nivellering. Zij hebben de koerswijziging van het socialisme ten 
onzent in de personalistische richting niet kunnen verduwen. 
En nu de K.V.P. aan de grondgedachten van de persoonlijke 
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waardigheid en verantwoordelijkheid sterk vasthoudt, wordt zij 
van koerswijziging beschuldigd I Men kan het een vondst 
noemen, dat de heer Andriessen daartegenover een wijs woord 
zette, gesproken door de heer Vorrink bij gelegenheid van de 
instelling ener plancommissie (let wel: plancommissie) : 

"Ik heb wel eens de indruk, dat de kennis van de mens, 
zoals hij werkelijk is en reageert op de hem omringende wereld 
in het verleden door de socialisten is onderschat. Wij kunnen 
niet werken met een mens, die wij construeren, maar met een 
mens, zoals hij is, met al zijn goede en slechte eigenschappen. 
Kennis van de mens is ook nodig, omdat het niet alleen gaat 
om het stoffelijk welvaartspeil, omdat het in wezen zelfs niet 
in de eerste plaats om het stoffelijke welvaartspeil gaat, maar 
om de mens en zijn waardigheid. Die menselijke waardigheid is 
niet verzekerd door socialisatie, geleide economie en korte 
arbeidsduur alleen. Gelukkig hebben steeds meer socialisten 
begrepen dat we de maatschappij zodanig zouden moeten orga
niseren, dat de levende mens er zich zoveel mogelijk zou kunnen 
ontplooien en de zelfstandige persoonlijkheid ruim baan zou 
krijgen". 

Kadervorming 

De mens zoals hij is, juist, daar gaat het om I En die mens 
zoals hij is, kan maar al te vaak niet warm gemaakt worden 
voor de politiek, die hij te zijner armzalige verontschuldi
ging dan maar "vuil" noemt. Het is in laatste instantie om 
de afzijdigen te doen, als er een kadervormingsinstituut 
komt. 

Want een geschoold kader moet tot de met atavistische 
onverschilligheid behepte mens gaan om hem uit de dommel 
wakker te schudden, om hem het apostolaat van de Christelijke 
politiek bewust te maken. Natuurlijk ook om dreigende gevaren 
af te wenden, doch meer nog om positief te werken aan een 
echt-Christelijke samenleving, waar sociale gerechtigheid alle 
geledingen van de maatschappij doordringt. 

Hier nu willen we reeds overspringen naar de volgende dag, 
naar het klemmende en door diepe emotie gedragen betoog van 
Professor Romme, waar hij speciaal de jongeren een nieuw 
ideaal voor ogen riep, het grote vraagstuk van de hervorming 
der onderneming, waarvoor de mens, de arbeider zijn juiste 
plaats krijgt, waardoor hij nauwer gebonden wordt aan het 
resultaat van de onderneming. 

Het is een ideaal, waarvoor gevochten zal moeten worden. 
Want zeker is deze gedachte nog geen gemeengoed in eigen kring, 
al spraken de encyclieken er reeds jaren geleden over. We horen 
de bedenkingen al, de spottende uitroepen, de reëel te overwinnen 
bezwaren ook. Doch dit is nu juist iets voor de jongeren, om 
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er geestdriftig bij te worden, zoals ze in de dagen van Schaepman 
geestdriftig werden, toen hun thans reeds lang bereikte verove
ringen als ideaal werden voorgehouden. Van die jongeren zal 
de Partij het trouwens meer dan ooit moeten hebben. Als in 
een Echternachse springprocessie keer ik nu dan terug naar de 
dag van Zaterdag, waar partij secretaris Dr. Albering in solide 
taal ook dit nog eens vastmetselde : Slechts zij die de jeugd 
bezitten kunnen de toekomst verwerven. De jeugd, die na de 
eerste wereldoorlog omhoog kwam, heeft heel lelijk gedaan 
tegenover de toenmalige Staatspartij. Ik geloof, dat dit heilzaam 
is geweest voor die partij, al heeft ze helaas de ruitentikkers 
nooit tot haar aanhangers kunnen werven. De jeugd, die naar 
het licht greep uit de donkere tunnel van de tweede wereld
oorlog, heeft de K.V.P. gelukkig wel voor een deel kunnen 
grijpen. Men zou wel eens wensen, dat ze wat meer rumoerde 
en baldadigheid bedreef op het erf der Partij. Doch dat geschiedt 
misschien ook wel in de binnenkamers en gesloten bijeenkomsten. 
Dr. Albering mocht in ieder geval constateren: "Deze jongeren
beweging leeft in de partij, al zou nog nadrukkelijker kunnen 
en moeten blijken dat haar leden hun activiteit demonstreren 
in de afdelingen der senioren, waarvan z~j na het bereiken van 
de 21 jarige leeftijd volwaardige leden zijn." 

Secfievergaderi ngen 

Bij de sectievergaderingen, die ieder een resolutie ter wereld 
brachten, zou men nog heel lang kunnen stilstaan. Het is echter 
niet de taak van een min of meer vluchtig chroniqueur ze alle 
aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Ook is het 
moeilijk voor een eenling, om de techniek van deze bijeenkomsten 
aan een critisch onderzoek te onderwerpen. Per slot kon ik maar 
één bijeenkomst bijwonen, die betreffende de Sociale Zekerheid 
en dat was een all-round-vergadering met een prettig, levendig 
debat, dat de resolutie nog wat bijschaafde. En dan - ook 
een heel goed ding - ze was op een behoorlijke tijd afgelopen. 
Alleen heb ik me hier ook afgevraagd wat nu eigenlijk de be
tekenis is van de inleiding, welke de prae-adviseur nog geeft. 
Daarin werden gehele gedeelten van de brochure, welke men 
al voor zich heeft, nog eens ingelast. Kan die inleiding niet korter 
gehouden worden of zelfs geheel achterwege blijven? Het is 
een vraag, welke zeker nader de overweging waard is. Waaraan 
ik meteen deze opmerking zou willen vastknopen: Het voor
lezen van al die resoluties op de eindvergadering, is dat nu wel 
nodig? Zo goed als niemand luistert ernaar. Als de stencils 
tijdig klaar zijn, om uitgereikt te worden vóór het begin der 
vergadering, dan moet ieder, die nog iets op zijn hart heeft, 
daarvan maar blijk geven aan de hand van het gedrukte 
woord. 

769 

i I I 

I', 

I' 
" , 



De Builenlanders 

Hiermede zit ik dan al op de Zondagmorgen, een morgen, 
die inderdaad het hoogtepunt werd van het Congres. Hier 
klonk de stem van vier buitenlanders, ieder naar eigen trant, 
maar toch één in de overtuiging, dat Europa slechts kan be
rusten op het hechte beginsel, dat de katholieke politici een zeer 
belangrijke rol hebben te vervullen bij het optrekken van het 
nieuwe gebouw. 

Serrarens, de doorgewinterde chef de réception, kwam met 
zijn vertalingen, na het ovationele applaus, dat allen werd 
toegestierd. Dit gold dan ook niet zo zeer de redevoeringen op 
zich, als wel het feit, dat hier de katholieke solidariteit in het 
Europese politiek verband zo klaar werd gedemonstreerd. Ten 
aanzien van de Duitser was dit wel zeer klaarblijkelijk. Want 
zijn toespraak was daartoe minder geeigend. 0 ja, hij gaf toe, in 
Duitsland waren alle tien geboden met voeten getreden. Doch 
we misten iets van een goed gebaar ten opzichte van ons land 
en zijn recht op herstel 

ROMME 

Over de rede van Romme tenslotte kan men lang en kort 
praten. Het is dan ook al rijkelijk gedaan. Dit staat in ieder 
geval vast: het was een der beste redevoeringen, welke Romme 
ooit heeft gehouden. Vooral wat hij zei over het Indonesische 
vraagstuk kreeg een klank van bewogenheid, welke diep trof en 
meer deed dan applaus uitlokken: stil maken. Ik zal het hier 
over het ingewikkelde Indonesische probleem zelf niet hebben. 
Wel echter mag geconstateerd worden, dat niemand na een rede 
als deze nog mag volharden in de mening als zouden de katholieke 
fractie en haar leider hier een lichtvaardig politiek spel gespeeld 
hebben, als zouden ze terwille van een of andere politieke voor
keur de grootste belangen des Rijks hebben verkwanseld. Stap 
voor stap is men telkens bij het geweten te rade gegaan, stap 
voor stap heeft men de omstandigheden gewikt en gewogen, 
stap voor stap heeft men gezocht naar een zo ruim mogelijke 
verwezenlijking van datgene, wat men zich als ideaal had 
gesteld. 

De werkelijkheid is verre beneden dat ideaal gebleven. Door 
wiens schuld? Achteraf zijn er natuurlijk zwakke plekken in 
ons beleid te signaleren. Maar degenen, die het zoveel beter 
wisten, hadden, zo hun de kans was gegeven, wellicht veel 
groter stukken gemaakt. 

Het is hier ook een kwestie, waarin de historie slechts beslis
sende vonnissen kan vellen. Doch dit staat reeds gekroniekt: 
De katholieken met hun leider hebben als verantwoordelijke 
mannen volgens eer en geweten gehandeld. 
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Al had het Congres de afgevaardigden niet meer geleerd dan 
dit, dan ware het al voor een goed deel geslaagd geweest. 
Het gaf echter veel meer, dat meen ik U te hebben duidelijk 
gemaakt. Stellig echter niet - en dit zij dan de slotopmerking -
de oplossing voor de vraag, hoe er wat luchtig eiwit door het 
zware beslag kan worden geklopt. 

Wie van de jongeren heeft het volgend jaar eens inspiratie 
voor een politieke revue ? ..... 

J. BRUNA. 
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WETTELIJKE MAATREGELEN 
tot beperking der veelvuldige echtscheidingen 

H[et onderwerp is thans in hoge mate actueel. In 1947 
verscheen bij Tjeenk Willink een rapport van de 
Commissie de J ongh (het vraagstuk der echtscheidingen 
- denkbeelden voor verbetering van het echtscheidings

recht); in de loop van 1947/1948 ontstond in het Nederlands 
Juristenblad een zeer interessante discussie over dit vraagstuk, 
ingeleid door een artikel van de hand van Professor van Oven, 
naar aanleiding van dit rapport; in 1948 werd door Minister 
van Maarseveen een ontwerp van wet op dit stuk bij de Tweede 
Kamer ingediend en tot slot komt de gehele zaak aan de orde 
bij de algehele herziening van het Burgerlijk Wetboek, opge
dragen aan de bij uitstek deskundige zorgen van Professor 
E. E. M. Meijers. 

Rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
Daar reeds in de Troonrede van 1946 over dit onderwerp werd 

gesproken en een staatscommissie, belast met de voorbereiding 
van dat wetsontwerp, was ingesteld, heeft het Bestuur van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming aanleiding gevonden om 
een commissie te benoemen met de opdracht aan dit Centrum 
rapport uit te brengen over dit vraagstuk. Het rapport werd 
in 1947 aangeboden en door de afdelingen van het Centrum 
behandeld. Het verslag van deze behandeling en het ingediende 
wetsontwerp gaven de Commissie aanleiding haar rapport op 
enkele punten aan te vullen en te herzien. Het is in deze redactie 
vervolgens door het bestuur van het Centrum overgenomen 
en thans gepubliceerd, met als bijlage een nota over het echt
scheidingsvraagstuk van Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen. 

Deze bijlage is interessant genoeg om met de bespreking hier
van aan te vangen, alvorens het rapport zelf te behandelen. 

De nota van Jhr. Mr. van Meeuwen 
Jhr. van Meeuwen stelt, dat iedere poging om tot beperking 
der lichtvaardige echtscheiding te geraken aanmoediging en 
toejuiching verdient, doch is van mening - en in deze mening 
staat hij niet alleen - dat strengere bepalingen, welke een 
scheiding bij onderlinge toestemming onmogelijk moeten maken 
en in het huidige processuele systeem moeten worden ingepast, 
tot mislukking zijn gedoemd. Wanneer men echtscheiding bij 
onderlinge toestemming wenselijk acht, dan helpen zelfs de 
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strengste bepalingen niet: men zal a1tijd een weg vinden deze 
te ontduiken door het opvoeren van een comedie,. door het af
leggen van schijnverklaringen e.d. Een uniforme regeling is dus 
onmogelijk, wij moeten derhalve een pluriforme regeling na
streven: wij moeten terug naar de tijd vóór de Franse revolutie, 
toen men de keuze had tussen een kerkelijk of een burgerlijk 
huwelijk. 
Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen bepleit dan dat de staat 
het kerkelijk huwelijk zal erkennen. Dit huwelijk zal met 
het oog op de burgerrechtelijke gevolgen, door de staat 
geregistreerd moeten worden en hier komen we verder op detail
terrein, doch de grondgedachte is deze: de staat dient het 
kerkelijk gesloten huwelijk te erkennen. De erkenning door de 
staat brengt civiele gevolgen mede. Dit impliceert o.a. dat de 
beoordeling of een huwelijk geldig is slechts is voorbehouden 
aan de betreffende kerk; het huwelijk wordt immers gesloten 
naar kerkelijk recht, de staat registreert slechts. Een huwelijk, 
dat volgens de kerk nietig is, zal derhalve, wanneer deze nietig
heid kerkrechtelijk wordt geconstateerd en in de burgerlijke 
registers wordt ingeschreven, ook civiele nietigheid medebrengen. 

Het impliceert, dat, alvorens een huwelijk zal worden aan
gegaan, aan alle bepalingen van kerkelijk recht zal moeten zijn 
voldaan (afkondiging, stuiting, beletselen enz.) Het impliceert 
echter tevens, en dit is voor ons thans van het meeste belang, 
dat een echtscheiding slechts mogelijk is naar kerkelijk recht. 
Het is immers duidelijk, dat een door de staat erkend huwelijk, 
naar kerkelijk recht gesloten, niet eenzijdig door de staat kan 
worden ontbonden. Dit is principieel onjuist, immers inconse
quent en bovendien in strijd met het respect door kerk en staat 
ten opzichte van elkander verschuldigd. Wanneer een kerk dus 
weigert der partijen huwelijk te ontbinden, dan zijn partijen 
ook civielrechtelijk daaraan gebonden. 

Hier ligt het grote belang van de gedachte in dit voorstel 
vervat: voor een grote groep der bevolking zal meteen de 
principiële onontbindbaarheid niet alleen geponeerd, maar ook 
consequent in het civiele recht doorgevoerd worden. Wanneer 
men dus bijv. katholiek zou zijn gehuwd, doch later wellicht 
het geloof verliest en wil gaan scheiden, dan is dit onmogelijk. 
Ziedaar een grote en rigoreuse beperking. De eenheid in het 
recht op het gebied van huwelijk en echtscheiding wordt welis
waar verbroken, doch de kerken, die de onontbindbaarheid 
verkondigen en die een grote groep der bevolking vertegen
woordigen, zijn in ieder geval geholpen. 

Bezwaren der Commissie 
De Commissie heeft echter dit standpunt als practisch voor

stel niet kunnen overnemen en wel om de volgende redenen : 
op de eerste plaats was de opdracht der Commissie beperkter; 
een voorstel van zo verre strekking was niet aan de orde, daar 
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het er slechts om ging de bestaande processuele uitwassen te 
bestrijden, welke de veelvuldige echtscheidingen zo zeer in de 
hand werken. Een materiële wijziging, om niet te zeggen: over 
hoord werping van het gehele bestaande materiële recht, stond 
niet op het programma. Wanneer het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
aan de orde komt is daarvoor de gelegenheid. 

Vervolgens was de Commissie van mening, dat de geesten 
nog niet rijp zijn voor een dermate vergaand voorstel: niets 
minder dan de scheiding van kerk en staat komt hier in het 
geding. Ook zitten er bezwaren in het voorstel zelf: welke 
kerkgenootschappen moet men de bevoegdheid geven een eigen 
kerkelijk huwelijk te kunnen sluiten? Wat te doen wanneer 
bijv. de kerkelijke leeftijdsgrens lager is dan die van de staat? 
Welke oplossing moet men zoeken voor het feit, dat een kerk 
een andere regeling van de huwelijksbeletselen heeft als de 
staat? Even zij ook aangestipt het bezwaar, dat zwakke broeders 
in het geloof het burgerlijk huwelijk wellicht zullen verkiezen 
en op deze wijze eerder het geloof zullen verliezen, daar zij 
thans bij een huwelijk voor de dwingende keuze zullen komen 
te staan: trouwen zij kerkelijk dan kunnen zij nooit meer 
scheiden, trouwen zij burgerlijk, dan vallen zij onder de bur
gerlijke regeling. 

In de pluriformiteit zit tenslotte dit grote gevaar: deze 
gedachte zal wettelijk worden geregeld. Dit houdt in, dat bijv. 
de katholieken voor zich het recht opeisen hun huwelijk kerkelijk 
te sluiten en de kerkelijke echtscheidingswetgeving toe te 
passen. Andersdenkenden zullen hetzelfde recht yoor zich op
eisen. Hieronder bevindt zich een helaas steeds groter wordende 
groep, die geen lid is van enig kerkgenootschap. Deze groep 
moet dus en kan noch wil anders dan burgerlijk huwen en 
burgerlijk scheiden. In de wet zal derhalve ook de echtscheiding 
geregeld moeten worden. Hierin ligt het grote gevaar dat laatst
genoemde groep de voorstanders der onontbindbaarheid zal 
toevoegen: voor U de onontbindbaarheid, immers Uw eigen 
kerkelijk huwelijk, indien U dat verkiest, maar dan voor ons 
verruiming van de echtscheidingsmogelijkheid. Het is te voor
zien, dat de burgerlijke echtscheidingsregeling dan naar steeds 
grotere soepelheid en vrijheid zal streven en aan deze toeschiete
lijkheid ten opzichte van het burgerlijk huwelijk kunnen en 
mogen katholieken niet meedoen. De Commissie acht om de 
genoemde redenen het plan van Jhr. van Meeuwen politiek 
voorlopig niet realiseerbaar. 

Het voorstel der Centrum-commissie 
De Commissie heeft derhalve gemeend een uniforme regeling 

te moeten voorstellen, teneinde tot beperking der veelvuldige 
echtscheidingen te komen. In verband met de huidige proces
practijk, waarbij meestal overspel wordt gesteld en de vordering 
bij verstek wordt toegewezen, terwijl in feite dikwerf geheel 
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andere oorzaken tot het besluit om te scheiden hebben geleid 
- ook al is er wel degelijk overspel gepleegd - (bijv. de wens, 
versterkt door de wetenschap van de mogelijkheid, om na de 
scheiding met een derde te hertrouwen, nationaliteitenkwesties 
in verband met uitzetting en vermogen, sexuele aberraties van 
een der partijen, dronkenschap, verkwisting, dreigende dé,.. 
confiture, krankzinnigheid, enz.) doen het voor de hand liggende 
voorstel ter tafel komen om de gronden van de echtscheiding 
uit te breiden, maar dan ook aan deze gronden strikt de hand te 
houden en te eisen dat deze bewezen worden. Het gevolg zou 
dan zijn, dan niet weersproken (laat staan bewezen) overspel 
niet meer als facade zou behoeven te dienen voor allerlei andere 
oorzaken en dat echtscheiding bij onderlinge overeenstemming 
natuurlijk in het geheel zou zijn uitgesloten. Men verruimt dus 
de gronden, maar in geval men zich op een dergelijke grond wil 
beroepen, dan moet men dit bewijzen. 

Onze wet kent slechts de navolgende gronden: 
1 e. overspel, 
2e. kwaadwillige verlating, 
3e. veroordeling tot een vrijheidsstraf van 4 jaar of langer, 
4e. gevaarlijke verwondingen of mishandelingen. 

Is een der partijen bijv. ongeneeslijk krankzinnig en de andere 
wil hertrouwen, dan kan dit slechts door overspel te stellen. 
Hieraan wordt een eind gemaakt door deze grond in de wet 
op te nemen en bewijs te eisen. Men zal als resultaat mogen ver
wachten : een beperking der veelvuldigheid der echtscheidingen, 
immers de serieuse motieven worden door opneming in de wet 
gesanctionneerd, doch onderlinge overeenstemming wordt door 
de eis van bewijs uitgesloten. In dit verband zij gewezen op de 
mogelijkheid om naast de bijzondere gronden of als enige alge
mene grond op te nemen: algehele ontwrichting van het 
huwelijk: de onmogelijkheid om verder samenleven te verlangen. 
De Commissie de Jongh bijv. stelt voor dit als algemene grond 
op te nemen. 
De ontwrichting kan het gevolg zijn van vele oorzaken, 
doch deze ontwrichting zal moeten worden aangetoond. 
Bij invoering van een dergelijke algemene grond - zelfs 
al zou de ontwrichting bewezen moeten worden, dat wil dus 
zeggen, dat men de oorzaak hiervan zal moeten bewijzen en 
tevens aannemelijk maken, dat verder samenleven niet meer 
mogelijk is - zet men, dit behoeft geen betoog, de deuren wagen
wijd open. Men hangt dan geheel af van de publieke opvattingen 
omtrent huwelijk en moraal en het einde is niet te zien. 

Doch ook al neemt men deze algemene grond niet op, dan nog 
is iedere formele uitbreiding van met name genoemde gronden, 
zelfs al zou het resultaat een beperking der echtscheidingen te 
zien geven, uit den boze. Men mag tolereren hetgeen bestaat, 
indien het niet anders kan. Men mag niet coöpereren met de 
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richting, welke principiëel verkeerd is : n.l. formeel de mogelijk
heid verruimen. Aan het verzet tegen de dwalingen betreffende 
de hechtheid van de huwelijksband zou grotelijks schade worden 
toegebracht. Zowel bij katholieken als bij vele anders denkenden 
zou een zodanige houding ernstige bevreemding en grote ergernis 
verwekken, daar zij onvermijdelijk de indruk zal vestigen, dat 
katholieken zich laten leiden door opportunisme en onder om
standigheden bereid zijn het beginsel van de onverbrekelijkheid 
van de huwelijksband prijs te geven. 

In de moraal domineren de formele gronden; niet slechts 
het individu, ook de gemeenschap is aan het Goddelijk Recht 
onderworpen. Derhalve mag men formeel niet verruimen 
datgene, wat persé niet verruimd mag worden, ook al bereikt 
men materiëel een inperking. In geweten is het aan katholieken 
derhalve verboden hieraan medewerking te verlenen. 

Daarmede verviel derhalve voor de Commissie de mogelijkheid 
om te trachten door verruiming der gronden een beperking te 
bereiken. Op het terrein van het materiële recht viel voor haar 
dus niets te doen. Blijft over het procesrecht. Hier kwam de 
Commissie bovendien meer in de gedachtengang van de Minister, 
die zich voorstelde een wijziging in het procesrecht aan te bren
gen, waardoor de al te grote uitwassen zouden worden besnoeid, 
terwijl de overige problemen van materieel recht dan kunnen 
wachten op de algehele herziening. 

Op het ogenblik is de gang van zaken deze, dat de partij die 
echtscheiding wil en van zijn c.q. haar tegenpartij geen tegen
werking ondervindt, als volgt te werk gat: hij geeft een procureur 
opdracht een request op te stellen, waarin gevraagd wordt om 
via een normale dagvaardingsprocedure een eis tot echtscheiding 
in te mogen stellen. Dit request wordt door de procureur ge
tekend en persoonlijk door de requestrant - opdrachtgever bij 
de President van de Rechtbank aangeboden. De President houdt 
hem vervolgens, althans dat zegt de wet, de nodige bedenkingen 
voor; wanneer deze hem niet tot andere gedachten brengen, 
dan worden partijen opgeroepen om 14 dagen daarna voor de 
President te verschijnen. Requestrant komt natuurlijk, anders 
vervalt de zaak. De tegenpartij komt niet, verzoeningspoging 
is dus onmogelijk. Komt de tegenpartij wel, dan tracht de 
President partijen te verzoenen. Wanneer requestrant dan maar 
volhoudt, dat hij niet verzoend wil worden, dan is de zaak rond, 
de verzoeningspoging mislukt en verlof tot dagvaarding moet 
terstond worden gegeven. Volgt dagvaarding waarin overspel 
wordt gesteld; op grond daarvan wordt echtscheiding geëist, 
al of niet met nevenvorderingen (uitkering, kinderen, boedel
scheiding) ; de tegenpartij laat verstek gaan en eiser krijgt zijn 
vordering toegewezen. 

Deze practijk nu dient bemoeilijkt te worden. Voorop dient te 
worden gesteld, dat welke regeling men ook maakt, deze toch 
onvolmaakt zal blijven. Zolang men hinkt op de beide gedachten: 
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het huwelijk is onontbindbaar, maar in bepaalde gevallen moeten 
partijen toch van elkander af kunnen, zolang zal iedere uniforme 
regeling, die beide ideëen met elkander tracht te verzoenen, 
zwakke plekken vertonen. Niettegenstaande dat moet natuurlijk 
worden getracht de regeling zo sluitend mogelijk te maken. 

Bewijsplichf 
Op de eerste plaats is derhalve nodig, dat in deze materie 

artikel 1962 B.W. (bekentenis is bewijs) niet van toepassing is, 
hetzelfde geldt voor verstek. Men moet de grond kunnen be
wijzen. Stelt men overspel, dan zal men dit, zelfs al bekent de 
tegenpartij of laat zij verstek gaan, moeten bewijzen. Het nadeel 
van deze bewijsnoodzakelijkheid is hierin gelegen, dat men 
wellicht tot allerlei onsmakelijke hulpmiddelen zijn toevlucht 
zal nemen om tot een scheiding te geraken. Men zal zich bijv. 
met opzet op overspel laten betrappen en het bewijs op deze 
wijze door de tegenpartij kunnen laten leveren. Hiertegen is 
weinig uit te richten, al geeft de opvatting van de jurisprudentie 
enig houvast (Hoge Raad 16 Mei 1946) welke op het standpunt 
staat, dat overspel met toestemming van de wederpartij aan 
deze niet het recht geeft zich hierop te beroepen als grond voor 
echtscheiding, doch veelal zal deze toestemming van de weder
partij niet blijken en is deze opvatting van de jurisprudentie 
voor de practijk van echtscheiding bij onderlinge overeenstem
ming dus waardeloos. In elk geval zal de noodzakelijkheid van 
deze onsmakelijke comedie heel wat moeilijker te slikken vallen 
voor de partijen dan tegenwoordig de omweg om slechts overspel 
te stellen. Op zichzelf genomen zal de noodzakelijkheid van deze 
vertoning reeds zeer remmend werken, behalve voor bepaalde 
lieden, die door dik en dun willen gaan om hun doel te bereiken. 

Verlenging der procedure 
Daarnaast zijn echter nog andere mogelijkheden. Vooreerst 

de noodzaak om de duur van de procedure te verlengen. Op het 
ogenblik kan de gehele zaak in ruim één maand afgehandeld 
zijn. Derhalve stelt de Commissie voor: de minimum-duur der 
procedure op één jaar te stellen. Men zal dan kunnen constateren, 
dat in dat jaar in vele gevallen partijen zich hebben verzoend, 
daar de tijdelijke bevlieging is overgegaan; ook de eventuele 
derde.in het geding, de toekomstige echtgenoot(e) van één der 
part~jen, zal wellicht dit jaar een te zware beproeving vinden. 
Hiervan is inderdaad heil te verwachten in vele gevallen, die 
tegenwoordig irreparabel zijn door de snelle gang van zaken 
en de verschrikkelijke oppervlakkigheid der verzoeningspogingen 
van de President. 

De huwe/ijksraad 
Derhalve dient naast deze minimum-duur nog een ander 

element te worden ingeschakeld: de huwelijksraad. De gang 

777 

I ! 



I 

'!!'! Il'j 
I' 

1:\ 

i I ~"i' 

van zaken wordt dan als volgt: men wendt zich met een request 
tot de Rechtbank in de persoon van de President. Deze kan 
dan onmiddellijke voorzieningen treffen (verblijfplaats, kinderen, 
uitkering). Vervolgens verwijst de President de zaak naar de 
huwelijksraad. Deze heeft allereerst tot taak partijen te ver
zoenen. De President is niet de geschikte persoon om dit te 
doen: de practijk heeft dit bewezen. Het valt hem niet kwalijk 
te nemen: hij heeft een veelomvattende en gedifferentieerde 
taak en voor deze verzoeningspoging staat hij alleen. De huwe
lijksraad niet: deze is daar speciaal voor ingesteld, bestaat uit 
mensen van de meest uiteenlopende richtingen, zeer zorgvuldig 
gekozen en heeft de bevoegdheid om partijen en derden te horen. 
Deze bevoegdheid heeft de President niet. Deze raad zou zich 
derhalve een grondig oordeel kunnen vormen van het karakter 
van partijen, de oorzaken der wrijving en de mogelijkheid van 
verzoening. Indien deze verzoening niet gelukt, zal hij tot taak 
dienen te hebben om de juistheid en de ernst van de gronden 
welke worden aangevoerd te onderzoeken. Komt hij tot de 
conclusie, dat deze verkeerd zijn. dan zal hij in zijn rapport 
aan de President moeten adviseren om het gevraagde verlof 
tot dagvaarden te weigeren. De President zal vervolgens, 
steunend op de hem door de huwelijksraad verstrekte inlich
tingen, partijen wederom tot verzoening pogen te bewegen en 
bij mislukking beslissen over het verlof tot dagvaarden en ver
volgens aan de hand van dit rapport zijn eventueel reeds gegeven 
voorlopige beslissingen omtrent uitkering e.d. wijzigen. Daarna 
volgt de procedure met inachtneming van hetgeen hierboven 
omtrent het bewijs is gezegd. Het rapport van de huwelijksraad 
zal niet als bewijs mogen strekken. De raad heeft onbeëdigde 
getuigen gehoord. Hij is samengesteld uit niet-juristen. Een 
zekere terughoudendheid van partijen en derden ten opzichte 
van de huwelijksraad zou in de hand worden gewerkt. Deze 
huwelijksraad werkt preventief: men gaat minder gemakkelijk 
tot scheiding over, wanneer men weet, dat een lange weg be
wandeld moet worden en de gehele zaak grondig door de huwelijks
raad wordt onderzocht. De huwelijksraad zal ook derden kunnen 
horen, serieuse verzoeningspogingen ondernemen, de ernst der 
feiten onderzoeken en speciaal op de belangen der kinderen 
letten. Wanneer men dit alles weet, zal men niet zo lichtvaardig 
deze instantie in zijn eigen zaken binnenhalen. Tenslotte werkt 
het geheel in hoge mate vertragend. . 

Behalve het bovenstaande: 
le. minimum-duur, 
2e. inlichtingen van de huwelijksraad ter verzoening en tot 

onderzoek, 
3e. dwingende bewijsplicht, 
zou opneming van de grond van ontwrichting, iedere keer ge
koppeld aan de reeds bestaande gronden, remmend werken. 
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Men zou dan echtscheiding kunnen eisen, niet alleen bijv. op 
grond van overspel, maar op grond van overspel, waardoor 
men zodanig en terecht gegriefd is, dat het huwelijk is ont
wricht en samenleving niet meer mogelijk is. In vele gevallen 
is het huwelijk niet zodanig ontwricht door een misdraging van 
een der partijen, dat samenleving niet meer mogelijk is. De 
koppeling van deze ontwrichtingsgrond aan die van de bestaande 
gronden is geoorloofd, immers zij verruimt de gronden niet, 
doch beperkt deze, ook formeel. Deze ontwrichting ware dan 
tevens te beoordelen met het oog op de belangen der kinderen 
(zie hiervoor het interessante artikel van Professor van Oven 
in het Nederlands Juristenblad van 6 en 13 September 1947). 
Hier belandt men echter weer op het terrein van het materiële 
recht. 

In het bovenstaande werd een overzicht van de inhoud van 
het rapport gegeven en tevens beantwoord de vraag, waarom 
bepaalde voorstellen, die plausibel lijken, niet werden gedaan. 

Het wetsontwerp 
Volledigheidshalve volgt tot slot de inhoud van het inmiddels 
ingediende wetsontwerp, zij het in het kort. 

Het gaat uit van een beperkte doelstelling: afsnijding der 
processuele uitwassen en stelt voor dit doel te bereiken door: 
Ie. verlenging der procedure, 
2e. krachtiger verzoeningspogingen. 

In zoverre liggen het ontwerp en de gedachtengang der Com
missie op één lijn. Het ontwerp wil dit doel bereiken door: 
I . Aanstelling van Gezinsrechters. (Voorlopig als zodanig de 

Kinderrechter aan te wijzen, daar de Gezinsrechter een 
nieuwe figuur is en reorganisatie van de rechterlijke macht 
medebrengt). 

De Gezinsrechter zal de verzoeningspoging moeten ver
richten, niet meer de President, een specialisatie derhalve. 

2. Verzoeker zal zich met een request tot deze Gezinsrechter 
dienen te wenden, in welk request gegevens moeten worden 
opgenomen omtrent de naaste familiebetrekkingen, om
standigheden tussen de beide echtgenoten, de grond waarop 
de echtscheiding wordt gevorderd en vooral: het bewijs 
dat kan worden geleverd. (Getuigen moeten dus reeds nu 
worden genoemd). 

3. Onderzoek door een Gezinsraad. Deze dient verzoenings
pogingen te doen, wanneer de Gezinsrechter hierin niet 
slaagt en de zaak derhalve verwijst naar de Gezinsraad 
(uitbreiding van tegenwoordige voogdijraad). 

4. Deze raad heeft de bevoegdheid partijen te horen, ook ouders 
van partijen en derden. Voorgeleiding kan gelast worden, 
wanneer men niet komt. 
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5. Deze raad kan onder bepaalde voorwaarden particulieren 
of particuliere bureaux inschakelen. Wenst dus een der 
partijen dat de verzoeningspogingen zullen worden onder
nomen door een bepaald persoon, omdat zij daar meer heil 
van verwacht, dan is dit mogelijk. De Minister stelt zich 
voor, dat langs deze psychologische weg door voorlichting 
en advies tal van huwelijken die thans ten gronde gaan in 
stand kunnen worden gehouden. Verwacht mag worden, 
aldus de Minister, dat door stimulering van het particulier 
initiatief de overheid de voor haar onontbeerlijke mede
werking van de maatschappelijke krachten zal verkrijgen 
en dat, naar gelang van de ontwikkeling van dit groeiproces, 
de particuliere zorg voor de instandhouding van huwelijken 
meer en meer haar gunstige invloed zal doen gelden of 
hernemen. 

6. De Gezinsraad zal niet eerder dan drie maanden na de op
dracht rapport aan de Gezinsrechter mogen uitbrengen en 
niet later dan zes maanden. (Verlenging eenmaal met drie 
maanden is mogelijk). 

7. Hernieuwde verzoeningspogingen door de Gezinsrechter. 
Volgens dit ontwerp wordt dus de duur verlengd, de Gezins

raad ingeschakeld, met alle hierboven besproken aan de huwelijks
raad verbonden voordelen en bewijs moet reeds bij de aanvang 
worden opgegeven. De Gezinsraad behoeft echter niet de juist
heid van de grond te onderzoeken, hij behoeft slechts verzoenings
pogingen te ondernemen. Ook wordt het bewijs niet voorgeschre
ven, slechts moeten bij het inleidend request de bewijsmiddelen 
worden opgesomd. Volgens dit ontwerp moeten partijen dus 
driemaal verschijnen: bij de Gezinsrechter, bij de Gezinsraad 
en wederom bij de Gezinsrechter. 

Een beperking dez: al te lichtvaardige echtscheidingen mag 
van dit ontwerp worden verwacht. Sluitend is de voorgestelde 
regeling helaas allerminst. 

Mr. A. J. M. DE GROOT. 
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HET ONTWERP 

~ilm- el1 93io~coopwet 

O
P 19 October ll. heeft de regering het ontwerp van een 

nieuwe Bioscoopwet, onder de naam "Film- en Bio
. scoopwet" ingediend, nadat zij tevoren had ingetrokken 

het wetsontwerp van 12 Mei 1948, dat bedoelde de 
bestaande wet op enkele urgente punten te wijzigen. De af
doening van dit ontwerp heeft zoveel vertraging ondervonden, 
dat intussen de novelle voor een algehele herziening gereed kwam, 
waarbij de regering in verscheidene opzichten de adviezen der 
commissie-Sassen, neergelegd in haar verslag, heeft gevolgd. 
De inhoud van het voorlopige wijzigingsontwerp hebben wij 
reeds in het Octobernummer 1948 van dit maandschrift be
sproken, zodat wij op deze punten kort kunnen zijn. 

Voorstellingen in besloten kring 

De Bioscoopwet-1928 is uitsluitend van kracht voor openbare 
filmvertoningen en geldt dus niet voor vertoningen in besloten 
kring. Maar er werden allengs zoveel voorstellingen in zogenaamd 
besloten kring gegeven, dat het noodzakelijk werd daartegen 
op te treden. Daarom zal de nieuwe wet van toepassing zijn 
"op het vertonen van films in het openbaar en in besloten 
gezelschappen van meer dan vijf en twintig personen". Ook 
voorstellingen in de huiselijke kring kunnen dus onder de wet 
vallen; het hangt af van het aantal aanwezigen. Daar dit onder
deel der wetswijziging niet bedoeld is tegen elke voorstelling 
in besloten kring, maar meer speciaal tegen die waarvan de 
beslotenheid slechts komedie is, laat art. 18 der wet de mogelijk
heid open, dat bij bona fide voorstellingen in besloten kring 
films vertoond worden, welke niet voor vertoning in het openbaar 
zijn toegelaten. De beslissing daarover wordt genomen door of 
vanwege de minister van Binnenlandse Zaken voorzover het 
films betreft, welke in méér dan een gemeente zullen worden 
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vertoond; voor een incidentele, plaatselijke vertoning delegeert 
de minister zijn bevoegdheid aan de burgemeester. Men heeft 
het recht te verwachten, dat zowel de minister als de burge
meesters zich degelijk zullen overtuigen of in deze gevallen 
inderdaad van bona fide vertoningen in besloten kring kan 
worden gesproken. 

Op een ander punt, dat reeds was opgenomen in het wetsont
werp van 12 Mei 1948, komen we straks nog terug. 

Een gewijzigd vergunningssfelsel 

Sinds de voorbereiding van de Bioscoopwet-1928, ongeveer 
een kwart eeuw geleden, is er veel op dit gebied veranderd. 
Toentertijd had men alleen met bioscooptheaters te maken. 
Sindsdien hebben de smalfilm, de steeds groeiende belangstelling 
van particulieren voor het filmen en de oprichting van allerlei 
filnwrganisaties die situatie grondig veranderd. De nieuwe wet 
kan zich niet meer bepalen tot de bioscooptheaters ; ze moet 
het hele terrein der filmvertoningen beslaan. Te dien einde is 
het bestaande stelsel van schriftelijke vergunningen, door 
B. enW. te verlenen aan hen, die "het geven in het openbaar 
van bioscoopvoorstellingen" ondernemen, vervangen door een 
stelsel van verplichte vergunningen, niet meer verbonden aan 
een persoon, maar aan elke plaats waar films vertoond worden : 
bioscopen, verenigingsgebouwen, patronaten, zalen etc. In geen 
lokaliteit mogen films in het openbaar of voor een besloten 
kring van meer dan vijf en twintig personen worden vertoond 
zonder dat voor die lokaliteit door B. en W. een schriftelijke 
vergunning is verleend. Deze vergunning wordt door B. en 'v. 
alleen verleend, indien de plaats voldoet aan "eisen van veilig
heid, gezondheid en zedelijkheid" ; eisen, welke door de gemeente
raad in een verordening moeten worden vastgesteld en een 
zekere differentiatie kunnen vertonen al naar gelang van de 
aard der lokaliteiten. Ook in de considerans van de wet, waar 
thans nog slechts gewag wordt gemaakt van "zedelijke en maat
schappelijke gevaren", zal voortaan worden gesproken van 
voorschriften in het belang van "de veiligheid, gezondheid, 
openbare orde en zedelijkheid". Het woord zedelijkheid heeft 
in het spraakgebruik weliswaar een beperkter zin dan de term 
"goede zeden" ; art. 10 van het wetsontwerp, dat het criterium 
voor de keuring van films aangeeft, houdt zich dan ook aan de 
bestaande formulering: "als niet in strijd met de goede zeden 
of de openbare orde" en de regering onderschrijft de opvatting 
van de commissie-Sassen, dat "ook films, welke gevaar kunnen 
opleveren voor de geestelijke volksgezondheid, wegens strijd 
met de goede zeden geweerd kunnen worden" - wat in werke~ 
lijkheid weleens tegen kon vallen en in elk geval maar weinig 
steun' vindt in de practijk tot nu toe. De gemeenteraad behoudt 
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de· bevoegdheid, voor een verleende vergunning jaarlijks een 
recht te vorderen, ter bestrijding van de kosten van admini
stratie en toezicht. Nu dit recht ook kan worden gevraagd van 
anderen dan bioscoopexploitanten alleen, eist de billijkheid, 
dat het bedrag niet zo hoog zij dat het voor de hier bedoelde 
vergunninghouders een financieel bezwaar zou zijn. Het Rijk 
van zijn kant ziet voortaan af van het aandeel, dat de gemeenten 
tot nu toe moeten afdragen. Art. 3 bepaalt, dat de vergunning 
door B. en W. uitsluitend in drie, duidelijk aangegeven gevallen 
mag (en moet) worden geweigerd; bovendien heeft de aanvrager, 
wiens aanvrage door B. en W. is afgewezen, recht van beroep 
op Gedeputeerde Staten en - een nieuwe bepaling - in hoogste 
instantie op de minister. 

Het criterium der keuring 

Het negatieve keuringscriterium "toelaatbaar" blijft behou
den. Evenals alle leden der commissie-Sassen is ook de regering 
van oordeel, dat bij de geestelijke differentiatie van ons volk 
een positieve norm niet kan worden aangelegd. Het positieve 
werk, ter verhoging van het peil der films, moet worden gedaan 
door het particuliere initiatief, waaraan de overheid overigens 
op verschillende wijzen steun kan verlenen. Art. 10 van het 
wetsontwerp zegt dan ook, evenals art. 16 der bestaande wet, 
dat de Rijkscommissie voor het keuren van films (de nieuwe 
naam voor de tegenwoordige centrale commissie) films "als niet 
in strijd met de goede zeden of de openbare orde voor vertoning 
(kan) toelaten". 

Een nieuwe categorie: jeugdfilms 

De film en de jeugd - hoe veel is daarover al niet geschreven 
en gesproken! Ook in de commissie-Sassen is dit thema uit
voerig behandeld. De commissie kwam ten slotte tot het advies, 
een algemeen verbod van bezoek door kinderen beneden veertien 
jaar aan bioscopen uit te vaardigen, echter met twee uitzonde
ringen, waarvan ons hier slechts één interesseert, namelijk: 
bij vertoning van "jeugdfilms" . Het denkbeeld van films, toe
gelaten "bepaaldelijk voor kinderen beneden de leeftijd van 
veertien jaar" - het gaat hier om het woordje "bepaaldelijk" -
heeft de regering aanvaard; maar een algemeen verbod voor 
kinderen, ook films te mogen zien welke "voor personen, on
verschillig van welke leeftijd" zijn toegelaten, gaat haar blijkbaar 
te ver. Inmiddels doet dit laatste niets af aan de bevoegdheid 
der gemeentebesturen, in een gemeentelijke verordening des
gewenst kinderbezoek aan filmvertoningen te verbieden 
of te beperken - een bevoegdheid, welke zij nu ook reeds 
hebben. 

Art. 10 onderscheidt vier (tegen thans drie) categorieën van 
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films: a. de bovenbedoelde jeugdfilms - de naam is feitelijk 
onjuist, want de jeugd eindigt niet op veertienjarige leeftijd, 
maar men heeft vermoedelijk het woord "kinderfilms" willen 
vermijden; b. films, toegelaten voor personen onverschillig van 
welke leeftijd, dus ook voor kinderen beneden veertien jaar; 
c. films, toegelaten voor veertienjarigen en ouderen, en d. films, 
toegelaten uitsluitend voor achttienjarigen en ouderen. Het aan
wijzen van jeugdfilms is zonder twijfel een vooruitgang. Ouders 
kunnen er nu, redelijkerwijze beschouwd, gerust op zijn, dat 
zij hun kinderen zonder bezwaar naar een program van zulke 
films kunnen zenden; ze zijn immers "bepaaldelijk" voor 
kinderen beneden veertien jaar toegelaten. 

Voor "jeugdfilms" een positieve norm onmisbaar 

Een heel andere vraag is echter hoe men de jeugdfilms wil 
selecteren. Men krijgt voortaan dus twee categorieën films, die 
voor kinderen beneden veertien jaar zijn toegelaten: Ie. de 
films, welke voor alle leeftijden zijn toegelaten en 2e. de films, 
"bepaaldelijk" toegelaten voor kinderen beneden veertien jaar. 
De keuring moet aan de ene categorie andere normen aanleggen 
dan aan de andere; anders kan zij niet tot een verschillende 
classificatie komen. Welke zijn dan de eisen, die wèl worden 
gesteld aan de "jeugdfilms", maar niet aan de films voor alle 
leeftijden. De zaak zou volkomen duidelijk zijn, als men de 
"jeugdfilms" keurde naar een positief criterium - wat trouwens 
ook voor de hand zou liggen. Maar noch de commissie-Sassen 
noch de regering heeft dat willen of durven voorstellen. De 
uitspraak dat een film aan positieve eisen beantwoordt - in 
casu bij voorbeeld, dat ze opvoedend werkt - is nu eenmaal 
tevens een aanbeveling, en daarvoor schrikt de overheid terug. 
Zij wil geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor iets wat 
ouders en paedagogen maar moeten uitmaken. 

Art. 10 der wet stelt voor alle vier categorieën van films 
dezelfde negatieve keuringsnorm vast: "niet in strijd met de 
goede zeden of de openbare orde". Het spreekt van zelf, dat 
men bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een film 
voor kinderen of voor jeugdige personen dat negatieve criterium 
anders moet hanteren dan b~j films voor achttienjarigen en 
ouderen. Opdat een film voor kinderen toelaatbaar kan worden 
verklaard moet ze bovendien beantwoorden aan paedagogische 
eisen; anders heeft de hele differentiatie geen zin. Maar dit 
mogen slechts negatief-paedagogische eisen zijn, namelijk dat 
de film het kind in geestelijk, psychisch of zelfs physiek opzicht 
geen schade mag doen. Op grond van zulke paedagogische 
negativa is indertijd de tekenfilm "Sneeuwwitje" eerst niet 
voor kinderen beneden veertien jaar toegelaten; het is later 
pas geschied na het couperen van enige scènes met de heks, 
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die voor nerveus aangelegde of met een overgevoelige fantasie 
bedeelde kinderen schadelijk geacht moesten worden. 

Toen ging het echter om twee leeftijdsgroepen: de kinderen 
beneden veertien jaar en al de ouderen. Doch thans gaat het 
om twee verschillende filmcategorieën voor een en dezelfde 
leeftijdsgroep: kinderen beneden veertien jaar; beide categorieën 
te keuren volgens het negatieve criterium van art. 10 der wet 
en beide eveneens te beoordelen aan de hand van negatief
paedagogische overwegingen. Beide categorieën mogen en zullen 
door kinderen worden gezien. Maar waarin bestaat dan toch 
het verschil tussen deze film categorieën en waarop is die diffe
rentiatie dan gebaseerd ? Niet op het aanleggen bij een van de 
twee categorieën van een positief criterium, want dat wordt 
door de wetgever welbewust verboden. Zal de "jeugdfilm" dan 
misschien strenger worden gekeurd dan de film voor alle leef
tijden? Dat zou betekenen, dat men deze laatste niet streng 
genoeg keurt; ze wordt immers even goed aan kinderen vertoond. 
Noch in het verslag der commissie-Sassen noch in de memorie 
van toelichting vindt men toelichting bij dit duistere punt. De 
commissie-Sassen wil de "jeugdfilms" laten keuren door een 
speciale keuringscommissie, waarin jeugdspecialisten zitting 
hebben. Uitstekend, maar op grond waarvan wil deze commissie 
van jeugdspecialisten een onderscheid maken tussen de "jeugd
films" en de films voor alle leeftijden, als het niet is op grond 
van een positieve keuringsnorm ? ! 

Een van beide: men selecteert de "jeugdfilms" op grond van 
een positieve norm ofwel men kan ze eenvoudig niet selecteren. 
Maar waarom stelt de regering dan niet ronduit voor, de nieuwe 
categorie te laten keuren volgens een positieve norm, en dan 
op gezag van een zorgvuldig samengestelde commissie van 
paedagogen en jeugdspecialisten, wier namen bij de ouders 
vertrouwen wekken ? Men zou dan weliswaar moeten afwachten 
of de oogst aan "jeugdfilms" wel erg groot zou worden, maar 
dan bewandelde men althans de rechte en voor ieder duidelijke 
weg. 

De nakeuring 

Men herinnert zich dat de meerderheid der commissie-Sassen 
(vier van de zeven leden) de gemeentelijke nakeuring afgeschaft 
wilde zien, waartegenover de minderheid in een afzonderlijke 
nota het behoud daarvan bepleitte. De regering is van oordeel, 
dat de gemeentelijke nakeuring, "welke reeds gedurende twintig 
jaren aan veler behoeften blijkt te voldoen, dient te worden 
gehandhaafd" ; zij onderschrijft "in algemene zin" de motieven, 
welke de minderheidsnota daarvoor aanvoert. De bevoegdheid 
der gemeentebesturen tot het doen uitoefenen van een nakeuring 
wordt in art. 15 van het wetsontwerp vollediger geformuleerd 
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dan in de vigerende Bioscoopwet geschiedt. Uit de redactie 
van art. 15, 2e lid (naar analogie van art. 13, 2e lid) en uit het 
bepaalde in lid 4 zal het voortaan voor ieder duidelijk zijn, 
dat de gemeentelijke nakeuring ook coupures kan voorschrijven; 
en blijkens art. 20, 5e lid geldt dit ook voor de nakeuring~ uit
geoefend door "erkende" instellingen of verenigingen. Ook in 
de tegenwoordige wet is trouwens nergens een bepaling te 
vinden, welke dit zou verbieden; wel staat dit verbod in art. 42, 
sub b van het Bioscoopbesluit, maar aangezien deze formulering 
niet steunt op de wet, haar integendeel voorbijstreeft, kan men 
haar negeren. Een uitvoeringsbesluit kan nooit een verdergaande 
bepaling bevatten dan de wet zelf. De formulering van het 
nieuwe art. 15 laat in elk geval geen twijfel aan de bevoegdheid 
der nakeuring tot het aanbrengen van coupures. Ook wordt 
in het derde lid formeel de bevoegdheid der nakeuring vast
gelegd, de leeftijdsgroep, waarvoor een film door de Rijkscom
missie is toegelaten, te verhogen en dus b.v. een film, toegelaten 
voor veertienjarigen en ouderen over te brengen naar de cate
gorie van achttienjarigen en ouderen. De nakeuring heeft de
zelfde bevoegdheden als de Rijkscommissie, met dit voorbehoud 
echter, dat een door de Rijkscommissie niet toegelaten film 
altijd verboden blijft en dat een filmvertoning nooit door 
jongere bezoekers mag worden bijgewoond dan door de Rijks
commissie is beslist. Evenmin als de vigerende wet bevat het 
wetsontwerp nadere of beperkende bepalingen inzake de moda
liteit der gemeentelijke nakeuring. Art. 15 spreekt in het tweede 
lid alleen van een "door de Raad daartoe aangewezen orgaan 
of lichaam"; het laat de gemeente vrijheid hetzij tot het in
stellen van een eigen nakeuringscommissie hetzij tot het gebruik
maken van een ander apparaat. Evenmin verbiedt het wets
ontwerp ergens, dat een aantal gemeenten van een gemeen
schappelijk keuringsapparaat gebruik maken. 

Positie en taak der parficuliere organisaties 

De tweede vorm van nakeuring, die welke wordt uitgeoefend 
door "erkende" instellingen of verenigingen, wordt geregeld 
in de artt. 19, 20 en 21 van het wetsontwerp. Hier stuit men 
echter, zeer tot zijn verrassing, en bevreemding op een onaan
vaardbare formulering, welke een achteruitgang betekent en 
logisch ook niet past bij het volgende artikel. Art. 20 van de 
Bioscoopwet luidt thans als volgt: "Instellingen of verenigingen, 
welke blijkens hare statuten zich ten doel stellen het voorkomen 
of bestrijden van de zedelijke en maatschappelijke gevaren, 
aan bioscoopvoorstellingen verbonden, kunnen door Onze met 
de uitvoering dezer wet belaste Minister als zodanig worden 
erkend". Met welke middelen deze lichamen hun doel trachten 

786 



tel bereiken: uitsluitend door het uitoefenen van een nakeuring 
of bovendien door het vertonen van goede films, dat laat de 
wet aan hen zelven over. Maar art. 19 van het wetsontwerp 
luidt anders: "Instellingen of verenigingen, welke blijkens hare 
statuten zich ten doel stellen hetzij door het vertonen van films 
(cursivering van ons. B.) de zedelijke of maatschappelijke 
gevaren, welke volgens haar inzicht aan bioscoopvoorstellingen 
verbonden kunnen zijn, te bestrijden, hetzij het vertonen van 
films van artistieke, religieuze of culturele strekking te bevor
deren, kunnen door Onze met de uitvoering dezer wet 
bélaste Minister als zodanig worden erkend". Er wordt hier 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten organisaties: Ie. die, 
welke zich in het algemeen ten doel stellen de zedelijke of maat
schappelijke gevaren van filmvoorstellingen (er staat: bioscoop
voorstellingen, wat onvolledig is) te bestrijden, en 2e. die, welke 
het vertonen van films van artistieke, religieuze of culturele 
strekking willen bevorderen. Wat deze laatste betreft, de regering 
betoogt dat er, nu er zo vele filmliga's, filmclubs etc. bestaan, 
aanleiding is ook deze organisaties officieel te doen "erkennen" 
en daartegen zal wel geen bezwaar worden gemaakt. Wat de 
eerstgenoemde categorie aangaat beperkt het wetsontwerp, dat 
dit artikel 19 ongewijzigd van de commissie-Sassen heeft over
genomen, echter de bevoegdheid van de minister tot het "er
kennen" van deze organisaties uitsluitend tot die, welke hun 
doel willen bereiken "door het vertonen yan films" en sluit 
aldus elke organisatie uit, welke zich bepaalt tot het uitoefenen 
van nakeuring zonder zelf films te vertonen. Dit is willekeur, 
getuigend van de nàuwelijks verholen afkeer van de meerderheid 
der commissie-Sassen tegen welke nakeuring ook, maar het is 
ook onlogisch. Want in het volgend artikel 20 wordt ten aanzien 
van de hier bedoelde instellingen of verenigingen wel degelijk 
gesproken van een "bijzonder toezicht" (Ie lid) en er wordt 
dan ook bepaald, dat degene, die zulk een bijzonder toezicht 
heeft aanvaard, slechts films mag vertonen "voorzover die zijn 
toegelaten door de instelling of vereniging, met dat toezicht 
belast" (5e lid). Het gaat hier dus zeer beslist om een nakeuring 
en volstrekt niet om "het vertonen van films" door die organi
saties. De redactie van art. 19 is niet in overeenstemming te 
brengen met die van art. 20. Art. 19 beperkt de bestrijding van 
het filmgevaar door deze lichamen tot één enkel middel: het 
vertonen van films. Een instelling of vereniging, welke alleen 
nakeuring wil uitoefenen - iets wat de regering blijkens art. 20 
aanvaardt en sanctionneert - zal, indien art. 19 ongewijzigd 
wordt aangenomen, niet eens meer in de termen vallen om door 
de minister "erkend" te worden. De Katholieke Film Centrale 
b.v. zou worden uitgeschakeld. Vanzelfsprekend kan deze 
redactie niet worden aanvaard; de woorden "door het vertonen 
van films" moeten uit art. 19 vervallen. 
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Verbeterde regeling van het Bijzonder Toezicht 
Het tweede lid van art. 20 bevat een nieuwe bepaling, welke 

de aandacht verdient. De nakeuring door instellingen of ver
enigingen schept ook reeds onder de vigeur van de tegenwoordige 
wet de gelegenheid, dat in een gemeente, waar geen gemeentelijke 
nakeuring bestaat, een of meer bioscopen zich vrijwillig onder 
dit bijzonder toezicht stellen. Dank zij deze mogelijkheid kunnen 
zij, wier levensbeschouwing of moraal door de geestelijk gedif
ferentieerde Rijkscommissie nu eenmaal niet of niet geheel in 
acht kan worden genomen, in dat geval in de plaats van hun 
inwoning een of meer bioscopen vinden, waar zij geen films te 
zien zullen krijgen waartegen zij bezwaar zouden moeten maken. 
Of van deze wettelijke mogelijkheid tot nu toe ooit ergens partij 
is getrokken is ons niet bekend. Een bioscoopexploitant zal zich 
echter niet vrijwillig onder zulk een toezicht stellen, als hij niet 
de steun van dat deel van het bioscooppubliek krijgt; de kans 
dat men naar andere bioscopen zal gaan en hem met een lege 
zaal laat zitten, zal hij zeker niet willen lopen. Art. 20, 2e lid, 
bepaalt nu, dat zulk een bijzonder toezicht niet voor alle voor
stellingen behoeft te gelden, maar dat het zich kan beperken 
tot een deel daarvan, bij voorbeeld voor een of twee dagen 
der week en zelfs tot bepaalde uren van de dag. Hier ligt een 
terrein voor katholieke organisaties. De nieuwe bepaling ver
hoogt de kans, dat in de steden boven de Moerdijk een of meer 
bioscopen althans voor een gedeelte van hun filmvertoningen 
een bijzonder toezicht aanvaarden, mits het katholieke 
bioscooppubliek daaraan meewerkt. De wetgever van zijn 
kant doet in alle geval wat hij kan. En dat verdient waar
dering. 

Diverse bepalingen 
De belangrijkste punten van het wetsontwerp zijn in het 

bovenstaande weergegeven; de beperkte ruimte noodzaakt ons, 
enige andere slechts kort te vermelden. 

De burgemeester behoudt de bevoegdheid, een toegelaten 
film "in gevallen van dringende noodzaak van tijdelijke of 
plaatselijke aard" in het belang van de handhaving der openbare 
orde te verbieden. De minister zal voortaan bevoegd zijn ;,in 
bijzondere omstandigheden" filmvertoningen geheel of gedeel
telijk te verbieden, bij voorbeeld op dagen van nationale rouw 
of van nationale of internationale spanning. 

De minister zal algemene voorschriften geven over de wijze, 
waarop bij de ingang van de plaats waar films worden vertoond, 
moet worden aangegeven voor welke leeft~i dsgroep die films 
zijn toegelaten. Tendentieuse opschriften zoals: "In deze voor
stelling worden volstrekt geen kinderen toegelaten" worden 
daardoor uitgeschakeld. Ook wordt een hiaat in de tegenwoor-
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dige wet aangevuld door formeel te verbieden, dat films onder 
een andere titel worden aangekondigd dan waaronder ze zijn 
toegelaten; op het ogenblik is alleen verboden het vertonen 
onder een andere titel. 

Een reeds toegelaten film kan voortaan opnieuw aan keuring 
worden onderworpen, indien na toelating feiten bekend worden 
of zich omstandigheden voordoen, welke de Rijkscommissie 
waarschijnlijk tot een andere uitspraak zouden hebben gebracht 
als die feiten toen reeds bekend waren geweest of die omstandig
heden zich toen reeds hadden voorgedaan. Dit is het tweede 
urgente punt, waarop reeds in het wetsontwerp van 12 Mei 1948 
een wijziging werd voorgesteld. Het voorstel is bijna onveranderd 
ook in het nieuwe ontwerp overgenomen. In de memorie van 
toelichting werd deze wijziging toen gemotiveerd met een beroep 
op de noodzakelijkheid, dat zulk een besluit onverwijld moest 
kunnen worden genomen en niet, zoals in het tegenwoordige 
Bioscoopbesluit staat, pas een jaar na de toelating. Verder werd 
als argument aangevoerd, dat de Rijkscommissie te allen tijde 
in de gelegenheid moet zijn een film opnieuw te doen keuren 
voor het geval dat de vraag rijst of in verband met gewijzigde 
omstandigheden "de film zich nog wel verdraagt met de openbare 
orde" - hetgeen op omstandigheden van een bepaalde aard 
schijnt te wijzen. 

Ook thans blijft het echter onzeker of de regering uit het 
bedoelde artikel van het Bioscoopbesluit (36, c) wil handhaven 
de mogelijkheid, dat de Rijkscommissie tot zulk een besluit 
ook kan komen ingevolge "mededelingen", binnengekomen van 
plaatselijke commissies van toezicht, erkende instellingen of 
verenigingen, of burgemeesters; een mogelijkheid, welke naar 
onze mening stellig behouden moet blijven, maar met schrapping 
van de onmogelijke bepaling dat dit eerst een jaar na de toelating 
kan gebeuren. 

Er worden een aantal nieuwe strafbepalingen voorgesteld, 
hechtenis of geldboeten. Maar daarnaast worden de admini
stratieve strafbepalingen (schorsing of intrekking van de ver
gunning) gehandhaafd. Bioscoopexploitanten zijn voor deze 
maatregelen veel meer bevreesd dan voor geldboeten, want ze 
betekenen een stopzetting van het bedrijf. Juist daarom zullen 
ze - evenals in het verleden - wel uiterst zelden worden toe
gepast, maar voor sommige vergunninghouders kunnen ze een 
heilzaam zwaard van Damocles vormen. 

Een verbod van variétés, deel uitmakend van een filmvoor
stelling, zoals de commissie-Sassen had voorgesteld, gaat de 
regering te ver. 'Vel wordt in art. 22, 3de lid bepaald, dat de 
plaatselijke commissie van toezicht voortaan de burgemeester 
van advies zal dienen inzake "vertoningen van andere aard", 
die een onderdeel vormen van een filmvertoning. 

Tot slot nog één korte opmerking. De practijk heeft in het 
verleden duidelijk aangetoond, dat het toezicht op de naleving 
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van de wet, uitgeoefend door de plaatselijke commissies van toe
zicht, volstrekt onvoldoende is. En zonder regelmatige en strenge 
controle zullen ook in de toekomst vooral de bepalingen inzake 
de leeftijdsgroepen papieren voorschriften blijven. Welnu, een 
dagelijks, effectief toezicht is alléén te verkrijgen door samen
werking tussen commissie van toezicht en politie. Het is de taak 
der burgemeesters, daarvoor te zorgen. 
November 1949. E. G. H. BORNEWASSER. 
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<=POLITIEKE 

kanttekeningen 

lH
et leven van de moderne 
mens is toch wel zeer 
beheerst door angst.Het 
verlangen, het streven 
naar een heid,is een uit

vloeisel van deze angst. Is het 
nooit zo, dat, wanneer men in 
gevaar verkeert of voor iets 
angst heeft, men lotgenoten op
zoekt om samen sterk te staan ?" 

Zonder nochtans bangheid te 
verraden heeft met deze woorden 
mejuffrouw dr. M. Klompé enige 
tijd geleden, toen zij in de 
Tweede Kamer over de Raad 
van Europa sprak, het gevoelen 
getypeerd, dat ons werelddeel 
het scherpst openbaart. 

Haar onomwonden uitspraak 
is nadien gesteund door meer dan 
één staatsman van internationale 
allure, onder wie Paul Henri 
Spaak. Treffend mag het bo
vendien heten, dat de angst her
haaldelijk wordt gevonden bij 
onderscheiden auteurs van van
daag. 

* * * 
Toen vlak voor de tweede 

wereldoorlog de Spaanse cultuur
filosoof en vitalist José Ortega 
y Gasset te Buenos Aires een 
lezing moest houden, welke hij 
"Zelfinkeer en Verbijstering" 
wenste te noemen, en toen hij bij 
die gelegenheid meende te moe
ten pleiten voor de noodzaak 
van een speurtocht naar heldere 
denkbeelden, naar waarheden, 
omdat er zo ontzaglijk verward 
gepraat, gediscuteerd en dien
tengevolge zelfs met de ver
schrikkelijkste wapenen gevoch
ten wordt over de wet en het 
recht, over de Staat, over het 
volk en het internationale, over 

de openbare mening en over de 
openbare macht, over de goede 
en over de verkeerde politiek, 
over pacifisme en bellicisme, over 
het vaderland en over de mens
heid, over sociale rechtvaardig
heid en onrecht, over collecti
visme en kapitalisme, over socia
lisatie en liberalisme, over indi
vidu en gemeenschap.... hè 
hè . . .. toen nam de wijsgeer 
Ortega zijn gehoor in de geest 
mede naar de apenkooi in de 
Dierentuin, om zijn uitgangspunt 
te kiezen in de onrust dezer 
dieren, in het onophoudelijk op
hun-qui-vive-moeten zijn dezer 
beestjes, in hun onvermoeid let
ten op de omgeving, alsof zij 
bang zijn dat vandaar voort
durend een gevaar kan komen, 
waarop ze automatisch moeten 
reageren met vluchten of met 
bijten .... 

"Het dier", zo constateert de 
Spaanse denker, "leeft inderdaad 
in een voortdurende angst voor 
de wereld en tevens in een voort
durende honger naar de dingen, 
die er in de wereld zijn en ver
schijnen, een onbedwingbare hon
ger, welke losbreekt zonder enige 
rem en beheersing, precies als 
die angst." 

Hieruit nu redeneert Ort ega 
geenszins verder als laat-ons
zeggen een Darwinist. Hij ver
eenzelvigt in geen enkel opzicht 
de mens met de aap. Een we
zenlijk onderscheid tussen beiden 
ziet hij in het feit, dat de mens 
zich los vermag te maken van 
zijn omgeving, in zich zelf kan 
keren en tot zich zelf kan ingaan. 
Op de verbijstering kan bij de 
mens de zei/inkeer volgen. 

Door de geschiedenis van het 
mensdom herhalen zich, zo be-

791 



toogt de denker verder, cyclisch 
drie momenten en zij doen dit 
in telkens ingewikkelder en in
tenser vormen. Vooreerst voelen 
mens en mensheid zich verloren, 
als een schipbreukeling te midden 
der kokende golven, dat is de 
verbijstering; - vervolgens trek
ken zij zich door een grote 
krachtsinspanning in hun binnen
wereld terug om zich ideeën te 
vormen over de gevaren en de 
mogelijkheid hunner beheersing 
en dit is zelfinkeer ; - en daarop 
duiken mens en mensheid weer 
onder in de wereld om daarin te 
handelen overeenkomstig over
wogen plannen .... 

Hoe men deze constructie be
oordelen wil, is tot daaraan toe. 
Dat de mensheid een periode van 
verbijstering doorworstelt, dit is 
een tijd van angst, behoeft nau
welijks betoogd. Maar mét Ortega 
y Gasset loont het de moeite om 
te wijzen op de waarde van de 
zelfinkeer, welke een nieuwe actie 
moet voorafgaan! 

* * * 
Veel pragmatischer filosofeert 

Karl Jaspers, de existentialist 
over de angst in zijn boek "Over 
de oorsprong en het doel der ge
schiedenis", omdat hij na de 
afgrijselijkheden van de laatste 
oorlog - hij beschouwt de gru
welen van het concentratiekamp 
als een groot en gerechtvaardigd 
motief voor de angst der mens
heid - de oorzaken en de ge
volgen van de angst zo duidelijk 
helaas vermag aan te tonen. 

Professor Jaspers valt mejuf
frouw Klompé met klare woorden 
bij. Een angst zonder weerga 
schijnt zich, schrijft hij op blz. 
193 onder de mensheid te ver
breiden .... In de democratische 
landen is het angst voor het 
onbestemde van het gevaar, de 
onzekerheid, de ontworteling der 
vrijheid; in de totalitaire landen 
is het angst voor het schrik
bewind, waaronder de kansen 
slechts schuil gaan in gehoor
zaamheid en dulden .... " 
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De kansen van de angst .... 
Karl Jaspers betoogt - en 

hier is een verwantschap van 
ideeën met Ortega te onder
kennen - dat de angst, bewust 
beleefd, de kans levend houdt 
om de ellende te overwinnen. Men 
moet de angst aanvaarden, om
dat hij een grond voor de hoop 
is. Gevaarlijk pas - en gevaar
lijker dan de atoombom - is de 
moedwillige blindheid voor de 
verbijsterende misère, het doof 
zijn voor de berichten over 
euveldaden en onmenselijkheden, 
de onverschilligheid, de aanvaar
ding van een après nous Ie 
déluge. Gevaarlijk is de angst 
voor het afzichtelijke, dat de 
mensheid te aanschouwen heeft 
gegeven, zodra hij plaats maakt 
voor het besef van onmacht. 

Accepteert men echter de angst 
in het bewustzijn, dat de mens 
nooit helemaal ontmenselijkt kan 
worden, dat hij, zoals Jaspers 
zegt, nooit een aap in de geschie
denis worden kan, dan blijft de 
kans bestaan, dat hij dank zij 
een besef van de verbijstering in 
zich zelf keert en in contemplatie 
leert de gevaren met de rampen te 
overwinnen. 

* * * 
Al weten wij, dat tegenwoordig 

de mens verlaagd kan worden tot 
iets, dat hij nimmer zelf ver
moedde, de kans om uit de angst 
op te staan is daarmede niet 
vernietigd. De angst kan namelijk 
niet uitlopen in het nihilisme 
voor hem, die nog een beetje 
in de mens gelooft en dus aan
neemt, dat een kiem van het 
mens-zijn niet te vernietigen is. 
En daarenboven, aldus de exis
tentialist Jaspers : "wagen wij in 
verband met alle toekomstpers
pectieven de stelling, dat de mens 
niet verloren kan gaan, omdat 
hij geschapen is "naar Gods beeld 
en gelijkenis" en zeker niet als 
god maar aan Hem gebonden is 
met vaak vergeten en steeds 
onwaarneembare doch in de grond 
onverbreekbare banden .... " 



REDACTIE. MAG. DR. S. STOKMAN O.F.M .. DRS. J. M. AARDEN, DR. L. A. H. ALBERINQ 

MR. F. E. J. VAN DER VALK. MR. CH. RUTTEN, REDACTIESECRETARIS 

JAARGANG ... JANUARI 1960 NUMMER l' 

een nieuwe hestuursvorm 
VOOR DE OPENBARE SCHOOL DOOR PROF. DR. JOS. J. GIELEN 

Prol. Gleien bespreek! in di! anikei de 
vrlJsg aan welke voorwaarden voldasn moet 
worden voordat een nieuwe bestuursvorm der 
Openbare School kan worden ingevoerd. 

lroen in 1920 de wet-De Visser de finantiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder lager onderwijs regelde, 
begon daarmede een ontwikkeling in beider onderlinge 
verhouding, die een volkomen ommekeer daarvan tot 

resultaat had. Snel steeg het aantal scholen en leerlingen van 
het bijzonder onderwijs, even snel daalde het bij het openbaar. 
Begrijpelijkerwijze ontstond een ernstige verontrusting in de 
kringen van het laatste, die even groot was als de voldoening 
in de kringen van het eerste. 

De Volksonderwijsvoorsfellen 
Talrijk zijn de discussies geweest, die om dît vraagstuk der 

onderlinge verhouding van openbaar en bijzonder en de regeling 
daarvan in de wet-De Visser zijn gevoerd. Nieuwe drift kwam 
in het gesprek door de verschijning van de Volksonderwijs-voor
stellen in Juli 1945: Bevrediging door nieuwe organen in het 
onderwijsbebeer. De daarin vervatte voorstellen richtten zich 
op wetswijziging in zodanige vorm, dat de in te stellen Centrale 
Onderwijsraad van 35 leden en districtsraden van 21 leden (even
veel raden als er rijksinspecties zijn!) een belangrijk gedeelte 
van de taak van het Departement zouden kunnen overnemen. 
Voor wat de bestuursvorm betreft werd voorgesteld door schep
ping van nieuwe organen als districtsbesturen en rayonbesturen 
van openbaar onderwijs - de in de vorige alinea genoemde 
organen zouden hun zorgen uitstrekken over openbaar én bij
zonder onderwijs! - een nieuwe verhouding en daardoor ook 
een nauwere band, te leggen tussen de openbare school en de 
ouders. 

In de Tweede zowel als in de Eerste Kamer zijn deze voorstel
len onderwerp van discussies geweest. Volkomen terecht! Ener-
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zijds zouden de voorstellen tot instelling van een Centrale On
derwijsraad en Districtsraden diep ingrijpen in de bestaande 
(feitelijke en wettelijke) verhouding tussen openbaar en bij
zonder onderwijs, anderzijds werd ook door sommige voorstan
ders van het bijzonder onderwijs aangevoeld, dat q,e bestuur
lijke structuur voor het openbaan onderwijs een vorm heeft 
kunnen aannemen, die, hoe juist ook in wettelijk opzicht, in 
feite nauwelijks of niet bevredigen kon. Immers, de wettelijke 
regeling ervan in de wet-De Visser bracht sommige openbare 
scholen onder het bewind van overheidsorganen, die tegen dit 
onderwijs principieel gekant waren. Weliswaar kan men ook 
dán een goed dienaar zijn van de school waaraan men werkt, 
maar men zal minstens moeten toegeven, dat deze verhouding 
van dienaar-tegenstander de mens die er de drager van moet 
zijn, zwaar belast en dat wel bijzonder veel van hem wordt ge
vraagd wil hij inderdaad die toewijding opbrengen welke wij 
toch allen van een ideale leerkracht verwachten. 

De Katholieke opvatting 
Zeker van katholieke zijde, zowel vanuit de Kamers als van 

achter de regeringstafel, werd de moeilijkheid begrepen. Onder 
zekere voorwaarden zou dan ook van die kant geen bezwaar 
tegen reorganisatie van de bestuursvorm van het openbaar on
derwijs bestaan. 

Die voorwaarden zijn: 1. da1l de finantiële gelijkstelling 
onverzwakt wordt gehandhaafd; 2. dat deze gebonden blijft 
aan objectieve, in de wet vastgelegde normen. Van katho
lieke zijde werd er eveneens op gewezen, dat de voorstelling 
alsof de wet-De Visser een eenzijdige bevoorrechting betekende 
van het bijzonder onderwijs, niet juist was. Immers, deze wet 
is een compromis, v.n.l. tot stand gekomen door het werk van 
Jhr. A. de Savornin Lohman. Katholieken en Anti-revolution
nairen wensten immers een veel verdergaande regeling, waarbij 
het bijzonder onderwijs als regel, het openbaar onderwijs als 
uitzondering, als aanvulling n.l. werd aanvaard. In dit verband 
verdient het opmerking, dat de moeilijkheden, die zijn voorge
komen na 1920 voor een niet onbelangrijk deel voortsproten uit 
de eis der alomtegenwoordigheid van de openbare school, zoals 
die sinds 1848 werd gesteld en zoals die ook door de wet-De 
Visser in art. 19 e.v. bleef gehandhaafd. Wat dit betreft kwam 
geen verandering in de bevoorrechte positie der openbare school; 
ook de consequentie van deze bevoorrechting vond haar uit
drukking in dezelfde wetsartikelen. De vooruitziende geest van 
Thorbecke heeft zich dan ook in 1848 tegen de opneming van 
deze eis der alomtegenwoordigheid van de openbare school ver
zet; tevergeefs! En niemand minder dan prof. Colenbrander 
gewaagde ervan, dat de mislukking van Thorbecke'sverzet 
tegen de opname van deze bepaling, ons een schoolstrijd van 
tachtig jaren heeft gekost. 
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De wet-De Visser is dus een compromis geweest, waarvan het 
nog de vraag is, wie daardoor het meest bevoorrecht werd, het 
openbare of het bijzondere onderwijs! Wettelijk gezien is de 
vraag niet moeilijk te beantwoorden, terwijl men veilig kan 
stellen dat de feitelijke voorsprong die het bijzonder onderwijs 
zich verwierf, uit zijn wezen, en niet uit een wettelijke bevoor
rechting, voortkwam! 

Nochtans is het ons standpunt, dat elke school in Nederland 
tenvolle onze aandacht verdient, en dat iedere verbetering, ook 
van het openbaar onderwijs, ons welkom is. Hoe zouden wij be
zwaar kunnen maken tegen een betere verzorging van het onder
wijs aan Nederlandse kinderen? De grote moeilijkheid is echter 
gelegen in de positie van het openbaar onderwijs-als-zodanig. 

Twee voorwaarden voor een compromis 
Ik signaleerde bovenal het katholieke standpunt. Belangrijker 

voor deze kwestie is echter het standpunt der voorstanders van 
het openbaar onderwijs zélf. De historie hiervan terzijde latend, 
moeten wij vaststellen, dat twee voorwaarden vervuld zullen 
moeten zijn, willen openbaar en bijzonder onderwijs met kans 
op succes komen tot een herzien compromis, dat óók aan ge
rechtvaardigde bezwaren van de openbare school tegemoet 
komt. De eerste voorwaarde is v.n.l. van tactische aard, de twee
de van zakelijk-practische betekenis. 

Zoals het compromis van 1920 alleen bereikt kon worden in 
een geest van ruime wederzijdse waardering, zo kan ook een 
herziening alleen tot stand komen wanneer eenzelfde geest beide 
partijen bezielt. Dit betekent in genen dele, dat men zijn stand
punt moet herzien: een onmogelijke eis, een onvervulbaar ver
langen. Maar het betekent wel, dat men de waarde van het 
standpunt van de ander voor die ander volledig erkent en der
halve ook in woorden en daad van het vereiste respect daarvoor 
getuigt. Natuurlijk kan ik hierbij niet doelen op kleinigheden die 
in de hitte der discussies wel eens gebeuren kunnen. Ik heb het 
oog op officiële, wetenschappelijke, in ieder geval: ernstig-over
wogen, uitlatingen van verenigingen of personen die geacht 
worden de standpunten van beide partijen te kennen. Die sfeer, 
vereist om tot een gesprek te kunnen komen als inleiding tot 
een wettelijke herziening, was stellig aanwezig na de begrotings
debatten van 1947-48, maar wanneer een der belangrijkste groe
pen als het N.C.V. in haar orgaan schrijft over de Nederlandse 
Bisschoppen, die met hun mandement "het R.K. volksdeel had
den gedistancieerd van de rest van het Nederlandse volk", en 
over de "eenheid des volks, die daardoor voor een zeer belang
rijk deel werd teniet gedaan," als een ander met voorstellen 
komt t.a.v. het onderhavige vraagstuk, J. de Vries n.l. in Paeda
gogische Studiën van 1948, en tegelijkertijd beweert: "deze ver
deeldheid knaagt aan de wortel van ons volksbestaan", dan 
wordt het wel héél moeilijk om daarna rustig en vertrouwvol 
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met dezelfde organisaties om één tafel te gaan zitten, teneinde 
met hen de hoogste belangen van dat volksdeel te bespreken. 
Gelukkig zijn er ook andere geluiden: Daalder in zijn oprechte 
en eerlijke boekje "Toekomstmuziek" b.v. laat een stem horen, 
die de ouverture van een vertrouwvol beraad zou kunnen 
vormen. 

Eist een tactische inleiding op dit hoogst belangrijke gesprek 
dus wederzijds bezinning en beheersing, aan de andere kant is 
het noodzakelijk dat men het eens wordt over de vraag naar het 
karakter van het openbaar onderwijs. Van de voorstanders van 
het bijzonder onderwijs is dit bekend: zij beschouwen - althans 
zeker Katholieken en Gereformeerden - de openbare school als 
aanvulling van de bijzondere. Van de voorstanders van het open
baar onderwijs is alleen bekend, dat de opvattingen zeer uiteen 
lopen. 

Neutraal of Universeel? 
Belangrijke groepen, o.a. Volksonderwijs en het N.O.V., 

zien in openbaar onderwijs dát onderwijs, hetwelk gegeven wordt 
namens en onder beheer van de Overheid. Daal'Il)ee leunen zij 
aan tegen art. 5, Ie lid der L.O.-wet-1920, die openbare scholen 
noemt "scholen, opgericht en onderhouden door het Rijk of ge
meenten". Krachtens deze overtuiging behoren neutraliteit en 
universaliteit tot het wezen der openbare school. Neutraliteit 
teneinde universeel te kunnen zijn? Of neutraliteit als beginsel? 
Ook dit is nog een belangrijk verschil, alsmede de beantwoording 
van de vraag, of onder neutraliteit verstaan wordt wat art. 42, 
2e lid der L.O.-wet-1920 zegt: "De onderwijzer onthoudt zich 
van iets te leren, te doen of toe te laten wat strijdig is met de 
eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anders
denkenden." Neutraliteit kan immers ook iets positiefs inhouden 
naar de opvattingen van o.a. niemand minder dan oud-minister 
Bolkestein en prof. Kohnstamm. De laatste bepleit met name, 
dat het geven van Bijbelonderwijs niet in strijd is met het karak
ter der openbare school en haar neutraliteit. Op zijn minst wil 
prof. Kohnstamm langs de weg van art. 26 lid 4 de gelegenheid 
uitbuiten tot godsdienstonderwijs, en ziet hij in het woord "chris
telijke" in art. 42 nog altijd een band tussen de openbare school 
en de christelijke grondslagen onzer beschaving. Maar ook dit 
is niet zo eenvoudig: reeds Koksma betoogde in een dissertatie 
van 1888 dat dit "christelijke" in art. 42 als een pleonasme van 
"maatschappelijk" in dat zelfde artikel moet worden opgevat. 
De leerkracht mag dus nooit laten blijken welke levensbeschou
wing hij is toegedaan, noch in gebeden voor en na schooltijd, 
noch in Bijbelonderwijs, noch in liederen waarin God verheer
lijkt wordt, noch in soortgelijke schrijfvoorbeelden, of in zijn ge
schiedenisonderwijs. Onmiddellijk na het tot stand komen der 
wet van 1857 voorspelde het orgaan der openbare onderwijzers, 
de Wekker, dat dit de ondergang zou worden van het openbaar 
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onderwijs, en zowel dit blad als de Groninger hoogleraar-school
opziener Hofstede de Groot, stonden dan ook een andere op
vatting voor. Het ontslag aan de laatste door min. Heemstra 
gegeven wees echter duidelijk in een andere richting. Prof. 
Kohnstam noemt, van zijn standpunt terecht, dit ontslag on
wettig. 

Christelijk-humanistische grondslag? 
En hiermede is reeds een tweede opvatting van het karakter 

der openbare school aangeduid, n.l. die welke betoogt, dat welis
waar de openbare school onder beheer en verantwoordelijkheid 
der Overheid staat, maar niet neutraal behoeft of mag zijn. Niet 
iedereen drukt het zo sterk uit als Daalder, die "neutraliteit een 
anachronisme" noemt; iemand als de oude S.D.A.P.-er Geertse
rna, de man die met Troelstra de Groninger schoolrnotie van de 
S.D.A.P. verdedigde om deze partij "bewoonbaar te maken voor 
christelijke arbeiders", wil een christelijk-humanistische grond
slag leggen onder de openbare school. Daarmede kan zij niet 
meer zijn "de school voor allen", en het is begrijpelijk dat de 
voorstanders van de eerstgenoemde opvatting dit een "capitu
latie" noemen. De openbare school beperken tot humanisten, 
niet-leerstellige christenen en christen-humanisten achten zij in 
strijd met de universaliteit, die zij een wezenskermerk der open
bare school blijven achten. 

Maar ook onder hen, die neutraliteit liefst verstaan als objec
tiviteit en in ieder geval: vermijding van wat andersdenkenden 
kwetsen kan, is er verschil van opinie over de vraag wát hun 
positieve houding dan betekent. Want Geertsema's opvatting is 
ten dezen aanzien niet richtinggevend: ook een algemeen-chris
telijke grondslag lijkt hun mogelijk, in datgene wat Van der 
Brugghen, de vader van de wet van '57, "de gemeenschappelijke 
schat van de christelijke consciëntie" noemde. De neutraliteit 
bedoelt dus in deze opvatting niet, een soort schoolgodsdienst 
in te voeren noch een z.g. morale indépendante. Maar ook deze 
bepaling is negatief, althans in genen dele duidelijk-positief. De 
vraag naar de mogelijkheid van Bijbelonderwijs op de openbare 
school hangt met al het voorgaande ten nauwste samen. 

Hiermede is slechts een summier overzicht gegeven van de 
meningen die in de kringen van het openbaar onderwijs hierom
trent gehuldigd worden. Zij lijken mij in beginsel sterk uiteen 
te lopen. En toch zal men hierover tot een eensgezinde mening 
(Henen te komen, wil het openbaar onderwijs een stellig antwoord 
kunnen geven op de vraag, die in het gesprek over een her
ziening der wet zeker zal worden gesteld: wat bedoelt gij nu 
met openbaar onderwijs? Want van het antwoord op die vraag 
zal afhangen welke bestuursvorm wél, welke niét kan worden 
aanvaard! 

Het is derhalve voor de voorstander van het bijzonder onder
wijs mogelijk om het openbare onderwijs naar zijn wezen te 
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karakteriseren. Déze wezensbepaling wordt echter door geen 
enkele groep in de kringen der openbare school aanvaard; vol
komen begrijpelijk! Evenwel zou de voorstander der bijzondere 
school dan wel willen vernemen wat naar het inzicht der weder
partij wél, wat niét tot het wezen der openbare school behoort. 

Eén ding staat wel vast: de regeling met nieuwe organen, die 
!n het Bevredigings-rapport van Volksonderwijs wordt voorge
steld is in die vorm stellig voor het bijzonder onderwijs onaan
vaardbaar. Zij sluit immers directe zeggenschap in van de open
bare school op begrotingen, stichting, opheffing en samenstelling 
van scholen, ja op de vaststelling en vernieuwing van leerplan
nen, op richtlijnen voor leermiddelen e.d.m. Juist voor wat be
treft de nieuw-gewenste organen voor het bestuur der openbare 
school is het rapport opmerkelijk summier, althans t.a.v. de 
hoofdvraag. Want allereerst zal toch moeten worden vastgesteld, 
wát voor scholen de nieuwe organen te besturen krijgen. 

De vraag: Welke de beste bestuursvorm is voor de openbare 
:;chool, acht ik daarom voorlopig niet voor beantwoording vat
baar. Eerst wanneer haar karakter duidelijk is bepaald, zal men 
kunnen beginnen met het wegnemen der bezwaren die zowel 
van de zijde van openbaar als van bijzonder onderwijs tegen de 
huidige wetgeving bestaan. De aard dezer bezwaren is deels té 
uiteenlopend, deels té onduidelijk, dan dat een gesprek in déze 
omstandigheden kans heeft op nuttig effect. Hetgeen te be
treuren is, omdat - nogmaals - ook het Nederlandse kind op 
de openbare school eenzelfde recht op belangstelling heeft als 
dat op de bijzondere school, d.w.z. dat hervormingsvoorstellen, 
die de openbare school in staat zullen stellen haar taak t.a.v. de 
Nederlandse kinderen beter te vervullen, ernstige overweging 
verdienen, ook van de zijde der voorstanders van het bijzonder 
onderwijs. 
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Vijftig jaren van Europees-Aziatische betrekkingen 
door Dr. B. H. M. V/ekke 

Dr. Vlekke beschrijft de plaats. die Europa 
in 1900 in Azie innam en de ontwikkelingen 
en veranderingen. waaraan deze positie in 
de laatste vijftig jaren onderhevig is geweest. 

JE r is een discussie gaande, of de eerste vijftig jaren der 
twintigste eeuw met het begin of met het eind van het 
jaar 1950 beëindigd zijn. In Engeland houdt men zich 
algemeen aan de laatste opvatting, maar in Amerika 

voelen velen voor de eerste. De strijd komt hier op neer, of een 
eeuw nu bestaat uit een jaar 0 plus 99 andere, of uit honderd 
jaren, geteld van één tot honderd. Het is dus wel een acade
mische kwestie. Welk standpunt men ook inneemt, tegen een 
begin der herdenking van de halve eeuw op dit ogenblik zal 
niemand bezwaar maken. 

Zien we terug op de laatste vijftig jaren, dan treft ons onmid
dellijk hoeveel groter veranderingen op politiek gebied in deze 
korte periode hebben plaats gehad, dan in de hele voorafgaande 
eeuw. Zeker, de negentiende eeuw heeft veel nieuws gebracht, 
maar globaal gesproken kan men zeggen, dat de ontwikkeling 
in één lijn bleef en dat zeer veel van wat later gebeurde, al bij 
het begin der periode in kiem onderkend kon worden. In 1800 
was Europa reeds lang overmachtig over de rest van de wereld 
en de uitbreiding dier macht en der Europese volksplantingen 
overzee, in Amerika, Australië en Afrika, was te voorzien. Afrika 
was nog grotendeels onbekend terrein, maar kon dat niet blijven, 
wanneer de aandacht der Europese mogendheden zich af ging 
wenden van onderlinge strijd en zich ging richten op machts
vergroting in vreemde landen. Het jaar 1900 toonde, hoe de 
ontwikkeling, die in 1800 al aan de gang was, geleid had tot de 
volle ontplooiing van Europa's suprematie. 

In de vijftig jaren dezer eeuw, die nu ten einde gaan, is die 
suprematie eens en voor al gebroken. Met zorg klampt Europa 
zich nog vast aan de heerschappij over Afrika, die het echter, 
noodgedwongen, op sommige punten zelf reeds moet aantasten. 
De zelfstandig-wording van de vroegere Italiaanse kolonies is 
er het bewijs van. 

Naast West-Europa zijn twee grote machten opgerezen: aan 
de ene zijde Europa's eigen kind Ameriv.a aan de andere zijde 
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heeft zich een rijk gevormd, dat noch Europees, noch Aziatisch, 
maar tegelijk een overgangsstadium tussen Europa en Azië is 
en het middelpunt van een geheel nieuwe wereldmacht. Maar 
nergens is de omwenteling in de politieke verhoudingen zo duide
lijk als in Zuid- en Oost-Azië. Hier had geen evolutie, maar een 
revolutie plaats op grote schaal. 

De toestand in 1900 
In 1900 beheerste de Britse vloot alle wateren rondom Azië 

behalve de onbruikbare Poolzee. Cyprus en het Britse protec
toraat in Egypte beveiligden de toegangswegen tot de Indische 
Oceaan. Het Turkse rijk, dat zich toen nog uitstrekte tot Zuid
West-Arabië, was een zwak punt in de anti-Russische verdedi
gingslinie, die in die dagen een der voornaamste oogmerken der 
Britse politiek was. Rondom het Turkse gebied lagen echter 
Britse posten. India was stevig in Britse handen, het nationalis
me was er nog geen probleem. Vanuit India werden Afghanistan 
en Zuid-Perzië beheerst, Thibet gesteund tegen China, en Zuid
Oost-Azië, met name Birma en Malakka, gepenetreerd met In
dische kolonisten. Van Malakka tot Wei-hai-wei aan de Gele Zee 
strekten zich Britse posten uit, vanwaar ook in China zelf, met 
name in het belangrijke dal van de Yang-tse-kiang, invloed 
werd uitgeoefend. Aan de postenlinie sloot Japan aan, toen een 
staat van de tweede rang, die zich vereerd en gelukkig voelde in 
1902 de bondgenoot van Groot Brittannië te worden. Zoals Enge
land in India heersten Nederland en Frankrijk in Indonesië en 
Indo-China. Het voorwaarts streven van Japan werd nog niet 
erkend als een element, dat eventueel voor de Europese heer
schappij in Azië gevaarlijk kon worden. Japan streed immers 
zij aan zij met de Europese "imperialistische" landen om de na
tionalistische opstand in China (de "Boxer-opstand") te bedwin
gen. De Verenigde Staten hadden de hand uitgestrekt naar de 
Philippijnen, maar met grote tegenzin. Het voorstel tot annexatie 
van de archipel was door de Senaat in Washington met de 
kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Wel beloofde de 
Amerikaanse regering onmiddellijk het gezag over de Philip
pijnen te zullen beschouwen als een tijdelijk voogdijschap over 
een straks mondig volk, maar in de praktijk ging de vestiging 
van het Amerikaans gezag gepaard met een terugdrukken van 
de Filippino's in een staat van onmondigheid door het geweld
dadig neerslaan van het nationalistisch verzet, dat tot in onze 
tijd smeulen bleef onder leiding van de vrijheidsheld Aguinaldo, 
die reeds tegen de Spanjaarden voor de onafhankelijkheid van 
zijn land gestreden had. In 1900 sprak men niet over de moge
lijkheid, dat Azië spoedig vrij zou worden van Europese over
heersing, maar eerder over de waarschijnlijkheid van een ver
deling van de laatste onafhankelijke Aziatische staten, zoals 
China, Perzië en Turkije, onder de grote mogendheden van die 
tijd: Rusland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. 
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In die dagen was het Europees oppergezag dus stevig geves
tigd in Azië en dat werelddeel scheen op weg steeds meer af
hankelijk te worden van het zoveel moderner Europa. Nog in 
de negentiende eeuw had het Westen er zich toe bepaald, uiter
lijk orde en vrede te handhaven in de koloniale gebieden als 
noodzakelijke voorwaarde voor winstgevende investeringen en 
voor profijtelijke handel. Omstreeks 1900 had zich de taak der 
koloniale besturen reeds belangrijk uitgebreid. Steeds nieuwe 
aspecten van het inheemse leven werden onder controle van de 
koloniale administraties gebracht, Hierdoor en door de zich 
steeds uitbreidende economische activiteit der Westerlingen 
werden belangrijke wijzigingen gebracht in de Aziatische samen
leving. Ook was er vaak een direct verband tussen de grotere 
bemoeienis der besturen en de ontplooiing van de westerse eco
nomische activiteit. Deze laatste deed tal van nieuwe bronnen 
van welvaart ontstaan en maakte het eerst mogelijk een effi
ciënte regering te bekostigen. Indonesië is hiervan een duidelijk 
voorbeeld. In 1900 meende men te kunnen voorspellen dat het 
uiterlijk van Azië in steeds sneller tempo naar Europa's voor
beeld gewijzigd zou worden en dat de Europese machtsuitoefe
ning een blijvend, niet meer af te schudden element in de 
Aziatische samenleving zou blijken. Eerst dan zou Azië weer zelf
standig kunnen zijn, wanneer zijn ontwikkeling, omgebogen naar 
Europees voorbeeld en geleid door een gemengd Europees-Azia
tische regerende klasse, zó zou zijn voortgeschreden dat het Oos
telijk werelddeel voortaan uit de aard zijner natuur met het 
westelijke zou blijven samengaan. 

In die dagen was het Westers superioriteitsgevoel groot. In de 
zestiende eeuw waren de Spanjaarden en Portugezen uitgetrok
ken naar overzeese gebieden, bewust het Ware Geloof te hebben 
en als zodanig oneindig bevoordeeld te zijn boven de heidenen, 
maar tegelijk ook bewust, aan de Almacht Gods geheel onder
worpen te zijn. Niet uit eigen kracht waren zij groot en de gees
telijke rijkdom die hun gegeven was, voelden ze te moeten uit
dragen onder de heidenen. De geesteshouding van de politiek en 
economische almachtige Europeaan van 1900 was geheel anders. 
Enerzijds was hij ervan overtuigd, door eigen vindingrijkheid 
en door eigen studie, wetenschappelijk oneindig hoog te staan 
boven alle andere volken der wereld, zijn eigen stamverwanten 
in Amerika niet uitgezonderd. Anderszijds had hij volstrekt niet 
de overtuiging ook de Waarheid te kennen of te kunnen kennen. 
Hoger dan het kennen van de waarheid scheen hij te schatten 
zijn kritisch vermogen om de onwaarheid te kunnen ontmas
keren. Zijn zelfverzekerdheid op technisch gebied werd ge
evenaard door zijn skepticisme op spiritueel gebied. Er stak een 
innerlijke tegenspraak in de invloed, die vanuit Europa tot diep 
in de Aziatische gemeenschappen doordrong. Terwijl economisch 
en politiek de Europese invloed steeds verder penetreerde in het 
Aziatisch leven, werd Europa steeds angstvalliger tegenover de 
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inheemse Aziatische beschavingen, waarvan het zelfs primitieve 
vormen bewaard wenste te zien. Slechts de Verenigde Staten 
volgden een andere koers, maar daarbij mag niet vergeten wor
den dat de Amerikanen op de Philippijnen niet te maken hadden 
met een originele Aziatische cultuur maar met het resultaat van 
driehonderd jaar Spaans kolonisatiewerk. 

Het gevolg was dat de Europeanen soms tot de verdedigers 
werden van de eigen Aziatische aard en de Aziatische gemeen
schapsvormen tegen de Aziaten zelf. Zowel in India als in Indo
nesië is dit gebleken. Nog in de pas verstreken jaren hebben de 
Nederlanders getracht de veelheid'en bontheid van de Indone
sische volkengroep een gedifferentieerde ontwikkelingsmogelijk
heid te verschaffen tegen het streven in van de meerderheid der 
politiek ontwikkelde Indonesiërs. Het is niet alleen een verdeel
en heerspolitiek, die de Nederlanders hier toe dreef, dit te be
weren zou een miskennen zijn van de tendens van heel het Ne
derlands-Indisch bestuurssysteem en politiek. 

De onfwikkeling sinds 1900 
Het Europees oppergezag en prestige in Azië kreeg een eerste 

klap, toen in 1905 Japan zegevierde over Rusland. De betekenis 
van dit gebeuren werd in Europa goed begrepen. In Azië ver
wekte het onder de koloniale volken grote en nog ongegronde 
illusies. Immers, Japan had de oorlog slechts gewonnen, omdat 
het Tsarenrijk innerlijk verzwakt was en bovenal, omdat het 
tegen Rusland optrad als de bondgenoot van het Britse Rijk. 
In de strijd met Rusland was Japan door Engeland in de rug 
gedekt. Het bondgenootschap tussen de twee eilandenrijken bleef 
ook na 1905 bestaan. Kort daarop volgde echter de Chinese 
revolutie, die zich hoofdzakelijk tegen de Mandschu-dynastie 
richtte, maar tegelijk een verzet was tegen alles wat vreemd 
was en China in zijn bestaan bedreigde. Het republikeinse China, 
zwak als het was en innerlijk verdeeld, kon door het Westen 
niet op dezelfde wijze behandeld worden als het keizerrijk, want 
de stichters der Republiek waren geestelijk kinderen van het 
Westen en konden met Europa in dezelfde termen spreken, waar
in ook het onderling verkeer der westelijke landen plaats had. 

De kiemen van verzet tegen het Westen werden zo openbaar. 
Tot ontplooiing konden ze komen door de eerste wereldoorlog. 
Het kon voor niemand verborgen blijven, dat de geallieerden 
van 1914 de strijd slechts konden volhouden en tenslotte winnen, 
door op grote schaal gebruik te maken van de hulpbronnen van 
hun buiten-Europees bezit. Troepen, geld en materiaal moesten 
worden geleverd. Voor de verdediging van overzeese belangen 
bleef geèn kracht of middelen over. Zonder verzet kon Japan 
zich tot de leidende macht in Oost-Azië maken. Toen West
Europa weer tijd voor buiten-Europese kwesties kreeg, bleken 
vier dingen: 
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1. De oorlog tegen Duitsland was gevoerd onder leuzen, zoals 
dat van het zelfbeschikkingsrecht der volken, die als een boeme
rang moesten werken tegen de overwinnaars Engeland en 
Frankrijk, die juist de staten waren die buiten Europa het meest 
willekeurig over andere volken hadden beschikt. Het bleek on
mogelijk deze, om practische redenen verkondigde, politieke 
ideologie weer te verzaken. Automatisch vergrootte de erken
ning van het beginsel het prestige der Verenigde Staten. 

2. De Britse zeeheerschappij over de "zeven zeeën der wereld" 
kon niet worden hersteld. Niet alleen hadden de Verenigde Sta
ten een grotere oorlogsvloot in aanbouw dan Engeland bezat, 
ze maakten er ook gebruik van op een manier, die Groot Brit
tannië veel onaangenamer was dan een patrouilleren van de 
Oceanen door Amerikaanse oorlogsschepen. Op de vlootconfe
rentie te Washington in 1922 gaf Amerika zijn overwicht in 
materiaal prijs tegen een voor de Britten uiterst moeilijke con
cessie, De Britten vreesden een overwicht der Amerikaanse 
vloot weinig, door bondgenootschappen kon in het tekort voor
zien worden, als het tegen alle waarschijnlijkheid in, nodig zou 
blijken. Te Washington herwonnen ze echter de pariteit ten 
koste van de verbreking van het bondgenootschap met Japan. 
De Amerikanen organiseerden een driehoeksmachtsevenwicht 
in de Grote Oceaan, waardoor heel het Pacific machtsgebied aan 
Engeland ontsnapte. 

3. De oorlog had te veel gekost, de westelijke Europese lan
den hadden geteerd op hun bezittingen overzee en het was de 
vraag, of ze het verlies ooit weer zouden kunnen goedmaken. 

4. Het Tsarenrijk was uitgeschakeld. Maar tenslotte was het 
Tsarenrijk nooit erger geweest dan een zeer gevaarlijke concur
rent op koloniaal gebied. In zijn plaats verrees de Communis
tische staat, die, vanuit dezelfde gunstige strategische positie als 
de Tsaren, principieel elke anti-koloniale beweging steunde. En 
daar in alle Aziatische kolonies politieke en economische machts
uitoefening, openlijk of indirect, ten nauwste verbonden waren, 
kreeg elk Aziatisch nationalisme vanzelf een anti-kapitalistische 
kleur: nationalisme en socialisme waren in Azië als van nature 
verbonden. Met een socialistisch nationalisme konden de weste
lijke overheersers veel moeilijker klaar komen, dan met het 
traditioneel verzet van Aziatische vorsten en godsdienstige lei
ders. Hiertegen hadden ze tal van wapens, die tegen de nieuwe 
beweging onmachtig waren. 

Uiterlijk scheen de toestand tot 1930 nog vrij bevredigend. 
China bleef verdeeld en machteloos. Japan werd door de drie
hoekscombinatie in toom gehouden en scheen tijdelijk zelfs tot 
vreedzamer ontwikkeling terug te keren. Winsten werden er 
gedurende enkele jaren op grote schaal gemaakt en het overzees 
bezit van Europa scheen zich te herstellen. Toen kwam de eco
nomische crisis van 1929 en volgende jaren, die heel het gebouw 
der Europese heerschappij ineen deed storten, daar de grond-
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slag waarop het zich ontwikkelen moest, plotseling werd weg
geslagen. Uit deze crisis kon de wereld niet meer uitkomen 
zonder radicale structuurveranderingen, die ook inhielden, dat 
de Aziatische gebieden op economisch gebied een veel groter 
zelfstandigheid en evenwichtigheid moesten hebben. Gebeurde 
dit. dan hielden ze op "kolonies" te zijn in de oude zin van het 
woord en werden ze overzeese rijksdelen. Als zodanig zouden 
ze politiek ook hun eisen gaan stellen. 

Gezien de plotselinge verzwakking van het westen, meende 
Japan zijn slag te kunnen slaan. Als propagandaleuze vormde 
men in Tokio de idee van de "Groot-Aziatische Welvaartssfeer", 
maar de opzet van Japan was de erfenis van het westen over te 
nemen en op oude, zelfs verouderde wijze de koloniale politiek 
door te zetten. Dat was de eerste fout van Tokio, dat zich be
wust als tegenstander van alle "kolonialisme" had moeten doen 
kennen. In aansluiting daarop beging het nog twee andere kapi
tale fouten: in plaats van zich met Mandsjoerije tevreden te stel
len, ging het over tot de aanval op China, waardoor het zijn 
hyper-kolonialistische plannen direct deed doorzien, en, toen 
het ingreep in de oorlog van 1940, richtte het zich rechtstreeks 
tegen de enige macht, die het gevaarlijk kon worden en die tege
lijk de ideologische voorvechter van alle anti-kolonialisme was: 
de Verenigde Staten. De Japanse militairen hadden hun krijgs
kundige literatuur grondig bestudeerd, maar nooit de kern er
van begrepen. Wat zou het lot van het westen geweest zijn, wan
neer Japan in 1931 er zich toe bepaald had, Mandsjoerije te 
nemen en zich daar op te concentreren, dusdanig versterkt, in 
1941 zijn aanval had gericht op hetzij Rusland, hetzij de Britse 
en Nederlandse Aziatische gebieden onder voorbijgaan van de 
Amerikaanse interessensfeer? De wereldgeschiedenis zou een 
andere loop hebben genomen, wanneer dit plan met politiek 
beleid uitgevoerd was en de Tenno zich had opgeworpen tot de 
bevrijder van Azië zonder uitgesproken bijbedoelingen. 

Over enige tientallen jaren zal men de vraag kunnen stellen, 
of het optreden van Japan al dan niet in het voordeel van de 
westelijke landen geweest is, hoe zonderling die vraag nu ook 
klinkt. Immers, Japan bespoedigde de revolutionnaire vrijheids
beweging in de koloniale! landen, maar bewees meteen, dat 
Aziatische landen voor elkaar een even groot gevaar kunnen 
zijn, als enig westers "imperialistisch" land. De natuurlijke nei
ging der Aziaten om na verkregen vrijheid zich rondom een rijk 
uit hun eigen machtssfeer te scharen, heeft daardoor een zware 
stoot gekregen. 

De huidige situatie 
Azië is nu vrij. Het is in enkele jaren tijds gebeurd, maar de 

oorzaken van deze doorbraak vonden we veel verder terug dan 
1941 en de aanval van Japan. Na de oorlog konden de westelijke 
mogendheden logischerwijs niet anders doen, dan de rol ver-
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vullen, die Japan niet had weten te spelen: namelijk de vrij
makers van Azië te zijn. Dat niet iedereen dit begrepen heeft, 
heeft tot veel leed en bloedvergieten geleid en doet dat nog, 
maar de richting der ontwikkeling was reeds in 1940 duidelijk 
te zien. Groot Brittannië, Frankrijk en Nederland zijn terug
gedrongen op de tweede rang in het Aziatisch gebeuren, de eer
ste plaats komt nu toe aan de vrij geworden landen: India, 
Pakistan, Indonesië, Birma en straks Vietnam. 

Maar niet alleen de West-Europese landen zijn in een nieuwe 
positie gekomen, ook voor Sowjet-Rusland is de toestand radi
caal gewijzigd. Na 1918 konden Lenin en zijn opvolgers gemak
kelijk het oor winnen van de Aziatische leiders, daar zij zich 
zonder reserve tot de vijanden van kolonialisme en imperialis
me verklaarden. Na een tiental jaren werd het voor de beter ge
informeerden wel duidelijk hoe beperkt dit anti-kolonialisme 
der Russen was, hoe het voor koloniale overheersing een ideolo
gische tyrannie in de plaats wilde stellen en hoe gemakkelijk 
deze ideologie geïnterpreteerd kon worden ten voordele van het 
moederland van het Leninisme en hoe dan het lot der afhanke
lijke gebieden oneindig zwaarder te dragen werd dan dat der 
koloniale volken. Zolang Azië echter onvrij was, behield het 
Russisch anti-kolonialisme een zekere glorie voor de volken van 
Zuid- en Oost-Azië. Nu, dat het vrij geworden is en nu tegelijker
tijd zich de ware aard van het Russische systeem overduidelijk 
gemanifesteerd heeft in de Balkan en Donaulanden, nu staat 
Sowjet-Rusland als een nieuw kolonialistisch gevaar tegenover 
de pas vrij geworden staten. 

Een ogenblik bestond in Zuid- en Oost Azië een vacuum en de 
twee wereldblocs wedijverden, wie dit vacuum zou kunnen vul
len. In China heeft Moskou een groot succces geboekt, maar de 
pijlers waarop het Communistisch-Chinees gebouw rust, zijn 
zwak: alles hangt af van de persoon van Mao-Tse-Toeng en 
enkele leiders. 

Het gaat nu om Japan en Indonesië. Blijven deze twee landen 
aan de "westelijke" kant - neutraliteit bestaat niet, ook al 
wordt ze met de mond voorgestaan, immers in één land kan 
slechts àf het democratisch of dictatoriaal-westelijk, of het dic
tatoriaal-communistisch bewind bestaan - dan is rondom Azië 
wederom een cordon getrokken, dat niet veel anders is, dan dat, 
hetwelk door Groot-Brittannië in het begin der eeuw tot stand 
gebracht was. 

Europa, dat zijn politieke macht in Azië verloren heeft, is 
meer dan vroeger op het economisch contact met de buiten
wereld aangewezen. Dit contact weer aan te knopen en intensief 
te maken, vraagt een bekwaam beleid, dat door geen innerlijke 
tweespalt onmachtig gemaakt of door verblindheid verkeerd 
gericht mag worden. 
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VOOR HET DIENSTJAAR 

Dr. de K.ort geeft zijn visie op vier 
punten, die bij de begrotingsdebatten 
vooral naar voren zijn gekomen, nl. de 
verhouding tussen K..V.P. en P. v. d. A., 
de industrialisatie-nota en het alge
meen economisch beleid, de kinderbijslag 
voor zelfstandigen en de loonsverhoging. 

19 5 0 

Over vier aangelegenheden is de gedachtenwisseling in 
de Tweede Kamer tussen de Regering en de Kamer of 
tussen de politieke partijen onderling, nogal uitvoerig 
en belangrijk geweest. Deze golden de verhouding 

KV.P. en P.v.d.A., de nota inzake industrialisatie van Nederland 
met het algemeen economisch beleid, de kinderbijslag voor zelf
standigen en de loonsverhoging. 

De verhouding K. V.P.-P.v.d.A 
Het is bekend, dat de democratische socialisten (P.v.d.A.) 

lange tijd hebben gevreesd te zullen falen in hun Indonesische 
politiek, dat zij nog vrezen weinig van hun staatsplanmatige 
economie met gedeeltelijk gesocialiseerde uitvoering terecht te 
zien komen en dat zij zich met uiterste bezorgdheid afvragen 
of hun fiscaal socialisme wel opgewassen zal blijken te zijn tegen 
de harde economische werkelijkheid, tegen het steeds rijpender 
wereldinzicht en tegen het inzicht en de wil der andere politieke 
partijen. Strijdvaardig als zij zijn, verdedigen zij hun eigen in
zichten onder het epitheton ornans "progressief" en zij hebben 
bij de begrotingsbehandeling in felle bewoordingen een slag in
gezet, om verovering en behoud van stellingen naar het scheen, 
doch ongetwijfeld meer nog om kennis van zaken te verkrijgen, 
dus om de troeven in het politieke kaartspel beter te kunnen 
berekenen. Zij weten dat, willen zij, behoudens van hun nu ge
wonnen Indonesische politiek, iets van hun verlangens verwezen
lijkt zien, zij aangewezen zijn op de medewerking der KV.P. 
Waar zij blijkbaar de mening zijn toegedaan, dat men medewer
king verwerft door het poneren in 's lands vergaderzaal van 
onvriendelijkheden, hebben zij de KV.P. eens stevig aangepakt. 
Zo heeft de heer Van der Goes van Naters in zijn nu nog eens 
extra beoefende staccato-spreekwijze de Indonesische politiek 
der KV.P. en de economische politiek van prof. Van den Brink 
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aangevallen. De heer Hofstra op zijn beurt heeft in een geest
drütig gezang, opgeluisterd met fraaie Franse uitspraken van 
eh. de Secondat baron de Labrède et de Montesquieu, die hij -
jammer genoeg en naar zijn eigen zeggen - alleen maar zo nu 
en dan in zijn vrije tijd en zelden leest, de roem van zijn Lief
tinck verkondigd. Zo klonk als het ware een drie-regelig krijgs· 
lied: "Gij deed het fout" (Indonesische politiek), "Weg met hem, 
want hij is Barbertje" (Van den Brink) en "komt er eens aan 
als gij durft" (Lieftinck). 

De wijze, waarop de P.v.d.A. dit alles deed kon ons 
weinig bekoren, maar erger vonden wij nog het feit, dàt 
zij het deed. Het getuigt, naar onze mening, niet van grote 
politieke stijl wanneer men in de Kamer uitroept: Het 
roer mag niet om, of uitlokt, dat er wordt geroepen: Het roer 
is om, of wat er rondom een roer zoal meer geroepen kan wor
den. In de politiek moet men zelve de feiten weten te erkennen 
en grof woorden-geschut is er slechts op zijn plaats als men 
vlak voor de goed doordachte handeling staat. Zo vraagt het, 
naar mijn mening, nu eenmaal de beoefening van de kunst der 
mogelijkheden. Men wordt niet sterker door zijn zwakte in 
's lands vergaderzaal te maskeren, want na iedere carnaval volgt 
toch een démasqué en het démasqué is hier eenvoudig. Iedereen, 
die zien kan, kan constateren, dat de partij-politieke macht van 
de P.v.d.A. zich niet voor haar gunstig ontwikkelt en dat de 
feiten op het vlak der regering anders liggen dan zij ze gelieft 
voor te stellen. Partij-politiek kan, althans op het binnenlandse 
veld, de K.V.P. aanzienlijk méér combinaties treffen dan de 
P.v.d.A. en uit vrijwel iedere combinatie kan de K.V.P. vele 
voordelen in 's lands belang, naar haar zienswijze, treffen. Had 
de P.v.d.A. tot voor kort, het machtige wapen van haar poten
tiële overgang naar de oppositie, ook dit instrument is in de 
loop der maanden uitermate in waarde gedevalueerd en eerder 
tot een boemerang verworden. Dit alles kan voor betrokkenen 
onprettig zijn, doch feiten miskennen wreekt iich in de realiteit 
des levens. 

Van de andere zijde mag men zich realiseren, dat de 
P.v.d.A. bij de K.V.P. een zekere goodwill genoot. Ik zelf heb 
nog het genoegen gehad haar bij een bespreking van haar be
ginselprogram in dit Maandschrift welkom te heten. Ik deed dit 
met de oprechtheid, die in K.V.P.-kringen typerend is voor duide
lijk uitgesproken zaken. Ik deed dit tevens met het realisme en 
de beperking, die zulke oprechtheid nu ook eenmaal vraagt. 
Waarom zouden wij ontkennen, dat de K.V.P. belang heeft bij 
het bestaan van een sterke en constructief-realistisch ingestelde 
P.v.d.A. En is het voor de P.v.d.A. ten overstaan van de K.V.P. 
soms anders, gegeven dan natuurlijk, dat zij (de P.v.d.A.) het 
katholieke blok toch niet kan doorbreken? Feiten zijn er niet op 
de eerste plaats om er ons boos of wild over te maken, maar 
om er rekening mede te houden. 
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Hoe houdt een wijs poltiek beleid nu rekening met 
zulke feiten? Wie weten wil hoe dit niet geschiedt leze 
de woorden van de heer Van der Goes in de Hande
lingen der Tweede Kamer over de onderwerpen hier be
doeld. De heer Van der Goes verwijt de K.V.P. deviaties in het 
Indonesische beleid. Maar, zo zegt de heer Romme terecht, het 
is toch zó, dat de K.V.P. en de P.v.d.A. inzake de Indonesische 
politiek elkaar hadden gevonden op de koers van het kabinet
Beel. En het is toch zó, merkt hij verder op, dat het kabinet
Drees de heer Beel benoemde tot H.v.K. en order gaf tot de 
tweede politiële actie, geheel in de lijn van de politiek van het 
kabinet-Beel. En wanneer nu de K.V.P.-fractie, volgens haar 
goed recht, het kabinet-Drees met niet malse middelen trachtte 
te behoeden voor deviaties en dit kabinet komt dan op zekere 
dag met een fait-accompli en met evenveel woorden vertellen, dat 
het toch heeft gedevieerd, is het dan wel juist die K.V.P. van 
deviëren te beschuldigen? En is dit laatste speciaal wel erg fraai, 
indien men bedenkt, dat men van P.v.d.A.-zijde in die deviaties 
nu juist het summum van wijsheid ziet en het kabinet prijst, 
omdat het er toe is overgegaan? 

De industrialisatie-nota 
Minister Van den Brink heeft aan de Tweede Kamer een paar 

waardevolle rekensommetjes voorgelegd. Als wij het waar 
blijven maken, zo zegt hij, om ieder jaar 10.000 arbeidskrachten 
naar het buitenland te zien emigreren, dan nog zullen tot aan 
1960, elk jaar opnieuw, gemiddeld 40.000 Nederlanders het ar
beidersaanbod komen versterken. Daar moet werk voor komen 
concludeert Van den Brink en aan die werkgelegenheid zullen 
wij haastig moeten gaan bouwen. Voorlopig hebben wij zelfs 
nog een zwaardere taak, want vóór 1 Januari 1953 zullen er in 
Nederland voor 215.000 arbeiders in diverse takken van de in
dustrie nieuwe werkgelegenheden moeten worden gevonden. 
Nu acht de minister, dat zulks uiteraard moet geschieden op een 
economisch verantwoorde wijze. Men kan niet het bezettings
percentage der bedrijven met een hoge tijdsbezetting omlaag 
gaan brengen. De ongunstige positie onzer betalingsbalans, die 
nog een tekort heeft van ruim 10%, laat dit niet toe. Veeleer 
zal men het bezettingspercentage in vele bedrijven (en wij ken
nen nog beroepen, waarin dit nog geen 30% is) omhoog moeten 
brengen. Wij zullen zelfs het meerploegenstelsel noodgedwongen 
weer in moeten voeren en uit moeten breiden. Wellicht zullen 
we ook hier en daar iets langer moeten werken. Maar vooral 
zullen we minder moeten verbruiken en meer sparen. Om sparen 
speciaal gaat het, want minister Van den Brink heeft berekend, 
dat wij vóór 1 Januari 1953 voor 2,7 milliard gulden nieuw zul
len moeten investeren om onze aanstormende arbeiders in de 
industrie op te kunnen nemen en onze welvaart te kunnen be
stendigen. In aansluiting op deze sommetjes ontwikkelt minister 
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Van den Brink een plan. Hij wil snel en krachtig de krachten, die 
onze welvaart moeten dragen, bevorderen en hij wil snel de 
overheidsbemoeienis der na-oorlogsjaren liquideren. Dit brengt 
mede grote vrijheid voor het arbeids- en industriële leven, naast 
een leiding in algemene zin voor de Overheid. 

"Gaat deze politiek niet de conservatief-liberale kant uit?", 
vraagt nu de heer Van der Goes en het eist weinig kunst te 
raden, dat deze vraag voor hem het antwoord inhoudt. Professor 
Romme heeft de vraag echter anders beantwoord. Hij herinner
de zich deze geluiden van Nov. 1947, toen de inmiddels over
leden katholieke minister Huysmans ook zo'n attaque van de 
P.v.d.A. te verduren kreeg. Romme beantwoordde de vraag, 
evenals toenmaals, met "neen". Als gij het precies wilt weten, 
zo repliceert hij, gaat deze politiek de progressief sociale kant 
uit, maar niet de progressief socialistische kant. En hij waar
schuwt de P.v.d.A. er nog eens voor niet te gaan dromen van 
een socialistische staat, te bouwen met behulp der K.V.P. Romme 
is zelfs vriendelijk geweest en heeft nog eens een behulpzaam 
gebaar gemaakt. Zoek naar wat verenigen kan, zeide hij. Dus 
zoek naar het sociale, waarvan gij - P.v.d.A. - toch voor een 
deel de draagster bent. Bedenk ook, zo merkte hij, zij het met 
andere woorden op, dat ons land nog zeer zware dagen tegemoet 
gaat en een kabinet op de breedst mogelijke basis daarom wel 
gewenst is te achten. Laat daarom de K.V.P. en de P.v.d.A. in 
's lands waarachtig belang als de twee grootste partijen daaraan 
deel hebben. 

De kinderbijslag voor zelfstandigen 

Een zaak van groot gewicht vormde het debat omtrent de 
kinderbijslag voor zelfstandigen. Het katholieke Tweede Kamer
lid Hooy die hierover vele malen, doorgaans tot zijn diepe ont
goocheling, heeft gesproken, zag nu de strijd met succes be
kroond. Ongetwijfeld heeft hem dit grote voldoening gegeven, 
waar wij weten hoe hij niet alleen met veel overtuiging, maar 
ook met persoonlijke liefde namens zijn politieke vrienden ge
streden heeft. 

Het uitblijven der oplossing in deze rechtvaardige zaak was 
voor de katholieke kamerleden tot een gewetensconflict ge
groeid en zowel uit de schriftelijke gedachtenwisseling als uit 
het kamerbetoog van Hooy viel het einde van alle geduld bij hen 
duidelijk af te lezen, al werden er dan ook geen grote woorden 
gebruikt. Het stemt ook tot voldoening, dat minister Joekes, zij 
het dan na al te lang talmen in deze, zij het dan overigens ook 
weer uiterst moeilijke zaak, de knoop heeft weten door te hak
ken. Namens het kabinet beloofde hij op korte termijn een nood
regeling voor de kleine zelfstandigen in afwachting van een defi
nitieve kinderbijslagregeling voor zelfstandigen, aan welker uit
werking zijn departement ook zou beginnen. 
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De loonsverhoging 

Van de behandeling der 5% loonsverhoging valt vooral te zeg
gen, dat ze snel werd verwerkt en in het teken van de erken
ning van het overleg in de Stichting van de Arbeid. Een loon 
en prijsdebat er om heen vond eigenlijk niet plaats. Overigens 
vormt de behandeling der begroting voor het dienstjaar 1950 
in de Tweede Kamer een uitstekende getuigenis van wat reeds 
lang wordt beweerd. Wil de Kamer op een gedegen wijze met 
de regering van gedachten wisselen, wil zij haar wensen kenbaar 
maken, haar ja en neen uitspreken en wil zij dat doen op argu
lnenterende en discussiërende wijze, dan zal er ofwel wijziging 
moeten komen in de manier van de begrotingsbehandeling ofwel 
zal de behandelingstermijn moeten worden verlengd. Aan het 
seniorenconvent, dat dit vraagstuk der doelmatige begrotingsbe
handeling gaat aanpakken zij wijsheid en zegen gewenst. In alle 
bescheidenheid zouden wij van onze kant daarbij willen hopen, 
dat het convent niet de weg der doublure gaat bewandelen en 
na de begrotingstijd een nieuwe vaste discussie-tijd in onze 
staatsgewoonte gaat introduceren. 

Dr. W. L. P. M. DE KORT. 
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SAMENWERKING NA SOUVEREINITEITSOVERDRACHT 
Prof. Pieters 
bespreekt de 
brochurlltvan 
de dr. Wiardi 
Beekman-

Stichting 
en levert 

hierop 
critiek. 

Onder de bovenstaande titel verscheen onlangs, als no. 3 
van de Serie "Socialisme in overgangstijd", een publi
catie vanwege de Dr. Wiardi Beckmari Stichting, waar
in door Ir H. Vos de economische aspecten van de moge

lijke samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten 
van Indonesië aan een beschouwing zijn onderworpen. 
van denkbeelden, welke worden geopperd tijdens een op 25 en 

Blijkens de inleiding betreft het hier een nadere uitwerking 
26 Maart 1949 vanwege de Dr. Wiardi Beckman Stichting be
legde conferentie, waar gesproken werd over de economische 
betrekkingen tussen Indonesië en Nederland tegen de achter
grond van de totstandkoming van de Nederlands-Indonesische 
Unie. Bij die gelegenheid werd de socialistische zienswijze op 
het sociaal-economisch aspect van de verhouding tussen de 
vroegere koloniale gebieden en hun moederlanden getoetst aan 
de concrete mogelijkheden, die straks tussen Nederland en Indo
nesië zullen blijken te bestaan. 

De inhoud der brochure 
Bij de thans in deze brochure ondernomen poging om een 

achtergrond te schetsen voor de toekomstige economische be
trekkingen tussen Indonesië en Nederland, is er van uitgegaan, 
dat de samenwerking vrijwillig zal moeten zijn en dat bij elk 
denken over de mogelijke verdere ontwikkeling van die econo
mische betrekkingen de verhouding Nederland-Indonesië gezien 
moet worden als een onderdeel van de internationale verhou
dingen. 

Doelstelling van deze vrijwillige economische samenwerking, 
gesteld tegen de achtergrond van de wereldstructuur ,zal moeten 
zijn het verkleinen van het verschil in levenspeil tussen de ver
schillende volken; een verschil in levenspeil, dat volgens Ir Vos 
ten dele het gevolg was van het systeem der koloniale uitbuiting, 
dat in de vorige en het begin van deze eeuw hoogtij vierde, 
doch voor een ander en zelfs een belangrijk deel berustte op een 
reëel verschil in arbeidsproductiviteit. 

Terecht wijst hij er in dit verband op, dat het niet steeds zo is, 
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dat elke wijziging in de machtsverhoudingen ook automatisch 
een vermeerdering van de productiviteit zou medebrengen. 

Hij meent daarom, dat slechts een doelbewuste internationale 
politiek, te zamen gevoerd door de staten van verschillende 
structuur, zal kunnen leiden tot een vermindering van de ver
schillen in levenspeil en daarmede tot een vermindering van de 
tegenstellingen en spanningen, welke uit dit verschil noodzake
lijk voortvloeien. 

Daarbij valt dan voor de vroegere koloniale gebieden voor
namelijk te denken aan een ontwikkeling van de productieve 
mogelijkheden door middel van investeringen, hoewel daarnaast 
ook directe consumptieve verstrekkingen nodig zullen zijn. 

Bij het ontwerpen en uitvoeren van een investeringsplan rijst 
naar het oordeel van de schrijver in zoverre een moeilijkheid, 
dat nieuwgevormde staten, zoals de Verenigde Staten van In
donesië, vooralsnog een overmaat van betekenis zullen toeken
nen aan de souvereiniteit en derhalve zowel het trekken van de 
grote lijnen voor de economische politiek als de gedetailleerde 
uitwerking zelf ter hand zullen willen nemen. 

Dit neemt z.i. echter niet weg, dat ook met volledig behoud 
van en begrip voor deze souvereiniteit, toch wel iets te zeggen 
valt omtrent het te verwachten beeld, omdat in de vooroorlogse 
ontwikkeling bepaalde tendenzen reeds aanwezig waren en in 
de reeds souvereine staten eveneens zichtbaar zijn. 

Immers, elke verhoging van levenspeil impliceert toeneming 
van de vraag naar voeding, kleding, woning en culturele en 
vakontwikkeling. Daarnaast zal elke bewuste ontwikkeling de 
grote grondstoffenrijkdom tot economische exploitatie moeten 
trachten te brengen, terwijl de internationale ruilverhoudingen 
verdere ontplooiing van de landbouw voor exportdoeleinden 
noodzakelijk zullen maken. 

Men zal zich daarbij volgens de schrijver echter rekenschap 
moeten geven van de grenzen der mogelijkheden, grenzen, die 
niet alleen zullen worden gesteld door de omvang van de even
tueel van buitenaf beschikbaar gestelde investeringsmiddelen, 
doch in bijzondere mate ook door het vooralsnog ontbreken van 
voldoende geschoolde en geoefende arbeidskrachten. 

Ir Vos ziet daarom als eerste phase van een door hem o.m. 
noodzakelijk geachte industriële ontwikkeling de oprichting van 
industrieën, die veel ongeschoolde en relatief weinig bijzonder 
gekwalificeerde arbeiders vragen. Overigens zal - naar hij 
meent - de industriële ontwikkeling zich waarschijnlijk naar 
twee richtingen ontplooien, een relatief verspreide en een meer 
geconcentreerde, waarbij de klein-industrie over de gehele ar
chipel verspreid zal ontstaan en de grondstoffenwinning en -ver
werking een geconcentreerde investeringsactiviteit zal eisen. 

Van grote betekenis acht hij het antwoord op de vraag, in hoe
verre een geleide, en in hoeverre een ongeleide economische acti
viteit op nieuwe gebieden zich zal ontplooien. 
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Een eerste gevolg van een investeringspolitiek, welke zich 
richt op verdere industriële ontwikkeling en op verdere exploi
tatie van de aanwezige grondstoffen, naast verdere agrarische 
ontwikkeling zal volgens Ir Vos zijn, dat de eenzijdige structuur 
van Indonesië zich zal wijzigen, waardoor een evenwichtiger 
economische bouw kan ontstaan. 

Een ander gevolg zal zijn een wijziging in de import en export, 
een wijziging van de ruilverhouding met het buitenland. 

Evenals de investeringspolitiek zal ook de toekomstige han
delspolitiek slechts kunnen worden begrepen door deze te stellen 
in het kader van de internationale verhoudingen. 

De schrijver ziet de mogelijkheid van een, althans gedeeltelijk, 
herstel van de traditionele driehoeksverhouding (West Europa
Zuidoost Azië, Zuidoost Azië-Verenigde Staten, Verenigde 
Staten-West Europa) en meent, dat er in Indonesië ook in de 
toekomst voor Nederland nog een belangrijk arbeidsveld, tevens 
afzetgebied ligt en voor Nederlanders een grote taak en een grote 
ontplooiingsmogelijkheid. 

Tot zo ver enige hoofdzaken uit de inhoud van deze brochure, 
waarvan kennisneming zeker de moeite waard is. 

Crifiek 

Het is echter jammer, dat Ir Vos, ook in verband met de Neder
landse activiteit in Indonesië, nog spreekt over "koloniale uit
buiting" en over winsten, die grotendeels afvloeiden naar het 
"moederland". Het zou heel wat aantrekkelijker zijn geweest, 
indien melding ware gemaakt van het voortreffelijke werk, dat 
in deze eeuw door de Nederlands-Indische regering is verricht 
ter bevordering van de welvaart der inheemse bevolking, waar
toe deze regering alleen in staat was, dank zij de aanwezigheid 
van bloeiende westerse bedrijven, die in belangrijke mate bij
droegen in de openbare middelen, en indien bovendien aan de 
hand van de beschikbare gegevens ware duidelijk gemaakt, dat 
de rentevergoeding van het door het buitenland in Indonesië ge
investeerde kapitaal en de beloning voor de ondernemersfunctie, 
waardoor Indonesië economisch tot ontwikkeling is gebracht, 
zeker niet buitensporig hoog zijn geweest. 

Het kan m.i. niet genoeg herhaald worden, dat Indonesië zich 
tot een redelijk welvaartsniveau alleen dan weer zal kunnen op
heffen, indien - naast opvoering van de productiviteit van het 
inheemse bedrijf en andere geëigende maatregelen om de econo
mische weerbaarheid van de inheemse samenleving te verhogen 
ook voor het westerse bedrijfsleven opnieuw de voorwaarden 
worden geschapen om zich ten volle te ontplooien. En, dat men, 
mede gezien de noodzaak van nieuwe investeringen, die voor
waarden - in vergelijking met de laatste jaren vóór de tweede 
wereldoorlog - nog noemenswaard verder zou kunnen ver
zwaren, is nauwelijks denkbaar. 
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De in de brochure geleverde beschouwingen dragen overigens 
uiteraard een overwegend speculatief karakter, omdat nog nie
mand met zekerheid kan zeggen, welke de toekomstige econo
mische ontwikkeling van Indonesië zal zijn, in hoeverre daarbij 
een beroep zal worden gedaan op Nederlands crediet, onderne
mersinitiatief, technische en commerciële ervaring, organisatie
vermogen, efficiëncy en wetenschappelijke outillering, en op 
welke wijze verder het goederen- en dienstenverkeer tussen 
Nederland en Indonesië zich zal ontwikkelen. 

Medio 1948 werd er in enige interessante bijdragen in Econo
mische Voorlichting op gewezen, hoe sinds de landen in Zuid
Oost Azië in toenemende mate hun onafhankelijkheid verkrijgen, 
er verandering komt in hun houding tegenover de vreemdelin
gen, die er vertoeven als ondernemers en tegenover het vreemde 
kapitaal, dat er belegging heeft gevonden of nog zoek.t 

Deze houding laat zich - aldus de schrijver - in het algemeen 
karakteriseren door een vrij sterk chauvinisme, dat er op uit 
is om in het eigen land een zo groot mogelijke invloed toe te 
kennen aan de inheemsen, doch dat binnen de perken wordt 
gehouden door de practische onmogelijkheid zelf geheel het 
heft in handen te houden, zodat een overwegend aandeel in 
het beheer der ondernemingen aan de buitenlanders moet wor
den overgelaten. Het resultaat is dan een compromis, dat nimmer 
geheel bevredigt, doch in de practijk onvermijdelijk is, terwijl 
daardoor een zwevende toestand ontstaat, waarin de verhoudin
gen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Een ken
merk van deze situatie is het maken van vele plannen, die er op 
papier aantrekkelijk uitzien, terwijl daarnaast wegens het gebrek 
aan voldoende bekwame eigen ondernemers een sterke nationa
lisatietendens aan de dag treedt. Ook dit nationalisatiestreven 
wordt echter door de economische consequenties meestal binnen 
zekere grenzen gehouden. 

Hetzelfde zal waarschijnlijk het geval zijn in Indonesië. 
Er is m.i. in het algemeen reden om aan te nemen, dat de 

Verenigde Staten van Indonesië prijs zullen blijven stellen op 
een nauwe economische samenwerking met Nederland, te meer 
indien - zoals verwacht mag worden - in de practijk van die 
samenwerking in het kader van de Nederlands-Indonesische 
Unie, de reëele belangen, die ook en juist voor de welvaart van 
Indonesië aan een dergelijke samenwerking zijn verbonden, 
steeds duidelijker zullen gaan spreken. 

Dr P. de Bruin heeft er destijds reeds op gewezen, dat in 
Nederland de krachten gereed staan, die aan Indonesië z~in in
nerlijke vorm en zijn uiterlijke welvaart kunnen geven, dat in 
Nederland de geestelijke krachten leven, die bereid zijn Indone
sie te dienen, en dat ook de Indonesiërs, ondanks de ressentimen
ten, die in het verleden gekweekt zijn en in het heden nog voort
leven, dat zullen beseffen. 

Daarbij komt - om met Prof. Enthoven te spreken - dat 
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geen ander volk bereid is zo veel te doen tegen zo weinig be
loning als de Nederlanders, die in Indonesië werkzaam zijn. 

Indien de regering van de Verenigde Staten van Indonesië er 
in slaagt orde en gezag te handhaven en indien partijen streven 
naar een loyale uitvoering van wat thans is overeengekomen, 
biedt de ter Ronde Tafel Conferentie tot stand gekomen finan
ciële en economische overeenkomst voor een economische sa
menwerking tussen Nederland en Indonesië voldoende perspec
tief. 

Het is daarom goed om aan Nederlandse zijde de toekomst 
met een redelijke mate van vertrouwen tegemoet te zien. 

PIETERS. 
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<=Politieke 

kanttekeningen 

Auto da te 

O
ngetwijfeld hebben wij 
ons onbewust wel in 
een groot en goed ge
zelschap bevonden, toen 
wij de stille, vredige 

week tussen Kerstmis en Nieuw
jaar besteedden aan een radicale 
opruiming onder kranten en knip
sels. Er zullen er meer zijn, die 
tot genoegen van hun argeloos en 
in het bijzonder politiek-onschul
dig kroost de warwinkel van op
vattingen, gezanik en gedrijf, 
eigenwijsheid en polemisch ge
schrijf aan de vlammen hebben 
prijsgegeven, met dit auto da fé 
werkelijk een actus fidei stellende 
in de geest van het pax hominibus 
bonae volutatis. Vrede op het pa
pieren slagveld der politicasters 
van goeden wille. 

Er was brandstof genoeg voor 
een ordentelijke fik. Geschrijf en 
gewrijf, gepraat en gepruttel over 
lust of onlust tot verdere politieke 
samenwerking tussen de twee 
grootste parlementaire fracties, 
perspolemieken en enquêtes over 
dit punt, een kwart jaargang vol 
Linie's over socialisme, encyclie
ken. Ruygersiaans en Rommiaans 
katholiek politicisme, Haags-poli
tieke-, plantelandspolitieke- en 
Binnenhofbrieven enzovoort en zo 
verder ... 

Of op onze brandstichtingsdrift 
het woord van prof. dr. Krieke
mans van enige invloed is ge
weest, die in krantenknipsels "te 
veel proza van gefrustreerde in
tellectuelen" ontdekt, hebben we 
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De politieke kanttekeningen zijn deze maand 
gewijd aan vier jaren Indonesië-politiek der 
K.V.P. en aan de intrede van de dichter Bernard 
Verhoeven in de Tweede Kamer 

niet overwogen. Het feit zelf van 
de opruiming onder zoveel papier 
bewijst wel dat het gelijk aan de 
kant is van de Leuvense hoog
leraar, waar hij schrijft in het 
maandschrift "Kultuurleven" : De 
pers "herleidt vooral het leven tot 
het ogenblik en het ogenblik tot 
het sensationele. Kortom, zij heeft 
geen zin voor perspectief en ar
chitectuur." 

* * * 
Hoe het zij, tot as is tussen 

twee haakjes 66k vergaan de tot 
het ogenblik en tot de sensatie 
gereduceerde opinies van zoveel 
diplomaten, journalisten, vrijmoe
digen, dichters, ingenieurs, ka
merleden, die allemaal in ver
schillende kranten des lands de 
sprankelingen en de gensters van 
hun vernuft geopenbaard zien. Een 
vreemdeling in ons politiek Jeru
zalem zou, aan de een of andere 
leestafel kennis nemende van de 
inhoud veler katholieke bladen, 
tot de verrassende ontdekking ko
men, dat de Nederlandse katho
lieke intellectueel zich momenteel 
buitengewoon voor het staatkun
dige reilen en zeilen des volks is 
gaan interesseren. Helaas, wij 
weten beter: het zijn de armetie
righeid van geest, gebrek aan ori
ginaliteit en dientengevolge een 
schromelijk tekort aan respect 
voor andermans inventies, welke 
de marionetten van een Haags 
briefschrijver zulk een talrijk na-
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kroost hebben gegeven in poli
tieke poppenkastpoppen. 

Maar à la ... nu niet langer na
poken in het hoopje verkoold pa
pier. Het nieuwe jaar baart wel
licht een nog h6gere stapel van 
polemieken, twist- en drog
redenen. 

••• 
Nochtans is er één kathaar aan 

het auto da fé ontsnapt. 
In de broeierige dagen van mid

den December tussen de aan
vaarding van de Souvereiniteits
overdracht en de Partijraadsver
gadering der K.V.P. in, verschenen 
in Het Binnenhof twee artikelen 
onder de titel: Vier jaar K.V.P.
politiek. Deze kop verraadt een 
diepere inspiratie, richt zich klaar
blijkelijk niet op het ogenblik en 
verwijst niet direct naar het sen
sationele. Om dit alles wordt mis
schien de auteur de brandstapel 
gespaard en krijgt hij het verzoek 
nog eens voor de inquIsiteur te 
verschijnen. 

In de hoop, dat het lukt om de 
Inhoud van twee lange kranten
kolommen te persen in één kant
tekeningkolommetje, wagen wij 
daartoe de poging. 't Gaat om een 
stuk geschiedenis, zij het een zeer 
eigentijdse; en geschiedenis heeft 
nu eenmaal de eigenaardigheid in 
hoge mate, dat zij rekbaar is. Het 
jaartallenboekje van de derde 
klas lagere school is evengoed 
Vaderlandse Geschiedenis als de 
vieren turven van Blok... Zij laat 
zich omgekeerd ook in een note
dop persen. 

Het Binnenhof-overzicht van 
vier jaar K.V.P.-politiek betreft 
dan de Indonesische kwestie, maar 
bedoelt meer dan een historisch 
relaas te bieden door het formu
leren van een opinie over de ver
antwoordelijkheid van de K.V.P. 
in deze aangelegenheid. 

• • • 
De eerste stelling van de schrij

ver luidt: toen de Indonesische 
kwestie in het Parlement begon 
te spelen, vond zij noch de Partij 
noch de katholieke vertegenwoor
digers voorbereid. 

Hierop wordt in herinnering ge
bracht, hoe Bajetto, toen onze In
dische expert, zich moest terug
trekken voor de zoveel progres
siever en staatkundiger Van Poll, 
die er eerstens de reis van een 
parlementaire commissie naar In
donesië door kreeg, notabene met 
steun van de rechterzijde en on
danks de tegenstand van de 
P.v.d.A., - tweedens een rapport 
mede samenstelde, dat wel erg 
eenzijdig uitviel, doordat met de 
nationalisten geen contact bleek 
opgenomen, - en zich derdens 
grote verdienste verwierf met het 
indienen zijner motie van 7 Mei 
1946, met welker aanvaarding de 
onderhandelingen en de zaak, zo
als zij lag, konden worden over
gedragen van het ministerie 
Schermerhorn naar een te ver
wachten nieuw ministerie, dat de 
naam van Beel is gaan dragen. 

Terwijl de K.V.P., aldus Het 
Binnenhof, haar houding nog 
zocht te bepalen en zweefde tus
sen de bestrijding der revolutie 
ofwel de handhaving van het ge
zag en de aanvaarding daarvan, 
tussen Jan Schouten en Van der 
Goes van Naters, reisde Van Poll 
mee als commissaris-generaal. 
Daaruit is Linggadjati voortge
komen, het accoord, dat prof. 
Romme op de voorgrond heeft ge
bracht. In de motie Romme-Van 
der Goes van Naters is Romme's 
synthese vervat: erkenning van 
de revolutie en tegelijk geen ver
breking van het Koninkrijk. Deze 
synthese vinden wij nog terug, 
als de gewijzigde Grondwet van 
'48 de mogelijkheden heeft ge
schapen om de souvereiniteit aan 
Indonesië op te dragen en wel in 
de conceptie der "zware" Unie. 
Deze synthese leed echter schip
breuk eerst door het vertrek van 
minister Sassen en verder door de 
mislukking der vervroegde sou- • 
vereiniteitsoverdracht, welke dr. 
Beel het politieke leven kostte. 

Na een kostbare alinea, waarin 
de betekenis van de synthese er
kend wordt,· ook al komt zij in 
het eindresultaat niet volledig tot 
uitdrukking, concludeert het blad 
ten slotte, dat het bezwaren koes
tert tegen de K.V.P.-politiek, in 
de eindfase gevoerd: in de distan-
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tie, genomen van een Kabinet
zonder Sassen, waardoor "wij ons 
het initiatief lieten ontglippen". 

"Door zo te handelen", aldus 
een tweede en eindstelling, waar
mede de artikelen besloten wor
den, "heeft de K.V.P.-fractie zich 
in elk geval het recht ontzegd 
om door de historische in de be
slissende fase als medespeler te 
worden aangemerkt. De historie 
zal moeten zeggen: Gij, Neder
lands grootste partij, speelde dus 
in de beslissende fase uw rol niet 
meer, maar werd gespeeld." 

Hierin zou zich in dat laatste 
stadium de omstandigheid hebben 
gewroken, dat de Partij te weinig 
bewust leeft. "Er was geen door 
de Partij gedragen eigen Indone
sië-politiek en zo kon het gebeu
ren, dat èn de zitten-blijvende 
ministers èn prof. Romme èn het 
nieuwe bloed, dat inmiddels in de 
fractie was gekomen, er elk hun 
eigen mening op nahielden." 

Tot zover. 

* * * 
Tegen "de stellingen" zijn naar 

onze bescheiden mening enkele 
bezwaren aan te voeren. En wan
neer deze bezwaren elementen 
mogen bevatten, die historische 
waarde hebben, dan doen zij he
laas afbreuk aan het historisch 
karakter van het opstel "vier 
jaren K.V.P.-politiek" en dienten
gevolge aan deszelfs waarheid. 

Of de Indonesische kwestie in 
1945 Partij noch vertegenwoordi
ging voldoende voorbereid vond, 
is de vraag. Het onderwerp heeft 
meer dan één facet; een van de 
donkerste maar belangrijkste is 
dat van de oorzaken en gevolgen, 
de gevoelens en idealen, de roer
selen en verwarringen van de tijd 
der bevrijding zelf, een facet, dat 
wel heel degelijk onder het oog 
moet worden gezien. 

Toegegeven moge worden, dat 
"Katholiek-Nederland met uitzon
dering van zijn bloeiende missie, 
in Indonesië nooit een grote rol 
heeft" gespeeld - feitelijk nog 
niet kón spelen! - maar merk
.waardig is het, dat door de mis
sie en in de gedachtensfeer der 
missie het nationalisme in Neder-
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land weerklank vond. Wie vraagt: 
in heel het Katholieke volk en in 
heel de Nederlandse Katholieke 
staatkundige organisatie?, hij 
vraagt ontegenzeggelijk te veel! 
Maar het nationalisme werd als 
probleem gesteld in de laatste 
vijf-en-twintig jaren zowel door 
de jongere intellectuelen als door 
de Partij. Weliswaar werd door 
een Katholieke Indische student 
op een missie-studiedag in 1923 
en in een geruchtmakende rede 
"De Indische ijskelder" de duren
de eenheid van Indië en Neder
land alleen gezien in een eenheid 
van geloof en gedachten. Wel 
hoogst irreëel en idealistisch! 
Maar aan de voet van deze droom
berg lag de realiteit, vervat in dit 
citaal: "dit is het gevolg van de 
huidige ontwikkeling van Indone
sië (sic. in '23!) dat wij in een 
niet al te verre toekomst zullen 
hebben te aanvaarden. Indië los 
van Nederland! 

En tegelijk lag aan de voet van 
die droomberg de even grote wer
kelijkheid, - de teneur van de 
speech - dat de Katholieke Ne
derlander als plicht tegenover de 
Indonesiër had te willen leven 
niet als Europeese voogden, maar 
eenvoudig tussen de anderen, 
goed en voorbeeldig, zich aanpas
send aan 's lands wijs. 

En enkele jaren later wijdde 
een daarop onmiddellijk gevolgde 
studentenorganisatie een hele zo
mercursus aan het probleem: mis
sie en nationalisme, toen het na
tionalisme ook in onze contreien 
de geesten en gemoederen danig 
beroerde. 

De bewering is niet overdreven, 
dat de Katholieke Nederlandse 
jongere intellectueel zich hiervoor 
practisch en met hartstocht heeft 
geïnteresseerd. Wel is de vraag 
in dit verband gerechtvaardigd, 
of die intellectueel zich voldoende 
voor de staatkundige organisatie 
der Katholieke Nederlanders heeft 
geïnteresseerd. 

* * * 
Die organisatie zelf echter had 

in haar program van 1922 onder 
het hoofd "Koloniën" al staan: 
Voorbereiding van staatkundige 



2;elfbeschlkking, binnen het Bijks
verband, van de delen des Bijks 
bulten Europa, o.a. door krach
tige ontwikkeling van plaatselijke 
autonomie en zelfbestuur; 

en in 1929 onder het hoofd: 
"Overzeese Gewesten": Voortge-
2;ette voorbereiding van staatkun
dige zelfstandigheid binnen het 
staatsverband, van de delen van 
het Koninkrijk bulten Europa, on
der handhaving der Nederlandse 
leiding; nu kan men de restric
ties "binnen het Rijksverband" en 
"onder Nederlandse leiding" wra
ken, maar zulks alleen, wanneer 
men met historische zekerheid 
heeft achterhaald, dat twintig ... 
vijf-en-twintig jaar geleden de 
tekenen des tijds tegen beter 
weten in niet of half verstaan 
werden. In dit verband vergeten 
wij vooral niet de rede over 
Godsdienst en Nationalisme, die 
pater dr. J. Sleijffers S.J. op het 
eerste aan Indonesië gewijde 
K.V.P.-congres in November 1946 
uitsprak en die thans nog de-wijs
heid uit de pen laat vloeien: men 
mag in het historische panorama 
sommige détails niet over het 
hoofd zien. 

Nee, vooralsnog geloven wij, 
dat pater Van Lith niet aan dove
mansoren klopte, toen hij in het 
vaderland van zijn werk en over
tuiging kwam spreken. 

En stellingen kunnen in dit op
zicht pas geformuleerd worden 
na een behoorlijk onderzoek van 
"het jongste verleden" voor wat 
de Tweede Kamerfractie betreft. 
'Zijn Teulings en Van Poll enkele 
jaren voor de oorlog als "kolo
nialen" door de Oost getrokken? 
Is Muller niet een poos behar
tiger van de Indische aangelegen
heden geweest? En welke ideeën 
hield hij er op na? .• 

Het Binnenhof openbaart ver
der - min of meer als een grief, 
- dat het ontbroken heeft aan 
contact tussen de K.V.P. en de 

"Katholieke Indonesische staatkun
dige organisatie. Maar dit is ook 
een boekje op zich. Wij hebben 
wel de indruk, dat het in dezen 
aan Nederlands initiatief waar
achtig niet heeft ontbroken, maar 
geenszins de zekerheid, dat men 
:zich aan de overzijde van de 

evenaar bepaald beijverde om ons 
van het nationalistische streven 
en zijn nationalistische kracht op 
de hoogte te stellen. Dat k6n, 
menen wij, eenvoudig niet. Daar 
waren de belangen in eigen kring 
te verscheiden voor. En dit is een 
feit, dat onmiddellijk na Ling
gadjati - te weten: v66r de aan
vaarding op eind Maart 1947 -
prof. Romme het alleruiterste heeft 
beproefd om in contact met Ka
tholieke nationalisten te geraken 
en dat tijdens zijn eerste bezoek 
aan Indonesië pas de blik van 
prominente Europeanen in de In
dische K.V.P. naar een nieuwe 
rechtsorde gericht is! 

* * * 
De tweede stelling, aan het 

eind van de artikelen "Vier jaar 
K.V.P.-politiek" gelanceerd, be
wijst jammer genoeg weer eens 
hoe journalistieke opinievorming 
en historie elkaar kunnen ver
krachten. Het is verduiveld ge
vaarlijk om te profeteren en te 
decreteren, dat de historie zal 
moeten zeggen: gij, Nederlands 
grootste partij, speelde dus in de 
beslissende fase uw rol niet mee. 
Gevaarlijk voor het ogenblik, want 
op de duur oordeelt de historie 
zelf, zodra het heden waarlijk 
kind van Clio geworden is. Voor
uitlopen op het judicium onzer 
kindskinderen brengt ons alleen 
maar het risico ons zelf straks 
ridicuul te maken. Dit nu is niet 
zo barg erg; érger is dat er de 
nationale geest en mentaliteit 
thans mee vertroebeld worden. 

Te zijner tijd zal het oordeel: 
gij, Nederlands grootste partij 
deed niet mee, van nul en gener 
waarde zijn, weshalve het zo nooit 
zal worden geformuleerd. Te zij
ner tijd zal het oordeel gewicht 
en essenti!!1e waarde hebben, of de 
fractie van Nederlands grootste 
partij zich gewijd heeft in eer en 
geweten aan het algemeen welzijn 
van de Nederlandse en Indone
sische volken. Jammeren om een 
vooralsnog niet uit de doeken ge
dane veronderstelling, volgens 
welke de eigen mening én van de 
ministers, die bleven zitten, én 
van Romme én van het nieuwe 
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bloed, dat inmiddels in de fractie 
was gekomen - notabene op 
grond van het Partijprognun! -
er toe geleid heeft, "dat wij in 
de laatste fase onze greep op de 
gebeurtenissen verloren", klinkt 
eigenlijk te veel naar partij-poli
tieke hoogmoed. Dit geweeklaag 
is althans niet ad rem. 

* * * 
Maar zoals de auteur van dit 

nogal subjectieve stukje contem
poraine partijgeschiedenis getoond 
heeft de synthese, ontsproten uit 
Linggadjati, en gegroeid in de 
idee der "zware Unie", op enige 
afstand volledig te kunnen waar
deren, zo zal hij het 66k doen, 

"Vreemd figuur op 't Binnenhof" 

D
e groene heeft onlangs 
met een aardig citaat 
uit zijn eigen oude ko
lommen afkomstig van 
niemand minder dan 

van Lodewijk van Deyssel, herin
nerd aan de komst van Schaep
man in de Tweede Kamer: 
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"Toen de heer Schaepman 
het lidmaatschap der Tweede 
Kamer aanvaardde, beving de 
weinige katholieken, die zich 
aan de letterkunde iets ge
legen laten liggen, een angst: 
hij, Schaepman, de dichter 
Schaepman, mocht voor de 
literatuu» verloren zijn! Hij 
zou geen gedichten meer ver
vaardigen als "Napoleon" en 
op "de Pers", hij zou geen let
terkundige critiek meerschrij
ven! Doch men raadde mis. 
Wanneer de vacantie der Sta
ten-Generaal aanbreekt, grijpt 
de heer Schaepman naar de 
pen. En plotseling verschijnen 
er, snel elkaar opvolgende, 
enige afleveringen van het 
tijdschrift Onze Wachter. 

wanneer hij de profetenmantel 
aan de kapstok heeft gehangen 
en de muze der Geschiedenis haar 
papierrol uit de vingers genomen 
heeft om er een historisch-verant
woord gebruik van te maken. 

Met aandrang dringen wij met 
hem aan op de opstelling van een 
nieuwe paragraaf over onze poli
tiek jegens de overzeese gebieden. 
En op een bewust en krachtdadig 
werken aan de nieuwe taak, waar
toe de Partijraad van 17 Decem
ber j.l. zich bereid verklaart. 
Want sinds de souvereiniteits
overdracht lijkt het er op, dat 
niet de meest constructieve ele
menten van de Partij van de Ar
beid zich om de nieuwe rechts
orde druk maken. 

Geen klaarder en meer ken
schetsende afspiegeling kan 
men zich voorstellen dan de 
twee laatst verschenen afleve
ringen van het genoemde tijd
schrift de vriendelijke lezer 
aanbieden. De inhoud van de 
eerste dezer twee afleveringen 
bestaat uit zes stukken. Het 
eerste is van de hand van 
dr. Schaepman, het derde is 
van dr. Schaepman, èn het 
vierde, èn het vijfde èn het 
zesde, gij zoudt er duizelig 
van worden ...... " 

Na lezing hiervan spoot ons de 
inkt uit de pen, want een maand 
lang - een politiek overdrukke 
Decembermaand - hebben wij on
ze nieuwe Dichter in het Parle
ment mogen observeren: Bernard 
Verhoeven. Dat geen mens het ons 
kwalijk neme, wanneer wij getui
genis afleggen van de levendigste 
belangstelling, die zich aan deze 
observatie paarde. 

Natuurlijk zitten we te zijnen 
opzichte vol associaties aan 
Schaepman. Wij hebben altijd een 
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schromelijk tekort aan poëzie in 
onze Staten Generaal gewraakt en 
dromen ervan ooit een boekje te 
schrijven over de Volksvertegen
woordiger in de Litteratuur, een 
studie, die - in alle bescheiden
heid - zou mogen gelden als een 
pendant van "de dominee in de 
Litteratuur" . 

Tussen die van Schaepman en 
Verhoeven liggen evenwel nog wel 
enkele andere jaartallen, die bin
nen het kader der cultuurpolitiek 
destijds met interesse verbeid zijn 
en nadien in het geheugen veran
kerd. Bepalen we ons tot 1925 en 
1929, de jaren, waarin dr Moller 
en Max van Poll binnen kwamen. 
()p de befaamde roemruchte 
Amersfoortse politieke retraites 
heeft Van Poll geopenbaard, dat 
hij zich de eerste de beste levens
les, welke het Parlement hem ge
ven mocht, terdege ter harte had 
genomen. Jong, fel en geweldig 
voor de verkiezingen van '29, bleek 
hij daarná de propagandist ge
worden te zijn voor de Kunst van 
het bereikbare, - een adagium, 
op de politiek toegepast helaas al 
te vaak in de waan, dat de kunst 
er waarachtig ook nog wat mee 
te maken heeft ... 

De verkiezing van Moller is ge
Vierd "in de schoonste stad van 
't land" met een aubade, hem des 
avonds gebracht. De doctor was 
toen 56 jaar oud, deze idealist, die 
idealist blijven kon als practisch 
cultuurpoliticus. Het was een won
dere zomeravond; de fanfares 
schalden tot ver over de velden ... 
Dit begin zou toch nog eens een 
pendant moeten krijgen in een 
monografie over Moller's invloed 
en werk in de Tweede Kamer. 

Toen Bernard Verhoeven op de 
eerste December er vormelijk be
groet werd met de felicitatie: "Ik 
wens de heer Verhoeven met zijn 
benoeming geluk en verzoek hem 
in ons midden plaats te nemen ... " 
en hij zo onthutst moest worden 
door die mysterieuze prozaïsche 
toevoeging: "de heer Verhoeven 
zal behoren tot de vijfde afdeling", 
hebben wij hem in gedachten be
groet met een aubade en met het 
woord, dat een journalist bij 
Schaepman's intrede schreef: 

,,()f het hem gegeven zal 
zijn, iets van den gloed, die 
hetn bezielt, in de vaak doffe 
Kameratmosfeer te doen 
doorschijnen, of zijn dichter
lijke geestdrift bestand zal 
blijken tegen de spottende en 
nuchtere kritiek, die daar 
vaak heerst, of de ltoenheid, 
waarmee hij zijn beginselen 
voorstaat, niet gestempeld zal 
worden door de vrees van 
overdrijving of, erger nog, van 
geestdrijverij verdacht te wor
den? De tijd zal het antwoord 
op deze vragen geven, maar 
hoe dit ook luiden moge, velen 
menen, dat Schaepman als 
vertegenwoordiger van de Ne
derlandsche Katholieken in de 
Kamer behoort". 

......... 

"Het Leven is belangrijker dan 
de Kunst, en de Kunst alleen in 
zoverre van belang als zij het le
ven weerspiegelt." Met deze kern
spreuk heeft Bernard Verhoeven 
destijds zijn boek "De Zilveren 
Spiegel" ingeleid. 

Bij de elementen Kunst en Le
ven voegt zich voor hem thans, 
sterker dan het weleer misschien 
het geval was, het algemene wel
zijn van het Land, het gemenebest 
der burgers, de belangen van die 
gemeenschap, die de opperste 
wordt genoemd op dit ondermaan
se, het heil van de Staat, die zon
der waarachtig Leven en ware 
Kunst verkommeren moet. 

Wij hopen, vervuld van de hoog
ste verwachtingen, dat de dag van 
1 December een grote dag zal blij
ken te zijn in de parlementaire ge
schiedenis van Nederland. Er is 
immers in cultuur-politiek opzicht 
zo ontzaglijk veel te doen. Het 
Leven heeft binnen het ruime 
kader van het staatkundige be
stel, dat zich helaas zo vaak ver
nauwt en verengt, al zo'n toer om 
vrij adem te halen; de Schoonheid 
met haar have aan waarheid en 
goedheid, de Kunst, die de hitte 
van het Leven gloed en glans 
geeft, de Bezieling, de heilige 
Drift, het zuivere Verlangen naar 
de harmonie tussen alle dingen, 
zij waren al te zelden door de hoge 
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Vergaderzalen der Volksvertegen
woordiging en liggen er bestorven 
in het verouderde stucwerk van 
vergulde kapitelen. 

* * * 
Wat moet een dichter in de poli

tiek? Is hij "Een vreemde figuur 
op 't Binnenhof". zoals Schaep
man 'zelf ironisch geschreven 
heeft in het begin van zijn parle
mentaire loopbaan? Allerminst. 
Een dichter heeft in de politiek 
alles te doen. In de zoete erken
ning, dat hij woont in een goed en 
een goed geleid land, kan hij ner
gens beter dan in de Volksver
tegenwoordiging de "Dialoog van 
Pinksteren" bemediteren en tot 
geldigheid brengen; in een kwalijk 
geregeerd land zal hij zich moeten 
omhangen met de mantel van de 
politieke profeet. Er zijn er ge
noeg geweest: dichterspolitici. En 
omdat staatkunde nauwelijks 
doeltreffend beoefend kan worden 
tenzij zij beoefend wordt als 
staatskunst, moet men er in 
's hemelsnaam nooit de dichter op 
aanzien, dat hij zitting heeft in 
de Staten-Generaal, maar veeleer 
ieder met de vinger nawijzen, die 
zich staatsman noemt zonder 
"dichter" te zijn, zij het "the silent 
poet", die de Kunst niet buiten het 
Leven kan zetten en het Leven 
niet aanvaarden wil zonder de 
Schoonheid. 

* * * 
Dank zij zijn joyeuse aard, heeft 

onze nieuwe afgevaardigde een 
joyeuse entrée gemaakt. Hij hupte 
en fladderde lustig door de volière 
en had al gauw een ieder olijk 
toegekwetterd, ook degene, die 
hem een ogenblik ietwat verbijs
terd aanzag, zich afvragend: ben 
jij een jonge pauw of een jonge 
adelaar, een zwarte kraai of een 
roodborstje? Aanvankelijk leek 
het er op, dat de heer Verhoeven 
zich zou gaan catalogiseren in de 
laatste soort van de drie, waarin 
de Kamerleden sinds mensenheu
genis worden onderverdeeld: de 
geheel rustigen, de half rustigen 
en de woelwaters. Maar al gauw 
is gebleken, dat hij wat het zit-
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vlees betreft, zeker tot de half 
rustigen moet worden gerekend. 
Ja, op het eind van de eerste 
maand, toen de Kamer dag en 
nacht vergaderde, deed hij denken 
aan 't stoute woord van Schaep
man wederom: "J'écris d'une main 
j'écoute de l'autre". 

* * * 
Dit wat de uiterlijkheid betreft. 

Wat het innerlijke aangaat, zijn 
er tekenen, dat onze Dichter zich 
volop en volkomen met hart en 
ziel in de Politiek heeft gestort. 
Van de parlementaire techniek is 
hij, ondanks zo'n rare eerste za
kelijke mededeling van "die vijfde 
afdeling",- ravi; en wij geloven, 
dat hij geen kwaad woord over 
een minister kan velen ... Hij heeft 
voor deze vermoedens zelf grond 
gegeven in een over het algemeen 
prachtig artikel van Kultuurleven, 
het maandschrift voor hernieu
wing der geesteskultuur; zie het 
dubbelnummer van November-
December 1949. 

Onder de titel "Katholieken in 
het Cultuurleven van Noord en 
Zuid", toont Bernard Verhoeven 
met het zicht op het Benelux
ideaal aan hoe er tussen de ge
loofsgenoten van Nederland en 
Vlaanderen mentaliteitsverschil
len, toonverschillen, zijn te con
stateren, waaraan beiden zich 
nog zullen moeten gewennen en 
hoe er aan beide zijden zoveel is, 
waardoor beide partijen zich kun
nen verrijken. 

Dit magnifieke artikel nu wordt 
ingeleid met een uiteenzetting van 
het thema, een uiteenzetting, die 
naar onze mening, niet z6 mag
nificent is en waarin wij deze 
zinnen lezen: 

"Het is thans de economie, 
die de politiek, en de poli
tiek, die de cultuur regelt -
de droom van een cultuur, 
die de politiek zou gaan be
heersen, was in het verleden 
een schone maar onvrucht
bare wensdroom en in het 
heden een anachronisme. 

Dit klinkt hard-realistisch, 
"real-politisch", zo'n ijzeren kan
selier! De schrijver vervolgt dan 
ook: 
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"Wij zijn realisten gewor
den en moeten het zijn, want 
tenslotte wordt alle waarlijk 
grote politiek in de harten 
van weinigen voorbereid en in 
de hoofden maar vooral in de 
magen der massa's voltrok
ken. Meestal maakt een cul
tuurdroom-in-de~politiek de 
lente, zoals een broeikas de 
lente maakt, profetisch, voor
tijdig, maar selectief: voor de 
weinigen. De lente zelf komt 
van de natuurkrachten, de 
naakte grond en de zon. Men 
moet eten en men zaait, en 
God geeft te eten en de was
dom. De grote politiek gaat 
langs de weg van de natuur, 
in de maatschappij der men
sen. Wanneer men thans, als 
men wil, in Brussel een be
hoorlijk Nederlands gesprek 
kan voeren in tegenstelling 
met tien, vijftien jaren ge
leden, dan heeft dat niets te 
maken met een geslaagde 
Nederlandse cultuurpolitiek 
maar eenvoudig met een ver
anderde economische en poli
tieke conjunctuur, met de 
Benelux-gedachte, die in den 
gemenen man werkelijk aan 
't woord is. Wanneer er sinds 
de oorlog een groeiende be
hoefte bestaat aan wederzijd
se kennismaking en aan uit
wisseling van steden uit 
Noord en Zuid, dan heeft dit 
niets te maken met de samen
zweerdenige gevoelens, waar
mede jaren her de idealisten 
van over de landsgrenzen el
kaar vonden in het complex 
der leeuwenvlaggen". 

(Blz. 279-280) 
Dit lange citaat vraagt eigen

lijk een lang commentaar en roept 
vooral in die tirades, welke wij 
cursiveerden, talrijke vragen op: 
hoe bedoelt ge 't en wàt precies 
wil je zeggen? Hebben we hier 
niet met een opeenstapeling van 
hele en halve waarheden te doen? 
Al dergelijke vragen culmineren 
echter in deze benauwende: Is dit 
nu de politicus Verhoeven, die 
zijn maidenspeech op schrift le
verde? En zet hij de historie 
buiten de grenzen van cultuur en 
politiek en beider verband, waar-

van wij in hem de propagator 
zien? 

* * * 
Even verder schijnt Verhoeven 

zijn "realistische, groot-politieke" 
bedoeling wat duidelijker te ma
ken. Het blijkt echter bij de schijn, 
want op niet bepaald bewezen 
gronden wordt opnieuw, ongetwij
feld onnodig, het cultuurideaal ge
devalueerd. Het blijft, zo lezen wij 
- en weer cursiveren wij maar 
apodicties, welke wij graag zou
den wraken -

"een groot verschil of men 
samen politiek gaat maken 
6mdat men stam- en taalver
want is of dat men de cul
turele verbondenheid beseft 
en verinnigt, 6mdat men ge
zamenlijk politiek voert. De 
eerste weg lijkt idealer, na
tuurlijker en gezonder, maar 
hij wàs tussen Nederland en 
Vlaanderen in feite een con
structie, levend alleen voor 
de weinige ingewijden, kunst
matig voor de anderen ... " 

Mag dan een cultuurideaal niet 
in het brein van de weinigen le
vend worden en is dit beschoren 
alleen aan de grote politiek? 

"Hij - die weg - had iets 
geforceerds, en in elk geval 
wekte hij talrijke weerstan
den, economische wrevels, 
politieke controversen. Deze 
kunnen niet worden wegge
nomen door een cultuur
ideaal, alleen door een poli
tieke noodzakelijkheid. 

(Blz. 280) 
Opnieuw spreekt hier de jeug

dige "real-politiker". En wanneer 
in ons de objectie opkomt: maar 
àls het met de Benelux eens niet 
zo goed zou gaan, blijft er dan 
niets over: géén cultuurverbon
denheid van staat en stam, géén 
geestelijke kracht, welke Neder
land en België, helaas dan blij
vend economisch gescheiden, t6ch 
als bolwerk van typisch Euro
peese beschaving aan de Noord
zee taak en roeping kan geven, 
géén cultuur-ideaal, dat buiten de 
Politiek maar niet buiten het Le
ven behoeft te staan ... 

Als deze objectie in ons op-
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komt, dan voorkomt de politicus 
Verhoeven ons met de erkenning: 
de politiek zal er nog moeite ge
noeg mee hebben maar, bevestigt 
hij er meteen op: zij alleen kan 
het en niet de cultuur! 

• • • 
Waarom wij dit zo vrijmoedig 

noteerden? Omdat Bernard Ver
hoeven dan eindelijk aan zijn be
schouwing over de mentaliteits
verschillen tussen Noord en Zuid 
geraakt - prachtig en boeiend, 
magnifiek en meeslepend. Daarbij 
is Bernard Verhoeven zich zelf 
weer en kan hij het niet stellen 
zonder de historie der cultuur. 
Het is, alsof hij zich, toen zijn 
geloofsbrieven onderzocht werden 
en hij zijn studie over de Katho
lieken in het Kultuurleven van 
Noord en Zuid, geschreven had, 
een heerlijke politieke taart wilde 
bakken, maar nog een beetje met 
de ingredU!nten zat te knoeien: 
het deeg wilde nog niet erg rijzen 
bij gebrek. aan gist. Intussen, zo 
veronderstellen wij maar, was het 
eigenlijke gebak - de beschou
wing over het eigenlijke boeiende 
onderwerp, waarvan hij alles weet 
en doorziet - al naar de Leuven
se bakkerij gezonden. En daarop 
lagen van die heerlijke room
torentjes gespoten: 
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"Economisch, financieel, po
litiek moge het officiële Be-

nelux-apparaat wonderen 
kunnen volbrengen, op cul
tureel gebied moet het· on
herroepelijk falen zonder de 
hulp van de vrije cultuur
krachten aan beide zijden van 
de grens." (BI. 289) 
"Allerlei terreinen van het 
cultuurleven worden geleide
lijk naast en aan elkander ge
openbaard. Dat ontdekkers
werk kan van baanbrekend 
en oriënterend belang zijn:' 

(BI. 293) 
En tot slot dit: 

"Er zijn voor de toenadering 
van Zuid en Noord allerlei, 
vaak onbewuste weerstanden 
te overwinnen, zoals ingeroes
te politieke ressentimenten. 
Maar dan gebeurt het, als 
spelenderwijs, dat een won
derdoener als Guido GezelIe 
een staatsgrens voor nietig 
verklaart en het dubbelrijk 
herstelt als een personele 
unie van de geest. Het is 
niet of nauwelijks een zaak 
van cultuurpolitiek, het is een 
wederzijds instinct van bloed
en stamverwantschap, een el
kaar-zoeken van natuurlijke 
levensverbanden." (Blz. 293) 

o zo! Waar is de harde groot
politicus nu gebleven? Ach, als 
die maidenspeech maar eerst ach
ter de rug is, waar Noord en 
Zuid, Oost en West terecht zo 
naar hunkeren! 
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JAARGANG 3 F:EBRUARI 1950 .. .N.UMMER 12 

OVER HET lEZEN YAN EEN KATHOLIEKE PARTIJ 
Door Mag. Dr. S. Sfokman a.F.M. 

Feitelijk gezien is de K. V. P. een katholieke. maar 
geen kerkelijke partij: beoordeeld naar wat behoort te 
zijn, moet zij evenmin een kerkelijke partij worden. 

lE
r is in de laatste wf:'!ken in dag- en weekbladen een dis

cussie gevoerd over het karakter van de Katholieke 
Volkspartij, en met name over de vraag, of zij geacht 
moet worden een kerkelijke partij te zijn. Wij willen ons 

niet mengen in deze discussie en zien er dan ook van af de ver
schillende standpunten weer te geven en de ovér en weer ge
bezigde argumenten samen te vatten. De bedoeling van dit 
artikel is slechts de aandacht te vragen voor enkele fundamentele 
begrippen, . welker overweging wellicht nuttig kan zijn in een 
op en neer golvende vloed van gedachten en meningen, waaruit 
reeds veel verwarring is ontstaan. 

De K. V.P. een vrije vereniging 

Om het wezen van iets te bepalen is het een in de wijsbe
geerte beproefde methode na te gaan, waar het ding vandaan 

Rectificatie. 
Door een misverstand is het Januari-nummer verschenen als No. I 
van de vierde jaargang. 
Daar echt-er de jaargangen van het Katholiek Staatkundig Maandschrift 
lopen van I Maart t/m I Februari, had dit nummer moeten verschijnen 
als No. II van de derde jaargang. 
De redactie biedt de lezers voor dit misverstand haar veront
schuldigingen aan. 
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komt, waarop het als doel is gericht en waaruit het materieel 
en formeel gezien bestaat. 

Het is duidelijk dat de K.V.P. geen physiek wezen is zoals 
een mens of een leeuwen ook geen noodzakelijke maatschappij 
zoals het gezin of de Staat. Zij is een vrije vereniging, doOIt' 
politieke leiders gesticht, met als doel de bevordering van het 
algemeen welzijn van het Nederlandse volk. Materieel bestaande 
uit een kleiner of groter aantal Nederlandse staatsburgers, is 
zij formeel een politieke partij doordat tussen deze staatsburgers 
een onderlinge samenwerking en een eenheid van staatkundig 
streven tot stand is gebracht door een staatkundig beginsel en 
een staatkundig programma, welker verwezenlijking wordt na
gestreefd. Men kan in het programma verandering aanbrengen 
- 't is immers een vrije vereniging - maar zonder staatkundig 
beginsel en staatkundig program is een politieke partij niet be
staanbaar, daar zij juist hierdoor formeel een politieke partij 
wordt en niet een vereniging van andere aard of doelstelling. 

De K. V.P. een Katholieke partij 

De vraag: is de K.V.P. een katholieke partij, werd tot nog 
toe door niemand gesteld, omdat ook niemand daaraan twij
felde. Na de gevoerde discussies kan het echter dienstig zijn de 
gronden aan te geven, waarom· zij een katholieke partij is. 

De K.V.P. is een katholieke partij, omdat zij door katholieken 
is gesticht en voor het allergrootste deel uit katholieke leden 
bestaat. Zij is bovenal een katholieke partij, omdat zij - alhoe
wel werkend op het profane terrein van de staatkunde - de 
katholieke beginselen tot basis en richtsnoer neemt van haar 
staatkundige beginselen en haar staatkundige programma's. Het 
Algemeen Reglement der K.V.P. zegt immers in art. 2, dat de 
Partij haar werkzaamheid verricht "op de grondslag van de 
zedelijke normen, gelegen in de natuurlijke orde en in de God
delijke Openbaring, gelijk deze door het Kerkelijk leergezag 
worden verklaard." 

Uit deze zinsnede blijkt duidelijk, dat de K.V.P. - overal 
waar zij zich beroept op en laat leiden door de beginselen van 
de natuurlijke zedewet - geenszins aanhanger is van de zoge
naamde "onafhankelijke moraal", die de beginselen voor de 
inrichting van staat en maatschappij met de redeneringen van 
het menselijk verstand alléén veilig meent te kunnen achter
halen. Wetend dat 's mensen verstand verduisterd is en gemak
kelijk dwaalt, zoekt de K.V.P. remedie tegen mogelijke dwaling 
door steeds te rade te gaan bij de uitspraken van het kerkelijk 
leergezag, dat krachtens de van Christus ontvangen volmacht 
de inhoud zowel van de Goddelijke Openbaring als van de na
tuurlijke zedewet verkondigt en verklaart. 
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De K. V.P. geen kerkelijke partij 

Een kerkelijke partij zou de K.V.P. stellig wezen, indien zij 
door de Nederlandse Bisschoppen zou zijn opgericht. Of indien 
zij - eenmaal bestaande - door hen tot een onderdeel van 
het RK. Kerkgenootschap zou worden verklaard, zoals b.v. de 
armbesturen, de St. Vincentius-verenigingen of de RK. Mili
taire Verenigingen. Ook zou zij als een kerkelijke partij be
schouwd moeten worden, indien zij op het zuiver profane ter
rein van de Staatkunde hare instructies zou ontvangen van het 
Kerkelijk Gezag en daaraan verantwoording zou verschuldigd 
zijn voor haar politieke activiteit op dit terrein. 

Van al deze vormen van kerkelijke-partij-zijn is er geen enkele 
verwezenlijkt en wel niemand zal daaraan ook maar een ogen
blik twijfelen. 

Ook de uitdrukkelijke wens, door de Nederlandse Bisschop
pen bij de laatste verkiezingen uitgesproken om op de K.V.P. 
te stemmen, stempelt haar nog niet tot een kerkelijke partij. 
Want door een dergelijke verklaring van buiten af, ondergaat 
de partij als vrije vereniging van Nederlandse staatsburgers 
naar haar innerlijke wezen geen verandering - evenmin als de 
Katholieke Arbeiders Beweging een kerkelijke vakvereniging is 
geworden door het feit, dat de Nederlandse Bisschoppen in hun 
vastenbrief van 1946 alle katholieke arbeiders dringend hebben 
aangespoord daarvan lid te worden. 

Maar is de K.V.P. misschien een kerkelijke partij, omdat zij 
haar functie van politieke samenbinding van de Katholieke 
Nederlanders en van hun richting op de verwezenlijking van 
politieke doeleinden niet kan verrichten tenzij dank aan en in 
de kracht van de beginselen, welke zij van de Katholieke Kerk 
en van het Kerkelijk Leergezag heeft ontvangen? Bij deze vraag
stelling ontmoet ik Pater Dr. J. H. C. Creyghton S.J., die in 
De Linie van 6 Jan. 1950 schrijft: dat de natuurlijke zedewet 
zonder het geloof slechts drijfzand is - dat het Kerkelijk Leer
gezag èn de geloofswaarheid èn de gehele natuurwet in het licht 
en de kracht van het geloof verkondigt - en dat de taak van 
een katholieke partij geen andere kan zijn dan "de katholieke 
beginselen, die bovennatuurlijke beginse;en zijn, te doen door
dringen. En mét die beginselen en in de kracht van die begin
selen, de natuurwet". 

Men zou geneigd zijn hieruit te concluderen, dat de K.V.P. 
hare beginselen slechts kàn ontlenen aan wat Paus en Bisschop
pen als de door Christus aangestelde schatbewaarders der ge
openbaarde leer en als de authentieke vertolkers van de natuur
lijke zedewet aan de K.V.P. voorhouden. Met het gevolg, dat 
men van haar zou moeten zeggen: zij is kerkelijk of zij is niet! 
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Uit de gedachtengang van P. Creyghton spreekt echter een 
onderschatting van de menselijke rede. Het zal wel geen tegen
spraak ontmoeten als ik zeg, dat de erkenning van het bestaan 
van God de eerste en voornaamste grondpijler is van elke maat
schappelijke of staatkundige constructie. Welnu, het Vaticaans 
Concilie heeft tegenover het fideisme enerzijds en het agnosti
cisme anderzijds als dogma gedefinieerd, dat het bestaan van 
God met het natuurlijke licht der menselijke rede met zekerheid 
kan worden gekend. Daarnaast heeft het hoogste Kerkelijk ge
zag meermalen een veroordeling uitgesproken over hen, die 
verdedigden dat de Godheid van Christus niet uit de evangelies 
kon worden bewezen, of dat de vrijheid van de mens en de on
stoffelijkheid van de ziel niet door de menselijke rede kunnen 
worden gekend. Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar zij 
bewijzen hoe het Kerkelijk Leergezag zelf ons tracht te behoe
den voor de dwaling van te menen, dat ons menselijk verstand 
tot weinig meer in staat is. Het probleem geldt trouwens voor 
het gehele terrein der wijsbegeerte, die door de invloed van het 
Christendom voor dwaling is behoed en nieuwe impulsen tot het 
navorsen van de waarheid heeft ontvangen, maar die toch wijs
begeerte is gebleven, dat is: een natuurlijke kennis van der din
gen diepste grond. 

Als dus de K.V.P. bij de formulering van haar beginselen en 
haar richtingen voor dwaling wordt behoed en met vruchtbare 
ideëen wordt verrijkt door de uitspraken van het Kerkelijk leer
gezag, dan verandert dit niets aan de innerlijke evidentie van 
die natuurlijke normen zelf. En evenals een priester, die aan 
een aspirant-bekeerling instructie moet geven, zijn best doet om 
op redelijke gronden het bestaan van God aan te tonen en de 
Godheid van Christus te bewijzen uit de in Hem vervulde pro
fetiën en de door Hem verrichte wonderen, zo ook is het de taak 
van een katholiek politicus de redelijke, voor ieder mensenver
stand aanneembare argumenten naar voren te brengen voor de 
juistheid der beginselen, die hij in wetgeving en bestuur wenst 
te zien doorgevoerd. De pausen van de laatste honderd jaar zijn 
zelf hierin voorgegaan. In hun grote encyclieken over de inrich
ting van de Staat en het herstel der maatschappelijke orde, over 
het huwelijk en de christelijke opvoeding doen zij herhaaldelijk 
een beroep op de eisen van de natuurlijke, door God geschapen 
orde, waarin de zedelijke en door oris verstand kenbare normen 
liggen opgesloten. Juist op het terrein van staat en maatschappij 
zijn onze beginselen veelal natuurrechtelijke beginselen en geen 
gegevens der Goddelijke Openbaring. 

Op grond hiervan meen ik dan ook, dat er geen steekhoudend 
argument is aan te geven voor de stelling, dat de K.V.P. een ker
kelijke partij zou zijn op grond all één van het feit, dat zij hare 
staatkundige beginselen zonder het geloof en zonder het Ker
kelijk Leergezag zoveel moeilijker zou kennen en nog zoveel 
moeilijker zou vasthouden in de practijk van het leven. 
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Maar is de K.V.P. misschien een kerkelijke partij. omdat zij 
bestaat uit mensen, die niet alleen tot de Katholieke Kerk, het 
mystieke lichaam van Christus, behoren, maar die de Kerk zijn? 

Hier ontkomen wij niet aan de vraag: wat is de Kerk? Daar
over schreef Dr. J. H. C. Creyghton S. J. in De Linie van 27 Jan. 
1950: "De Kerk is een gemeenschap van gelovigen. Van deze 
Kerk maken de leken verreweg het grootste gedeelte uit. In 
deze Kerk is het de taak van het Kerkelijk gezag, de gelovigen 
te heiligen, te vormen en geestelijk te leiden. Maar de taak der 
leken is het, en juist niet van het Kerkelijk Gezag, het profane 
leven te heiligen en aan Christus' verlossing deelachtig te ma
ken. De taak der Katholieke Staatslieden is het, deze zelfde taak 
ten aanzien van het politieke leven, en daardoor, naar de wijze 
der politiek, van geheel de georganiseerde samenleving te vol
brengen". En in De Linie van 20 Jan. 1950 haalde P. Creyghton 
een uitspraak aan van Paus Pius XII, die gezegd heeft: "De 
gelovigen, en nauwkeuriger gesproken de leken, staan in de 
voorste linie van het leven der Kerk, door hen is de Kerk het 
levensbeginsel van de menselijke samenleving. Daarom moeten 
zij, speciaal zij, er zich steeds klaarder van bewust zijn, niet al
leen dat zij behoren tot de Kerk, maar dat zij de Kerk zijn". 

In deze gedachtengang moet men derhalve zeggen, dat de 
katholieke K.V.P.ers "de Kerk zijn" - juist in hun activiteit 
op staatkundig gebied. Reden waarom het Engelse Katholieke 
weekblad Tablet naar het oordeel van P. Creyghton terecht de 
katholieke staatskunst heeft omschreven als "die staatskunst, 
waardoor de Kerk haar invloed moet oefenen op de georgani
seerde samenleving". Reden ook waarom - eveneens naar het 
oordeel van P. Creyghton (De Linie 27 Jan. 1950)- Prof. Romme 
een misverstand in het leven riep, toen hij in de Volkskrant van 
18 Jan. 1950 die roeping der Katholieke Staatskunst hiermee 
gelijkstelde: "dat de Katholieke Staatsman moet zorgen voor de 
invloed van het kerkelijk gezag op de zaken van de Staat". 

En om aan zijn mening nog meer kracht bij te zetten, heeft 
P. Creyghton gemeend erop te moeten wijzen: "dat het Kerk
begrip in de theologie - ons wetenschappelijk inzicht in het 
mysterie der Kerk - zich volop in evolutie bevindt; dat thans 
de eerste bouwstenen in bewerking zijn voor een theologisch 
tractaat over de functie van de leken in de Kerk; dat sinds 
enkele tientallen jaren nieuwe en zeer ver-reikende inzichten 
in toepassing worden gebracht betreffende de verhouding van 
natuur tot genade" (De Linie, 3 Februari 1950). 

Alvorens hierop in te gaan moge ik eraan herinneren, dat 
Paus Pius XII in zijn encycliek Mystici Corporis Christi van 29 
Juni 1943 de leer over de Kerk als het mystieke lichaam van 
Christus voorstelt als een groot geheim. Ons past daarom enige 
schroom. Als men echter studie maakt van deze encycliek - die 
toch zeker een authentieke bron is om daaruit de resultaten der 
moderne theologie over de Kerk te leren kennen - dan vinden 
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wij daarin een sterke beklemtoning van de plaats en de taak, 
welke de leken innemen in de Kerk, alsook van de wonderbare 
werking van de H. Geest, Die aan het mystieke lichaam van 
Christus een eenheid geeft, die groter en veel verhevener is dan 
de eenheid zowel van een physiek als van een zedelijk lichaam. 
Maar de encycliek somt ook op al de elementen, die naar de 
traditionele leer der theologen in het begrip Kerk zijn vervat. 
De kerk is een concrete en zichtbare en uit bepaalde leden be
staande gemeenschap, waarin de dragers van de hierarchie en 
de leken organisch zijn verbonden en welke ook naar buiten 
een eenheid vertoont' door de belijdenis van eenzelfde geloof, 
de deelname aan hetzelfde offer en dezelfde sacramenten en de 
onderhouding van dezelfde wetten. Daarbij wijst de Paus op 
een dubbele dwaling. Het is vooreerst een dwaling in de Kerk 
alleen te zien een menselijke instelling met een bepaalde 
disciplinaire ordening en uitwendige ceremonies, maar die geen 
deel heeft aan hemels leven. En het is evenzeer een dwaling 
de Kerk slechts te zien als een liefdeskerk, uit liefde geboren 
en door liefde gevoed, en niet ook als een rechtskerk, als "een 
in haar soort volkomen gemeenschap, die met alle juridische 
en sociale elementen is toegerust". Met name legt de Paus de 
klemtoon op de volstrekte noodzakelijkheid van een éénhoofdig 
gezag, dat "voor aller ogen duidelijk zichtbaar" is en dat "aller 
inspanning en samenwerking kan richten op het voorgestelde 
doel". 

Na deze zeer summiere weergave van een voor ons menselijk 
verstand moeilijk te begrijpen leerstuk, kom ik terug op de door 
P. Creyghton geopperde moeilijkheden. En dan moet ik voorop
zetten, dat Pater Creyghton de laatste zin van Pius XII maar 
voor de helft heeft geciteerd. In de vertaling van Katholiek 
Archief (deel I, 1946, kolom 99) luidt de laatste zin volledig 
aldus: "Daarom moeten zij (de leken), en zij bovenal, zich altijd 
helderder bewust worden van het feit, dat ze niet alleen be
horen tot de Kerk, maar de Kerk zelf zijn, dat wil zeggen de 
gemeenschap der gelovigen, onder de leiding van het gemeen
schappelijk Hoofd, de Paus, en van de Bisschoppen in vereniging 
met de Paus". 

Deze laatste woorden zijn belangrijk, want daaruit blijkt al 
aanstonds, dat de Paus de leken niet beschouwt als de Kerk in 
geheel haar omvang en met al haar wezenlijke bestanddelen en 
eigenschappen. Men zou het populair aldus kunnen zeggen: de 
leken zijn de Kerk minus het Kerkelijk Gezag. 

Eveneens blijkt uit de verklarende toevoeging van de Paus, 
dat de leken - op welke wijze en in welke mate zij dan ook het 
"levensbeginsel van de menselijke samenleving" mogen zijn -
toch steeds onder de leiding staan van Paus en Bisschoppen. En 
gaat P. Creyghton dan niet te ver als hij schrijft, dat de heiliging 
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van het profane leven juist niet de taak van het Kerkelijk Ge
zag is? Want men moet toch aannemen, dat bij deze heiliging 
van het profane leven de leiding gevende taak van het Kerkelijk 
Gezag niet minder belangrijk is dan de uitvoerende taak van 
de leken. 

Op zich genomen is dit punt al zeer belangrijk, vooral in de 
practijk van het denken en oordelen in ons vaderland. Want als 
men met de Tablet de katholieke staatskunst omschrijft als die 
waardoor de Kerk haar invloed moet oefenen op de georgani
seerde samenleving, dan denkt bijna iedereen en zeker iedere 
niet-katholiek aan invloed van het kerkelijk gezag. Zoals ook 
wij de uitdrukking: invloed van de Staat, verstaan als invloed 
van het staatsgezag en niet van individuele staatsburgers of een 
groep van staatsburgers. De boven aangehaalde woorden van 
P. Creyghton in De Linie van 27 Januari 1950 lijken mij daarom 
niet alleen onjuist, maar ook gevaarlijk vanwege de valse con
clusies, die niet-katholieken daaruit geneigd zijn te trekken. 

Toch ben ik hiermee, als ik het zo mag zeggen, nog niet van 
P. Creyghton af. Want dat de leken enerzijds het Kerkelijk 
gezag niet zijn en anderzijds wel onder de leiding daarvan 
staan, weet P. Creyghton tenslotte ook wel. Indien ik zijn ge
dachtengang goed begrijp, dan wil hij eigenlijk zeggen, dat de 
leken juist in hun kwaliteit van ledematen van het lichaam 
der Kerk het profane leven heiligen. Als zodanig treden zij op 
- niet alleen op het terrein van het hierarchisch apostolaat der 
Katholieke Actie, maar ook op het terrein van het profane 
leven. Ook op dit terrein handelen zij als ledematen van het 
lichaam der Kerk, juist omdat deze kwaliteit door het onuit
wisbaar ingedrukte merkteken van het H. Doopsel van hen niet 
is los te maken. En al mogen er dan naast de leken nog andere 
ledematen van dit lichaam zijn, aan wie zelfs het gezag en de 
leiding is toevertrouwd, ook de leken behoren niet alleen tot 
de gemeenschap der gelovigen, maar zij zijn die gemeenschap, 
zij zijn het mystieke lichaam van Christus, zij zijn de Kerk. 

Uit deze gedachtengang moet volgen, dat iedere activiteit 
van katholieke leken, op welk terrein van het profane leven 
ook, een activiteit van de Kerk is. Pater Creyghton schrijft dan 
ook zelf in De Linie van 27 Januari 1950: "Heeft men zich wel 
eens ger<>aliseerd wat het betekent dat de K.V.P.-afgevaardig
den gekozen worden, in hoofdzaak, door de katholieken van 
Nederland? Het betekent dat zij door de Kerk van Nederland 
gekozen zijn." 

Men is geneigd hier aanstonds te vragen, of dan ook de heer 
Welter - als in hoofdzaak door de katholieken gekozen - door 
de Kerk van Nederland in de Kamer is gebracht? En hebben 
de katholieken, die op de lijst Welter stemden, gehandeld onder 
de leiding van het Kerkelijk Gezag, dat een wezensbestanddeel 
is van de Kerk? Of was de Kerk van Nederland verdeeld? 
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Maar laat ons niet op een zijspoor komen en liever het betoog 
zelf van Pater Creyghton nader beschouwen, waarin naar mijn 
mening in diepste wezen het probleem wordt aangesneden van 
de veTIlOuding tussen Kerk en Staat, beter nog: van de verhou
ding tussen natuur en bovennatuur. 

Zo gezien komt het probleem hierop neer: is het Kerk-begrip, 
dat in de bovennatuurlijke orde ligt, ook toepasselijk in de na
tuurlijke orde? Of met andere woorden: indien men aanneemt 
dat de leken in de bovennatuurlijke orde de Kerk zijn, zijn zij 
dit dan ook in de natuurlijke orde, op de diverse terreinen van 
het profane leven, zoals de techniek, de economie, en tenslotte 
ook de Staatkunde? 

Kerk en Staat - Natuur en Bovennatuur 

Mij beperkend tot de staatkunde, meen ik de aldus gestelde 
vraag ontkennend te moeten beantwoorden voor zoverre het be
treft iedere activiteit van de leken op zuiver staatkundig gebied. 

Het fundamentele argument voor mijn mening acht ik gelegen 
in de ook door het hoogste Kerkelijk gezag herhaaldelijk erken
de souvereiniteit en onafhankelijkheid van de Staat ten opzichte 
van de Kerk in het bestuur van de Staatsgemeenschap. 

In zijn encycliek Irnrnortale Dei van 1 November 1885 over de 
christelijke staatsinrichting schrijft Leo XIII, dat "God de zorg 
voor het menselijk geslacht aan twee machten heeft toever
trouwd, de kerkelijke en de burgerlijke macht, de ene voor de 
goddelijke, de andere voor de menselijke belangen. Beide ver
tegenwoordigen in haar gebied de hoogste macht en hebben 
vaste grenzen, door beider natuur en naaste doel getrokken; 
grenzen waardoor als het ware de sferen worden omschreven, 
waarbinnen zich beider werkzaamheid rechtens beweegt .... 

De ene heeft onmiddellijk tot doel de zorg voor het aardse wel
zijn, de andere het bereiken van de hemelse en eeuwige goe
deren. Al wat er dus in de menselijke aangelegenheden op enige 
wijze heilig is, al wat betrekking heeft op het zielenheil of de 
dienst van God, hetzij het heilig is uit zijn aard, hetzij om iets 
anders waartoe het als middel geordend is: dat alles valt onder 
de macht en de vrije beschikking der Kerk. Al het andere daar
entegen, dat binnen het gebied der zuiver burgerlijke en zuiver 
politieke zaken valt, staat met recht onder het burgerlijk gezag, 
want Jesus Christus heeft bevolen aan de keizer te geven wat 
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des keizers is en aan God wat Gode toekomt 1). En in de ency
cliek Ubi Arcano over de vrede van Christus in het Rijk van 
Christus van 23 Dec. 1922 schrijft Pius XI: "De Kerk beschouwt 
het ongetwijfeld als buiten haar bevoegdheid liggende, zich zon
der reden te mengen in deze aardse en zuiver politieke zaken". 
Dezelfde Paus spreekt in de encycliek Quadragesimo Anno over 
de taak van de Kerk "om haar gezag te doen gelden, niet in 
kwesties van technische aard - want daartoe mist Zij de ge
schikte middelen en de opdracht - maar wel in kwesties, die 
de zedenwet raken." De motivering in de korte tussenzin is 
merkwaardig: de Kerk heeft in kwesties van technische aard 
geen middelen en geen zending! 

Het gemaakte onderscheid tussen Kerk en Staat vooropge
steld, vinden wij vervolgens in de pauselijke encyclieken tal
rijke aansporingen aan het adres van de Katholieken, om aan 
het staatkundige en politieke leven deel te nemen. Het zou ver
keerd zijn - zo zegt Immortale Dei - "zich van iedere deel
name aan het politieke leven te onthouden, geen belangstelling 
te hebben voor het algemeen belang en daartoe niets bij te 
dragen; te meer omdat de katholieken juist door de voorschrif
ten van de leer die zij belijden aangespoord worden, om de be
langen van de Staat eerlijk en plichtsgetrouw te behartigen". 

De katholieken moeten daarbij eensgezind zijn wanneer het 
gaat over beginsel-vragen of over de rechten der Kerk, die dik
wijls door de machthebbers in de staat worden miskend; zij 
moeten zich onderwerpen aan of laten leiden door Paus en Bis
schoppen, wanneer deze op eigen terrein of althans op het ter
rein der z.g. gemengde zaken uitspraak doen over de zedelijke 
beginselen, die aan het maatschappelijk en staatkundig leven 
ten grondslag liggen of over de rechten, die aan de Kerk toe
komen. Zo heeft b.v. Leo XIII in zijn encycliek Affari vos van 
8 Dec. 1897 over de schoolstrijd in Canada de destijds onderling 
verdeelde katholieke Canadezen aangespoord tot eensgezind
heid en eenparigheid van actie, ook al gaf Leo XIII daarbij zelf 
te kennen, dat meerdere wegen tot het beoogde doel konden 
voeren en er dus ook verschil van mening kon zijn over de te 
voeren acties. Maar - aldus de encycliek - "terwille van het 
hoge belang en gewicht dezer zaak had men alle meningsver
schillen betreffende politieke kwesties, die van zoveel geringer 
belang zijn, moeten laten rusten". 

Hier betrof het een schoolkwestie, die een beginselkwestie is 
en waarmede de rechten der Kerk zijn gemoeid. Buiten deze 
sfeer zijn de katholieken echter vrij - en dit is in dit verband 
het derde belangrijke punt, dat de aandacht verdient. De 
encycliek Immortale Dei zegt uitdrukkelijk: "Waar het echter 

1) Wij volgden hier en elders de vertaling van de encyclieken in 
de Serie Ecclesia Docens. 
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gaat over zuiver politieke aangelegenheden, over de beste rege
ringsvorm, of de Staat op deze of die wijze moet worden inge
richt: in al deze kwesties kan ongetwijfeld verschil van inzicht 
geoorloofd zijn". 

En nu terugkerend op de gedachtengang van P. Creyghton 
stel ik de vraag, of in het licht van deze pauselijke encyclieken 
de activiteit der katholieke leken op zuiver staatkundig terrein 
wel ligt in de sfeer van de Kerk, in de sfeer van het boven
natuurlijke? Handelen de katholieke leken op profaan terrein 
wel in hun kwaliteit van lidmaat der Kerk, zodat zij ook in hun 
werkzaamheid op het profane terrein gezegd moeten worden de 
Kerk te zijn? En tenslotte - wil het Kerkelijk Gezag zelf, onder 
welks leiding toch de activiteit der leken als ledematen van het 
lichaam der Kerk plaats vindt, die activiteit op profaan terrein 
zien en aanvaarden als een activiteit van de Kerk? 

Juist op grond van de aangehaalde teksten kan ik deze vragen 
niet anders dan ontkennend beantwoorden. Het hoogste Ker
kelijk Gezag zegt zelfs, dat de Kerk op zuiver profaan terrein 
geen zending heeft en geen middelen om tot de oplossing der 
aardse problemen een bijdrage te leveren. Consequent zijn· de 
katholieke leken op dit tprrein vrij om onderling van mening 
te verschillen. Indien zij nu verdeeld zijn, is dan ook de Kerk 
verdeeld? En hebben wij hier dan te doen met een terrein van 
werkdadigheid, waar de leken de Kerk zijn, maar niet onder de 
leiding van het Kerkelijk Gezag staan, dat immers zich zelf 
incompetent verklaart? Indien de leken in hun activiteit op zui
ver profaan terrein de Kerk zijn, gelijk P. Creyghton zegt, dan 
brengt hij op dit terrein een begrip over, dat in een andere, in 
de bovennatuurlijke orde ligt. En dan ontgaat mij wat op dit 
profane terrein het Kerk-begrip wel of niet inhoudt. 

Pater Creyghton heeft zich echter in De Linie van 3 Februari 
1950 beroepen op een ontwikkeling in de theologie, die geheel 
nieuwe perspectieven opent voor de onderhavige kwesties. Ik 
ben daarom te rade gegaan bij een prominent vertegenwoordiger 
der moderne theologische stromingen in Frankrijk: Kardinaal 
Suhard. In zijn Vastenbrief van 1949 - die de omvang van een 
theologisch tractaat heeft en de titel draagt: De Priester onder 
de mensen - spreekt Kard. Suhard uitvoerig over de zending 
van de Kerk en de roeping van de leken en hij citeert daarbij 
ook het woord van Paus Pius XII: "zij zijn de Kerk". Na erop 
gewezen te hebben, dat het de roeping van de Kerk is om het 
"tijdelijke", d.i. de wereld en het gehele mensdom in al zijn 
uitingen en vormen te doordringen en voor Christus te winnen, 
stelt Kard. Suhard op bI. 71-72 deze vraag: 

"Betekent deze steeds voortschijdende inlijving, die er blijk
baar op gericht is eens alles te omvatten, de ondergang van het 
aardse rijk ofwel de fusie van die twee rijken?" 

En ziehier het antwoord: 
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"Het officieel onderricht van de Kerk is uitdrukkelijk 1): 
geen verwarring van machten noch wederzijdse inmenging. Er 
bestaat een orde van realiteiten waar de mens wettelijk verant
woordelijk voor is. De genade doet de natuur niet verdwijnen. 
Van te hoog gehalte om zich te verlagen en haar taak na te 
laten, is de Kerk toch tevens met te veel eerbied voor het men
selijke vervuld dan dat zij er, door welke vorm van theocratie 
dan ook, beslag op zou willen leggen, of dat zij het heimelijk als 
minderjarig zou willen behandelen door een verdekt vaderschap. 
Het onderscheid, door Leo XIII naar voren gebracht, tussen 
Kerk en Staat als volmaakte maatschappijen, ligt nog in een
ieders geheugen". 

1) In de Nederlandse vertaling (Foreholte, Voorhout) staat in plaats 
van uitdrukkelijk: formeel, hetgeen m.i. een onjuiste Nederlandse 
weergave is van het Frans: "L'enseignement officiel de l'Eglise est 
formel". 
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de Nederlands.lndonesische Unie 
door Mr. Th. M. J. de Graaf 

De UnIe zoals de 
K. V. P. haar aan· 
vankelijk gewenst 
had en zoals zij 
tenslotte geworden 

/

IS. Mogelijkhede~ 

en perspectIef. 

Ontstaan, vorm en inhoud 

Sinds de gerechtvaardigde aspiraties van het Indonesisch 
Nationalisme in het na-oorlogse Nederland bewuste en 
gefundeerde erkenning vonden, richtte Nederlands doel
stelling aangaande de daarmede tevens erkende nood

zakelijkheid van grondige Staatkundige hervormingen zich op 
een zodanige ombouw van het aloude Koninkrijk, dat Indonesië 
daarin een aan Nederland gelijkwaardige positie zou bekleden. 
Deze gelijkwaardigheid vereiste vrijheid en zelfstandigheid, al
thans eenzelfde vrijheid en zelfstandigheid t.O.V. Nederland als 
Nederland na de ombouw zou hebben t.O.V. Indonesië. 

Bij de overeenkomst van Linggadjati, getekend op 25 Maart 
1947, werd voor het eerste gesproken over een Nederlands
Indonesische Unie, waarin de voorgenomen ombouw van het 
Koninkrijk zou uitmonden. En inderdaad is dat sedert 27 De
cember 1949 het geval. 

Doch in het tijdsverloop tussen de datum van Linggadjati en 
de dag ven stichting der Nederlands-Indonesische Unie, is zo het 
een en ander gebeurd. Er is zoveel gebeurd, voornamelijk in 
een sfeer van vrijwel voortdurend conflict, dat dientengevolge 
voor beide partijen, Nederland en Indonesië, de dag van 27 De
cember 1949 niet zozeer het teken droeg van geboorte der Unie 
als wel zwaar ging van overdracht van souvereiniteit van Ne
derland aan Indonesië. De samenval van momenten - souverei
niteitsoverdracht èn geboorte der Unie - kreeg in veler ogen 
die dag niet de perspectiefvolle betekenis, welke daaraan toch 
geacht werd te zijn verbonden. 

De oorzaken daarvan liggen voor de hand: de souvereiniteits
overdracht vormde het meest spectaculaire deel van de beves
tiging der nieuwe rechtsorde; zij beklemtoonde bijzonderlijk het 
resultaat van Indonesië's streven en de afstand van Nederlands 
rechten; zij droeg het karakter van afsluiting ener periode van 
eeuwen, waaraan talloze Nederlanders met hun diepste gevoe
lens en hechte tradities waren verknocht. 
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Vanuit Indonesisch oogpunt was het volkomen begrijpelijk, 
dat juist dit facet der plechtigheid de hoogste bekoring en voor
naamste betekenis had. Nederland voorts kon, vanwege sterk 
verbreide teleurstelling over de Unie-constructie, niet voldoende 
enthousiasme opbrengen om ook het aanvangsmoment van de 
nieuwsoortige verbondenheid in eigen hart als waardevol te 
beleven. 

Het is goed en nuttig om aan dit constateren de vraag te ver
binden, of die teleurstelling op zodanige feiten berust, dat zij 
- zoal terecht gevoeld - ook terecht mag leiden tot pessimisme 
inzake de toekomstige betekenis van de huidige Unie-constructie. 

De zware Unie 

Wanneer men zich afvraagt wat Nederland zich eigenlijk aan 
constructies ener Unie heeft gedacht, dan springt, althans in 
K.V.P.-kringen, stèrk de constructie naar voren, welke men vin
den kan in een, in Februari 1948 verschenen, rapport van het 
Katholiek Centrum voor Staatkundige Vorming; dit rapport 
draagt de titel "Statuut van de Nederlands-Indonesische Unie. 
Proeve van hoofdlijnen". In zeer uitgebreide kringen van ons 
volk, ook buiten de K.V.P., vond dit rapport gunstige weer
klank en, wat zijn hoofdgedachte betreft, grote bijval. 

Het rapport stond een Unie-constructie voor, welke nader
hand is aangeduid met de term "Zware Unie" als tegenstelling 
tot "lichte" of "vederlichte" constructies, welke later, onder de 
zich inmiddels gewijzigd hebbende omstandigheden, opgeld gin
gen doen en waarvan wij de huidige Unie-vorm een specimen 
zouden kunnen noemen. 

Het staat vast dat de K.V.P., welke zich wel nooit uitdruk
kelijk met de gedachten van dit rapport heeft vereenzelvigd 
maar daarin toch richtlijnen vond, het betreurt, dat op het 
moment van vestiging der nieuwe rechtsorde die Unie-con
structie niet is verwezenlijkt. Zij zag daarin de ideale vorm en 
uitdrukking van haar doelstellingen in de Indonesische politiek. 

Die zgn. zware Unie veronderstelde immers een sterke poli
tieke verbondenheid, zich uitend in staatsrechtelijke vormen. 

De gedachte sterke politieke verbondenheid ging uit van ge
meenschappelijke belangen en gemeenschappelijke behartiging 
daarvan. De gemeenschappelijke belangensfeer werd als van 
hogere orde verondersteld, de gemeenschappelijke behartiging 
daarvan als een eigen goed, de politieke eenheid als van hogere 
waarde dan de verscheidenheid der delen. 

Dientengevolge dienden de delen, de Unie-partners, het eigen
belang te onderschikken aan het belang der hogere eenheid, de 
Unie. 
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Die Unie zou een eigen competentieveld hebben en daarop 
eigen souvereiniteit uitoefenen, wat de gezagssfeer betreft uit
gaande boven de souvereiniteit der partners afzonderlijk. De 
Unie, als vorm van politieke eenheid, zou eigen gezagsorganen 
hebben: een eigen regering derhalve, een eigen parlement, een 
eigen rechtspraak. De inrichting der Unie zou afgestemd zijn 
op ontwikkeling van directe daadkracht zodra een gemeen
schappelijk, een Unie-belang dus, zulks zou vereisen. In haar 
eigen inrichting zou zij logischerwijze de mogelijkheid bevatten 
om zich te verdedig~n tegen eventuele desintegrerende tenden
zen van de deelgenoten: zo zouden de Unie-ministers door de 
Kroon worden benoemd, weliswaar op pariteitsbasis doch onaf
hankelijk van de regeringen der deelgenoten. 

De politieke eenheid stond derhalve in deze Unie-vorm voor
op. Bij de tot standkoming werd Nederland verondersteld een 
deel zijner souvereinitet in te brengen; bij de vestiging der 
nieuwe rechtsorde zou de samenval van momenten, als boven 
bedoeld, betekenen dat een deel der aan Indonesië over te dra
gen souvereiniteit rechtstreeks aan de Unie zou toevallen. 

De reacties van Indonesisch nationalistische kringen op deze 
conceptie waren sterk afwijzend. Deze afwijzing werd niet alleen 
door republikeinen geformuleerd, doch ook door federalisten; 
zij was nagenoeg algemeen. Omdat zij algemeen was, toonde zij 
zich duidelijk een uiting van een, het Indonesisch nationalisme 
in al zijn vormen verwante tendens. Men kon stellig niet ver
onderstellen dat die algemene tendens zich keerde tegen coöpe
ratie met Nederland, want de federalisten hebben een politieke 
Unie-binding destijds nooit algemeen afgewezen. Er was dan 
ook reden voor de veronderstelling dat in casu het, met betrek
king tot Indonesië's zelfstandigheid, constituerende karakter der 
besproken Unie-conceptie onaanvaardbare factor vormde. 

Dit vindt zijn verklaring in het alleszins begrijpelijke feit, 
dat van de aanvang af in het proces der voorgenomen staats
rechtelijke hervormingen het zwaartepunt voor Nederland en 
Indonesië verschillend lag. 

Want hoewel, althans wat de meerderheid van ons volk aan
gaat, met Indonesië niet van opinie werd verschild over de vraag 
of Indonesië al of niet recht had op vrijheid en zelfstandigheid, 
bleek voortdurend wel verschil te bestaan aangaande de wijze 
waarop dit recht naar beider oordeel moest worden verwezen
lijkt. Nederland zocht daartoe kracht in een synthese; Indonesië 
was zozeer in de ban van revolutie, dat het nooit zijn eenzijdige 
actie geheel heeft vermogen om te vormen tot een synthese
streving. In die ban bleef Indonesië steeds ageren naar absolute 
souvereiniteit; allengs bleek steeds duidelijker dat het zich eerst 
na de verkrijging daarvan wilde binden in een Unie met Neder
land, dus krachtens een souvereine wilsact. 

Nederland daarentegen stelde uitdrukkelijk meer deUnie voor
op. In de Unie zou Indonesië gelijkwaardig zijn aan Nederland; 
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die gelijkwaardigheid werd in Nederland voldoende erkenning 
geacht van de nationalistische aspiraties van Indonesië, daar 
die gelijkwaardigheid immers zou betekenen zelfstandigheid, 
souvereiniteit, zij het dan een in Unieverband voor beide part
ners gelijkelijk beperkte souvereiniteit. 

Voor Nederland was dus de Unie primair: door de omvorming 
van het aloude Koninkrijk tot een Unie wilde Nederland aan 
Indonesië souvereiniteit verlenen. Voor Indonesië was de sou
vereiniteit primair: het wilde de Unie slechts zien voortkomen 
uit een daad van eigen souvereiniteit. 

Dit verschil in uitgangspunt had dus betrekking op het vor
mingsproces der Unie en niet zozeer op de vorm zelf. Besef 
hiervan kan ons ervoor hoeden, om niet a priori te veronder
stellen, dat de thans geldende Unie-vorm slechts gevolg en 
symptoom is ener non-coöperatieve gezindheid van de Indone
sische leiders. 

Want de ontwikkeling der feiten, o.a. ook de gewapende con
flicten met de Republiek, was ten dele ook een gevolg van het 
onverenigbaar blijken ven genoemde stellingen. Het werkte in 
de hiermede verbonden sfeer van sentimenten als een kataly
sator in dier voege, dat men aan Indonesische zijde de souverei
niteit steeds weer tot absolute waarde ging verheffen en de 
Nederlandse Unie-conceptie ging zien als een door Nederland 
beoogde uitholling, als een opzettelijke bedreiging van het zo 
bovenmatig begeerde goed der souvereiniteit. Daarmede ver
viel, ook t.a.v. federatistische kringen, de basis van vertrouwen, 
welke voor elke sterke politieke verbondenheid conditio sine qua 
non is. 

Maar ook om andere redenen, minder in het psychologische 
vlak en meer in dat der maatschappelijke verhoudingen liggend, 
geraakte de conceptie ener zgn. zware Unie tot de niet meer 
realiseerbare mogelijkheden. 

In de conflictperiode had het Indonesisch nationalisme, althans 
in de militante expressie van zijn symbolisch centrum, steeds 
extremere vormen aangenomen, had het zich bovendien ver
schanst geweten achter velerlei internationale intrigues, waar
mede het overigens uit vermeende noodzaak tot zelfverdediging 
relaties had aangeknoopt, had het voorts een volkssentiment 
opgewekt, hetwelk zelfs zijn eigen, meer verstandelijke leiders 
aan handen en voeten bond. Dit betekende dat de maatschap
pelijke bindingen, welke voorheen zo talrijk en sterk bestonden 
tussen Nederlandse en Indonesische kringen, in grote en centrale 
delen van Indonesië, tengevolge van isolement en anderszins, 
ontwricht waren dan wel vernietigd. Dit betekende derhalve 
tevens dat een juridisch sterke Unie-constructie, gericht immers 
op de verandering van die vroegere maatschappelijke bindingen 
in een hecht politiek verband, niet meer houdbaar was, als zijnde 
irreëel voor de nieuwe feitelijke situatie. 
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Er bleven twee mogelijkheden. De eerste was, dat de conflict
periode zou worden gevolgd door een staatsrechtelijke over
gangsperiode, waarin bij rust en orde de maatschappelijke bin
dingen nog zodanig konden worden hersteld, dat de zgn. zware 
Unie-vorm geëigend zou kunnen blijken om behoeften· van de 
practijk te vullen. Door het plan van vervroegde souvereini
teitsoverdracht, geraakte deze mogelijkheid van de baan. 

De tweede mogelijkheid - welke dus de enige werd - was 
deze, dat de Unie-constructie, zoals deze in Nederland was op
gezet, werd opengekapt, dat daarin veel meer speling werd aan
gebracht, dat op een lager niveau van verbondenheid werd be
gonnen. 

Bepaaldelijk ook aan Nederlandse zijde geraakte men tot het 
besef, dat men zich in de nieuwe feitelijke situatie moest hoe
den voor een constructie, waarin de Unie juridisch meer gezag 
zou opeisen dan zij politiek zou kunnen opbrengen. 

Men geraakte bedacht op het gevaar, dat een min of meer 
volmaakte vorm niet snel genoeg zou worden opgevuld door de 
materie en deswége als een huis zonder fundament in elkaar 
zou zakken bij de geringste schok. De nieuwsoortige verbonden
heid van Nederland en Indonesië diende een begin te maken 
in een Unie-constructie, welke enerzijds de banden niet als knel
lend zou doen gevoelen en anderzijds toch ook niet van zodanige 
opzet zou zijn, dat niet reeds in de formule van samenwerking 
aan de practijk de kiemen van verdere uitgroei zouden worden 
geboden. 

De bescheidenheid dezer desiderata - het zij hier nogmaals 
en ten overvloede aangetekend - had dus niets van doen met 
een eenzijdig toegeven van Nederland aan Indonesische wensen 
of internationale pressie. De bescheidenheid dezer desiderata 
vond immers basis en nadere bepaling louter en alleen in het 
tijdperk van negatieve ontwikkeling der maatschappelijke ver
houdingen tussen Nederland en Indonesië, gevolg van het alles
zins betreurde, toenmaals slepende conflict. 

Het mag hier worden gezegd, dat bij de K.V.P.-kamerfracties 
alleszins begrip voor dit alles bestond en voorts dat van deze 
zijde een belangrijk deel is bijgedragen in die punten van het 
huidige Unie-Statuut, welke een groei naar toekomstig sterkere 
politieke verbondenheid open houden en zelfs de strekking heb
ben deze doelbewust te stimuleren. 

Het Unie-statuut 

Men zou al van een zeer onjuist inzicht getuigen, indien men 
deze groeipunten in het Unie-Statuut niet zou onderkennen. 

Hoewel er geen eigen competentieveld van de Unie is afge
bakend, wordt anderzijds op niet één terrein werkzaamheid der 
Unie bij voorbaat uitgesloten. 

840 

l 



Hoewel er geen eigenlijke Unie-wetgeving is in de zin van het 
formele recht, ontstaat er toch via de gemeenschappelijke rege
lingen een Unie-recht in materiële zin, aangezien die gemeen
schappelijke regelingen zullen prevaleren boven de nationale 
wetten en niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd of ingetrok
ken. Kan enerzijds worden geconstateerd, dat op geer, enkel ter
rein een gemeenschappelijke behartiging van belangen nood:' 
zakelijk, krachtens bepaling, moet resulteren uit het te plegen 
overleg, anderzijds kan men uit de gehele strekking van het 
Statuut concluderen, dat de werkmethoden der Unie er op ge
richt zijn om in de aanvangsperiode mogelijk dreigende conflicten 
te ontgaan en aldus de Unie een kans te geven mettertijd tot 
werkelijke realiteit te geraken. 

Wordt de bestaansmogelijkheid van een zelfstandig Unie
belang, denkbaar staande boven en zelfs strijdig met het belang 
van een of beide deelgenoten - een onderschikking van be
langen dus aan het hogere geheel - niet explicite gesteld, er
kenning ervan wordt evenmin uitgesloten. 

Staat het incidentele karakter van samenwerking nog sterk 
op de voorgrond, anderzijds is dit karakter niet meer ondenk
baar in het, aan het Statuut gehechte, cultureel accoord, het
welk een zeer ruime samenwerking beoogt; tegenwicht wordt 
voorts ook geleverd door de permanente opzet van het Unie
secretariaat. 

Er zijn geen Unie-regering en geen Unie-parlement. Verplich
tend voorgeschreven zijn echter conferenties van wederzijdse 
ministers; in het eveneens voorgeschreven parlementaire con
tact ligt voorts een erkenning van de diepere zin van de volks
invloed op verdieping der Uniegedachte in het politieke vlak. 

Door dit alles wordt de thans bestaande Unie gekenmerkt 
als verkerend in een aanvangsstadium, niet slechts naar de in
houd doch derhalve ook naar de vorm. Alle goede mogelijkheden 
worden opengelaten; geen enkele mogelijkheid van groei wordt 
bij voorbaat gefrustreerd door een nauw keurslijf van samen
werkingsvormen. 

Hieruit volgt dat het voornamelijk aan de maatschappelijke 
krachten in Nederland en Indonesië zal zijn om elkaar, waar dan 
ook, op Unie-niveau te ontmoeten en gemeenschappelijke inte
ressen te doen ontstaan, alsmede daarvan te doen blijken. De 
werkingssfeer der Unie en dus ook hare ontwikkeling zullen 
daarmede equivalent zijn. 

De toekomstige ontwikkeling 

Nu de vorm der Unie zich in generlei opzicht verzet tegen het 
opvangen van een maatschappelijke ontwikkeling tot onderlinge 
verwevenheid van belangen, kan de huidige Unie-constructie 
eigenlijk nooit met enig recht worden veroordeeld. Anderzijds 
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echter kan de waarde ervan slechts gemeten worden naar de 
mogelijkheden, welke men, ieder voor zich, aanwezig ziet voor 
die groei naar maatschappelijke verwevenheid tussen Neder
land en Indonesië. Het nut der Unie tenslotte zal zich moeten 
demonstreren in de realisering dier verwevenheid. Noodzaak 
tot samenwerking dient aan de Unie inhoud te geven. Zo dit 
gebeurt, zullen vorm en inrichting der Unie zich, voorzover 
nodig, vervolmaken, omdat het eigenbelang der partners zulks 
zal meebrengen. 

Wanneer de toekomst ten aanzien van Indonesië onzeker 
wordt genoemd, althans onvoorspelbaar, dan kan zulks toch 
niet geschreven worden op de debetzijde van de huidige Unie
constructie, noch geweten worden aan het feit dat thans geen 
andere constructie bestaat. Zoals van deze zou immers ook van 
elke andere vorm gezegd moeten worden, dat de waarde ervan 
moet worden aangetoond en zelfs moet worden aangebracht 
door de maatschappelijke krachten, door de volkeren zelf dus, 
in hun individuen maar uiteraard bijzonderlijk in hun maat
schappelijke organisaties. 

De politieke, de staatkundige organisaties dezer volken heb
ben daartoe thans het terrein begaanbaar gemaakt en zullen 
ongetwijfeld blijven trachten, de resultaten van hun arbeid te 
verfijnen. 

Het terrein is door allerlei ressentimenten nog wel wat ruw 
en geaccidenteerd, maar het is begaanbaar te achten. 

Blijkens de R.T.C.-overeenkomsten zullen de Nederlanders 
in Indonesië worden beschouwd als welkome gasten, als zeer 
gewaardeerde vreemdelingen uit een bevriende natie. Hun is 
een behandeling toegezegd, welke in geen geval ongunstiger 
mag zijn dan die van staatsburgers en rechtspersonen van een 
derde Staat (meestbegunstigingsclausule). Het Unie-Statuut be
paalt voorts in art. 24 nadrukkelijk, dat ten aanzien van de uit
oefening van burgerlijke rechten en de werkzaamheid op maat
schappelijk terrein, elk der deelgenoten zich steeds ten volle 
rekenschap zal geven van de speciale belangen binnen zijn 
rechtsgebied van de Staatburgers en rechtspersonen van de 
andere deelgenoot en desnoods geen noemenswaard onderscheid 
zal maken tussen de wederzijdse staatsburgers en rechtsper
sonen. Dit lijkt o.m. voor subsidieregelingen van belang. 

Ook omtrent de mogelijkheden van economische werkzaam
heid van Nederlanders in Indonesië bestaat optimisme; de des
betreffende overeenkomsten worden in economische kringen 
niet onbevredigend geacht. 

Het mag inderdaad en algemeen worden verondersteld, dat 
de Nederlander in het Nieuwe Indonesië een rijke taak kan 
vervullen op velerlei gebied. 

Maar even duidelijk is het, dat de nieuwe verhoudingen zijn 
plaats in 'de Indonesische samenleving hebben gewijzigd. Hij 
maakt geen deel meer uit van de regerende klasse, waartoe hij 
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vroeger vaak alleen reeds op grond van zijn Nederlandse natio
naliteit behoorde. Zijn belangen en de belangen, welke hij na
streeft, dienen in den vervolge te passen in het nationale wel
zijn van Indonesië zelf en mogen daarmede in geen enkel op
zicht in strijd zijn. 

Zijn optreden behoort dit besef uit te dragen. Wanneer hij 
dit besef rustig en als een vanzelfsprekend iets toont te be
zitten, zal hij een krachtige bijdrage leveren tot het winnen van 
vertrouwen bij de Indonesiërs, dat Nederlands houding zich vol
komen aanpast bij de nieuwe verhoudingen. 

Eerst wanneer dit vertrouwen stevig groeiende is, zal men 
ook van Indonesische zijde de maatschappelijke bindingen uit
breiden tot de politieke sfeer. 

De periode, waarin Indonesië zich thans bevindt, is natuurlijk 
buitengewoon moeilijk. Zo ook voor de daar werkzame Neder
landers. Die periode is er immers een van overgang, overgang 
van de koloniale of semi-koloniale naar de vrije, zelf
standige, nationale samenwerking, gedurende welke overgangs
tijd sociale evoluties met ongekende snelheid in een wedren im
mers met revolutionaire, nihilistische tendenzen, expressie 
zullen vinden. De regeringen van de Republiek Indonesia 
Serikat en der deelstaten, hebben daarin een schier bovenmen
selijke taak. Omtrent de wijze waarop en het verband waarin 
deze taak het beste tot uitvoering zal kunnen worden gebracht, 
kan geen voorspelling worden gepleegd, omdat het komende 
strijdtoneel tussen adat en traditie enerzijds en moderne nood
wendigheden anderzijds voorlopig nog niet kan worden over
zien. Vermoedelijk zal ten deze de vraag van doelmatigheid 
inzake federalisme of unitarisme eveneens een rol spelen. Hoe 
het zij, Nederland en de wereld zullen ten aanzien van het Indo
nesische schouwtoneel, waarop zich stellig verschillende bedrij
ven van uiteenlopende strekking zullen ontwikkelen, in hun 
oordeel matig en mild moeten zijn, hopend dat een tactisch en 
krachtig regisseur de noodzakelijke synthese tot stand zal weten 
te brengen. 

Nederland moge zich in zijn houding bepalen tot nadrukkelijke 
en positieve medewerking aan Indonesië's opbouw, geestelijk 
en materieel. Deze houding moet tenslotte steunen op een ver
trouwen in de eigen kracht van het Indonesische volk, in het 
geloof uiteindelijk dat wij tijdens de periode van ons gezag niet 
gefaald hebben, om de kiem van eigen Indonesische kracht te 
scheppen. 

De mate, waarin deze kracht zich gunstig zal ontwikkelen en 
de wijze, waarop wij daarbij behulpzaam zullen blijken, zijn 
recht evenredig aan de grootte van Nederlands kansen om te
zamen met Indonesië dienstig te zijn aan zichzelf, Indonesië en 
de wereld. 

5 Februari 1950. 
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<;De culturele ~amel1werkil1g 
TUSSEN NEDERLAND EN INDONESIE 

DOOR J. w. VERMEULEN 

De noodz •• k van een blijvende cultur.I. samenwerking en de 
plichten, die Nederlend, en vooral Katholiek Nederland, hier heeft. 

H
et schijnt in de bedoeling te liggen, het uit de Com
pagnies-tijd daterende Fort Rotterdam te Makassar in 
te richten tot het middelpunt van de werkzaamheden 
van het met Nederlandse subsidies gesteunde Culturele 

Centrum Oost-Indonesië .... 
Een militair en daardoor politiek steunpunt van Nederlands 

voormalige heerschappij over Indonesië, zal dus met Nederland
se hulp omgevormd worden tot een middel ter ontplooiing van 
de eigen Indonesische cultuur en ter bevordering van de cul
turele samenwerking tussen Nederland en Indonesië. 

Het zal moeilijk zijn - dunkt mij - een meer sprekend voor
beeld te vinden dat enerzijds de overgang van het oude naar het 
nieuwe duidelijker typeert en dat anderzijds beter tot uiting 
brengt de zowel bij Indonesiërs als bij Nederlanders levende 
wens het voor beiden aanvaardbare uit het oude te behouden 
en verder uit te bouwen. 

Dit voor beide groepen aanvaardbare is het culturele, het gees
telijke goed, dat de Nederlanders ginds brachten en dat de 
Indonesiërs er boden .... 

Voortzetting van het contact met het Westen gewenst 

Het is buiten twijfel, dat de leidende kringen der Indonesiërs 
en dat een zeer groot deel der schoolgaande Indonesische jeugd, 
hoe revolutionnair zij ook gezind mogen zijn en hoe afwijzend 
zij ook staan ten aanzien van elke vorm van een nieuwe wes
terse bevoogding, ernstig verlangen, het geestelijke contact met 
het Westen,. dat in het verleden middels Nederland verkregen 
werd, voort te zetten. Zij zijn allerminst losgeslagen uit hun 
eigen, oosters-culturele sfeer, wensen deze dan ook niet te ver-

844 

[ 



wisselen tegen die van het Westen; zij staan volstrekt afkerig 
ten. aanzien van welk westers cultuur-imperialisme ook, vooral 
wanneer zij daarbij nog zouden vermoeden, dat dit slechts een 
middel zou zijn om hun pas gewonnen politieke onafhankelijk
heid min of meer te ondergraven. Maar anderzijds heeft een 
traditie van enkele eeuwen samengaan tussen Oost en West, 
heeft de sterk westers-getinte opvoeding, die een niet onbelang
rijk deel der intellectuele bovenlaag der Indonesiërs onderging, 
heeft daarbij de wil, zich politiek en militair te handhaven in 
een wereld, waarin westerse wetenschap en techniek domine
ren, hun een grote appreciatie voor westerse cultuurwaarden 
bijgebracht. 

Het was dan ook geenszins te verwonderen, dat de besprekin
gen tijdens de Ronde Tafel Conferentie rond het culturele ac
coord in zuk een vlot tempo, in zulk een prettige sfeer en met 
zulk een voor beide partijen beloftevol resultaat verliepen. 

De Cu/furele Overeenkomst 

Deze Culturele overeenkomst heeft ten doel "de bevordering 
van de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der N eder
landen en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië" 
en tracht dit doel o.a. te bereiken middels "een gemengde com
missie, bestaande uit veertien leden, waarvan ieder van de 
Regeringen der deelgenoten zeven leden benoemt". Beide deel
genoten streven ernaar "om in het eigen land een redelijke 
kennis te bevorderen van de cultuur van de andere deelgenoot 
in haar essentiële bestanddelen", welk streven mede zal worden 
verwezenlijkt "door middel van radio, film, pers, bibliotheken, 
lectuurverspreiding, onderwijs en kunstmanifestaties". Zij zullen 
"elkaar steun verlenen ten behoeve van de ontwikkeling van 
onderwijs en wetenschap", zullen "de uitwisseling van hoog
leraren, leraren, deskundigen op het gebied van wetenschappen, 
opvoeding, onderwijs en kunsten bevorderen". Zij "kunnen op 
elkaars grondgebied instituten va~ onderwijs, kunst en van 
andere culturele aard oprichten en in stand houden", zullen geen 
belemmeringen in de weg leggen aan "de oprichting en het in
standhouden van instituten van onderwijs, van geestelijke zorg, 
van sociale zorg en in het algemeen instellingen van culturele 
aard op het grondgebied van de andere deelgenoot door cor
poraties, stichtingen, verenigingen of particuliere personen"; zij 
zullen bevorderen, "dat beurzen beschikbaar worden gsteld, 
ten einde studerenden of onderzoekers uit beide landen in de 
gelegenheid te stellen hun studiën of onderzoekingen in het 
andere land te beginnen of voort te zetten". Zij "zullen het leg
gen van contacten tussen door de respectievelijke landen erkende 
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organisaties, werkzaam op cultureel gebied, daaronder begrepen 
jeugdorganisaties, bevorderen"; zij "achten het wenselijk, dat 
boeken, couranten en tijdschriften, die in een der beide landen 
zijn uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het grondgebied 
van het andere land". 

Ziehier, in enkele grepen uit de culturele overeenkomst, een 
heel program, aan de uitvoering waarvan Nederland zich heeft 
gebonden, al ligt dan ook de gevarieerdheid van deze gebonden
heid besloten in "zullen", "kunnen" en "wenselijk achten". 

Naar de letter verschilt deze culturele overeenkomst weinig 
van de culturele accoord en, die Nederland reeds eerder met 
andere, westerse, staten sloot. Deze laatste echter betroffen de 
culturele samenwerking tussen landen, die op ongeveer een
zelfde, westers-cultureel, peil staan en die in het verleden nau
welijks enige andere band met elkander onderhielden dan die 
van normale vriendschappelijke betrekkingen. 

Ten aanzien van de Nederlands-Indonesische culturele over
eenkomst liggen de zaken echter anders. Dit accoord immers 
werd gesloten tussen een westerse en een oosterse mogendheid, 
die zich niet alleen in een Unie verbonden tot een nauwe samen
werking op practisch elk gebied, maar tussen welke beide een 
geschiedenis van ruim drie eeuwen zulke nauwe relaties heeft 
geschapen, dat deze zelfs na een thans reeds vijf jaar durende 
nationalistische revolutie, voor een niet onbelangrijk deel kon
den worden gehandhaafd. Het ware te wensen, dat het N eder
landse volk, zich goeddeels blind starend op de verbreking van 
de staatkundige band die Nederland en Indonesië in het verleden 
bond, zich meer bewust was van de verschillende andere ban
den, die beide nog altijd gebonden houden en van welke de cul
turele band niet de minst belangrijke is. 

Hef belang van de culturele band 

Het spreekt dan ook voor zich, dat Nederland zich aan een 
correcte en spontane uitvoering van deze overeenkomst niet zal 
kunnen of willen onttrekken, evenmin als het haar op de lange 
baan zou willen schuiven. Niet alleen immers zou Indonesië, 
dat westerse hulp zozeer van node heeft, dit Nederland in hoge 
mate kwalijk nemen, maar tevens zou Nederland er een uit de 
historie der beide landen voortkomende plicht door verzuimen 
tot instandhouding, verbreding en verdieping van de in hoofd
zaak door Nederland in Indonesië gebrachte westers-culturele 
waarden. Waar Indonesië zich thans geplaatst ziet in een wereld, 
die vol is van geestelijke dwalingen en tegenstellingen, kan 
Nederland, thans minder dan ooit tevoren, de verantwoording 
van zich afschudden voor de verdere culturele ontwikkeling van 
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een volk, dat zich tamelijk plotseling genoopt ziet de consequen
ties te aanvaarden van een mede door de Nederlandse geest en 
door Nederlandse instituten opgewekte geestelijke evolutie. 

Er is echter meer. Er leven in het huidige Indonesië nog altijd 
een 250.000 Nederlanders, Nederlanders, die sociaal-cultureel
economisch zeer verschillend gelaagd zijn; volbloed-Nederlan
ders, die zich slechts tijdelijk naar Indonesië begaven, maar die 
na korter of langer tijd naar Nederland zullen terugkeren; ge
mengdbloedigen - Indo-Europeanen - sterk aan Nederland 
maar ook sterk aan Indonesië gehecht, waarvan de bovenlaag 
onder de nieuwe omstandigheden op Nederland zal willen terug
vallen, doch waarvan andere groeperingen Of als Nederlanders 
in Indonesië wensen te blijven, àf - door sociaal-economische 
omstandigheden meer of minder sterk genoodzaakt - het Indo
nesisch staatsburgerschap zullen aanvaarden. Aangenomen kan 
echter worden, dat al deze groepen gehecht zullen blijven aan 
de westers-culturele sfeer, waarin zij opgroeiden. Nederland zou 
den ook schromelijk tekort schieten in zijn verantwoordelijkheid 
ten aanzien van deze brede groep volksgenoten, wanneer het 
cultureel zijn handen van hen terug zou trekken, daarbij tevens 
voorbijziende, dat deze Nederlanders, ook al zouden zij voor 
een deel Indonesisch staatsburger worden, voor de betrekkingen 
tussen Nederland en Indonesië van grote betekenis zullen blij
ven. Zij zullen in de nieuwe samenleving, die zich in Indonesië 
aan het ontwikkelen is, westers-culturele kernen, Nederlandse 
cultuureilandjes kunnen worden, die, naargelang de Nederland
se Regering en het Nederlandse volk zich van hun verantwoor
delijkheid ten opzichte van hen al dan niet bewust blijken te 
zijn, de Nederlands-Indonesische verhouding zowel ten goede 
als ten kwade kunnen beïnvloeden. 

Is het daarenboven niet zo, dat ook de culturele band er het 
zijne toe bijdraagt om Nederland en Indonesië, staatkundig ge
scheiden, toch nog in een Unie bijeen te houden, welke Unie 
ten doel heeft om in onderling overleg de verschillende belan
gen der Uniegenoten te behartigen? 

Meen overigens niet, dat Nederland de enige westerse mo
gendheid Ï6, waaruit Indonesië de middelen zou kunnen betrek
ken die het voor zijn verdere ontwikkeling nodig heeft. De 
Angelsaksische landen bijvoorbeeld staan niet alleen kláár om 
het deze middelen te bieden, maar biéden ze thans reeds volop 
aan. Wij mogen aannemen, dat een krachtige bestrijding van 
het communisme in het Verre Oosten en dus het pogen, het 
communisme uit Indonesië te houden, aan de sterke Angelsak
sische culturele activiteit niet vreemd is en wij kunnen deze 
activiteit vanuit dit standpunt gezien dan ook ten volle waar
deren. Het komt mij echter voor, dat het niet de Engelsen, 
Amerikanen en Australiërs in de eerste plaats moeten zijn, die 
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ook in dit opzicht de helpende hand aan Indonesië moeten bie
den, doch dat wij, Nederlanders, die er, in overleg met en onder 
goedkeuring van de Indonesische Overheid het in het verleden 
verrichte culturele werk kunnen voortzetten het ook op grote 
schaal behóren voort te zetten. 

Culturele middelen 

Er ligt, zoals boven reeds aangegeven, een heel cultureel pro
gram klaar om te worden afgewerkt, een program, duidelijk af
gestemd op een cultureel twee-richtingen-verkeer. Radio, film, 
pers, bibliotheken en verdere lectuur, kunstmanifestaties kun
nen worden ingeschakeld om Nederland in Indonesië, en Indo
nesië in Nederland groter bekendheid te geven en daardoor 
nauw verbonden te houden, en elk van deze punten zal heel 
wat organisatie en geld vereisen. Veel researchwerk zal moeten 
worden verricht in samenwerking van Nederlandse en Indone
sische instanties, om met de grootst mogelijke zekerheid te 
kunnen bepalen op welke wijze en langs welke wegen deze 
cultuurgoederen moeten worden aangewend, om op de verschil
lende bevolkingsgroepen met hun verschillende culturele ont
vankelijkheid het grootst mogelijk nuttig effect te sorteren. 
Research en stockopname van eigen cultureel vermogen en cul
tuerele behoeften ginds, mogen echter niet leiden tot enig tijd
verlies: er is reeds zulk een grote achterstand in het door Neder
land aanvoeren van cultuurgoederen ontstaan, dat onmiddellijk 
handelen - zij het dan ook met enige tekortkomingen - ver de 
voorkeur verdient boven nauwkeurig onderzoek gepaard aan 
nieuw tijdverlies. 

De reeds anderhalf jaar vóór de souvereiniteitsoverdracht tot 
stand gekomen "Stichting voor de Culturele Samenwerking tus
sen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen" 
hanteert, binnen het kader van haar beperkte financiële moge
lijkheden, deze middelen reeds en doet dit in overleg met en 
deels met behulp van enkele culturele centra, die in Indonesië 
(evenals in Suriname en de Nederlandse Antillen) mede met 
haar steun tot stand kwamen. 

Het persoonlijke element 

Van minstens even groot belang echter acht ik de steunver
lening aan de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap, de 
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uitwisseling van hoogleraren, leraren en deskundigen op veler
lei gebied, de mogelijkheid tot het oprichten en instandhouden 
van instituten van onderwijs, geestelijke en sociale zorg, het 
beschikbaar stellen van beurzen aan studerenden en onderzoe
kers en het leggen van contacten tussen de organisaties in beide 
staten. Hierin steekt immers de mogelijkheid tot het betrekken 
van min of meer grote groepen Nederlanders en Indonesiërs in 
de samenwerkingssfeer, het op grote schaal inzetten van het 
persoonlijke element, de persoonlijke gedachtenwisseling, de 
persoonlijke beïnvloeding, de persoonlijke waardering. 

Deze persoonlijke factor, gelegen in de enkele honderdduizen
den Nederlanders, die zich thans in Indonesië bevinden en waar
van een groot deel er zal blijven, vormt mèt de kennis van land, 
taal en volk, die deze Nederlanders bezitten, het belangrijke 
element dat bewerkt en ingezet moet worden in de culturele 
samenwerkingssfeer. Zij moeten de contactpunten blijven in de 
aanraking van Oost en West; zij moeten de kanalen vormen, 
waarlangs westerse cultuurgoederen hun weg naar Indonesië 
en oosterse culturgoederen en cultuurdragers hun weg naar 
Nederland vinden. Zij kunnen tevens - dank zij hun niet licht 
te benaderen aantal - het grote tegenspel leveren bij de cul
turele penetratie van andere westerlingen. Maalt" hiertoe ,is 
nodig, dat zij zich van deze mogelijkheden, van deze taak bewust 
zijn, dat zij haar op zich willen nemen in de geest van ver
trouwen in, van de dienstbaarheid aan, van verantwoordelijk
heid ten opzichte van de op voet van vrijwilligheid en gelijk
waardigheid te ondernemen samenwerking. 

Wil deze samenwerking van Nederlandse zijde uit gezien sla
gen, dan is het dus zaak, dat van iedere Nederlander of ex
Nederlander in Indonesië in de ware zin een cultuurdrager ge
maakt wordt, en dat steeds nieuwe cultuurdragers aan het reeds 
in Indonesië aanwezige "cultuurfonds" worden toegevoegd. 

Financiële consequenties 

Aanzienlijke bedragen zal de Nederlandse Regering hebben 
uit te trekken om te voldoen aan de grote, bijna eindeloze vraag 
uit Indonesië naar cultuurgoederen, vooral wanneer zij op dit 
terrein ook maar enigszins partij zou willen geven aan het vlotte 
aanbod van elders. Aanzienlijke bedragen zal de Nederlandse 
Regering ook bereid moeten zijn om uit te trekken voor het 
naar Nederland doen overkomen van Indonesische cultuurgoe
deren en cultuurdragers en voor het uitzenden van Nederlandse 
cultuurdragers, Nederlandse werkers op elk gebied, naar Indo-
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nesië. Zich alleen verlaten op het idealisme, dat mogelijk door 
een krachtige propaganda los te slaan zou zijn, heeft weinig zin: 
het zou tot ernstige teleurstelling leiden. Garanties, zowel ten 
aanzien van de te verwachten arbeid en arbeidsvoorwaarden als 
betrekking hebbend op sociale voorzieningen, onderwijsmoge
lijkheden voor hun kinderen en herstel in het eigen sociale 
milieu bij terugkeer naar Nederland, zullen het naar Indonesië 
gaan voor een groot deel der Nederlanders aantrekkelijk moeten 
maken. 

De Nederlandse katholieken en de samenwerking 

Op katholiek Nederland rust in het kader der samenwerking 
een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen hebben wij, katho
lieken, blijvend ons aandeel te leveren - mogelijk voorlopig een 
groter aandeel dan tevoren - aan de Missie met haar onderwijs 
en sociale instellingen, en hebben wij ten aanzien van onze Indo
Europese mede-katholieken een taak te vervullen, maar tevens 
zit aan elk deel der samenwerkingsmiddelen een katholiek as- ti 

pect. Wij hebben er voor te zorgen, dat het katholiek-culturele 1 
vermogen tot uiting wordt gebracht zowel in de culturele goe-
deren, die dienen moeten ter bevordering der samenwerking 
als - en weer: vooral- in de personele bijstand, die Nederland 
aan Indonesië te leveren heeft. Katholieken moeten wij leve-
ren, katholieke mannen en vrouwen, de besten die wij hebben, 
geleerden, onderwijsmensen, technici van allerlei soort, promi-
nenten uit de sociale- en jeugdorganisaties, mensen, in staat de 
Indonesiërs van advies en bijstand te dienen bij de opbouwen 
omvorming, die zich op het ogenblik op staatkundig, maatschap-
pelijk, economisch en cultureel terrein aan het voltrekken is. 

Laat ons niet vergeten, dat in deze omvorming en de daarmee 
gepaard gaande honger naar westerse waarden het katholieke 
element wel eens de doorslaggevende factor zou kunnen zijn, 
die er het Indonesische volk van zou kunnen weerhouden zich 
te laten meeslepen in de stroom van geestelijk nihilisme, die 
geheel Oost-Azië bedreigt. 

Het is dan ook voor ons, katholieken, zaak, in eigen kring, 
in nauw contact tussen katholiek-Indonesië en katholiek-Neder
land, na te gaan, hoe groot ons cultureel vermogen is aan mid-

î 
delen en personen, dat ingebracht kan worden in de Nederlands
Indonesische samenwerking en op welke wijze dit ingebracht 
zou kunnen worden. Wenselijk lijkt me daartoe, dat in Neder-
land zowel als in Indonesië zo ruim mogelijk samengestelde 
katholieke centra worden gevormd, die in nauw contact staan, 
zowel met de Missie als met de in te stellen Commissie van 
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Veertien, de nog te stichten culturele afdeling van het Hoge 
Commissariaat, de reeds genoemde Stichting voor de Culturele 
Samenwerking en mogelijk andere bij die samenwerking betrok
ken instanties. 

Zonder goede organisatie en .... ruime vrijgevigheid van 
katholiek Nederland halen wij, naar het mij voorkomt, de 
streep niet. 
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eelt • ItleUWe 
I 

koerd 1 
Dr. B. H. M. V/ekke 
bespreektderecen
te wijzigingen in de 
Amerikaanse bui
tenlandse politiek. 

D
e internationale verhoudingen schijnen op het punt, be
langrijke wijzigingen te ondergaan. De stoot daartoe 
is gegeven door de overwinning der Communisten in .Ii 
China. De gevolgen van deze overwinning zijn nog niet 

te overzien. 1 
Het kon niet uitblijven, dat de eenwording van China onder 

een nieuwe regering te Peking tot moeilijkheden aanleiding gaf 
in de vergaderingen en organen der Verenigde Naties. Indertijd 
is China in de Verenigde Naties de plaats van "grote mogend
heid" toegekend met al de privileges van dien. Onder alle om
standigheden is het een probleem, waarvoor geen reglemen
taire oplossing is gegeven, wat gebeuren moet, wanneer in een 
staat, die tot de Verenigde Naties behoort, een regering door 
revolutie wordt omvergeworpen en de nieuwe machthebbers 
onmiddellijk in de rechtspositie van hun voorgangers willen 
treden. Iets dergelijks deed zich voor, toen in Tsjecho-Slowakije 
de Communisten zich van de macht meester maakten. Er gingen 
toen stemmen op om de vertegenwoordiger van de omgestoten 
regering in de vergaderingen van de Verenigde Naties te hand
haven. Dit bleek onmogelijk, ook al, omdat het staatshoofd van 
de Tsjecho-Slowaakse republiek de regeringswijziging erkend 
had. Ook zonder dat zou de opinie der anti-communisten moei
lijk gehandhaafd kunnen zijn. Gedurende de oorlog is gebleken, 
dat regeringen in ballingschap zwakke organen zijn, hoewel de 
oorzaak der ballingschap toen extern en niet intern was. Het is 
wel typerend, dat van de regeringen-in-ballingschap, die tussen 
1940 en 1945 te Londen resideerden, slechts die van Noorwegen 
zonder enige moeite en zonder verdere interne moeilijkheden 
haar taak weer heeft kunnen opnemen. In België heeft men 
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sinds de terugkeer uit Londen te worstelen met de konings
kwestie. In Nederland stuitte de terugkeer niet op moeilijkheden 
in het Rijk in Europa, maar de Nederlandse positie overzee 
bleek ondermijnd. 

Daaruit mogen we concluderen, dat een regering-in-balling
schap die door een interne communistische revolutie, zij het een 
revolutie onder Russische druk of met Russische steun, uit haar 
land verdreven is, nooit een politiek orgaan kan zijn, waarmee 
de westelijke ondersteunende machten veel eer kunnen inleggen. 
Allerminst is dit het geval met een "nationalistische" Tsjang
Kai-Sjek" regering-in-ballingschap, die bovendien nog onder
ling verdeeld is en die moreel door haar voornaamste bondge
noot, de Verenigde Staten, publiekelijk is veroordeeld in de 
grote publicatie van het State-Departement ("United States 
Relations with China", Augustus, 1949). 

Tsjang-Kai-Sjek regeert nog over Formosa en een deel van 
het eiland Hainan. Een gedeelte van dat eiland is reeds in han
den van Communistische guerilla's. Zijn machtspositie op dit 
beperkt gebied berust geheel en al op zijn superioriteit in lucht
macht, die hij dankt aan een aantal gedurende de oorlog ge
trainde bemanningen. Naar vermeld heeft Mao-Tse-Toeng in 
Moskou een overeenkomst afgesloten waarbij hem 200 Russische 
bommenwerpers (mogelijk met bemanningen, gerecruteerd uit 
de Aziatische volken van het Russisch rijk) ter beschikking ge
steld worden. Zodra deze macht in actie treedt - wat zeer snel 
kan zijn - is het met Tsjang's laatste glorie uit. Menselijkerwijs 
gesproken is er voor hem geen redding. 

Het Russische standpunt, dat de afgevaardigden van Tsjang 
geen recht van spreken meer hebben in de Verenigde Naties is 
dus, waarom het niet openlijk te zeggen? - redelijk. Wanneer 
morgen in Polen of Wit-Rusland iets dergelijks zou plaats heb
ben als in China heeft plaats gehad, maar dan in omgekeerde 
richting, zouden wij westelijken zeker met vuur en vreugd 
een zelfde standpunt verdedigen als nu de Russen doen. Mis
schien doen we goed, dit Chinese precedent te aanvaarden ten
einde, mocht onze kans komen, de tegenstander geen redelijke 
argumenten te laten. Bovendien staat Nederland nog voor de 
moeilijkheid, dat het straks Mao-Tse-Toeng's regering erkennen 
moet, omdat de V.S. van Indonesië het doen. En wat doen we 
dan in Lake Success? 

Daarbij moeten we ons niet in een zelfde impasse laten bren
gen als de Britten, die zich met de erkenning van Mao-Tse
Toeng gehaast hebben in de hoop op een hartelijk bedankje. De 
erkenning van een nieuwe regering is een eenzijdige daad, waar
van men wel bepaalde consequenties verwacht, maar die niet 
afhankelijk is van de goedkeuring van de erkende. Ook voor 
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ons zijn er consequenties aan een erkenning en die consequen
ties, waaronder de verandering in het "tableau de la troupe" 
te Lake Success hebben we te aanvaarden. Natuurlijk is het 
pijnlijk voor het westen, dat dan twee van de "grote vijf" Com
munistisch zijn. Daaraan is niets meer te doen. Daaraan had 
men moeten denken, toen men de schijnregering van Tsjang
kai-Sjek, waarover de Amerikaanse regering gedurende de oor
log voldoende was ingelicht, zoals nu toegegeven in eerder ge
noemde publicatie, tot deze hoge plaats toeliet. Het onaange
naamste van alles is, dat de machtsverhouding in de veilig
heidsraad gewijzigd is. 

In dit verband moet er gewezen worden op de o.i. enigszins 
overijverige poging van westelijke zijde, om aan Y oego-Slavië 
een plaats in de veiligheidsraad te verzekeren tegen de wensen 
van Rusland in. Het feit, dat Tito en Stalin elkaar feller be
vechten dan een van beiden de "kapitalisten" bestrijdt, is op 
zichzelf geen garantie voor een "goed gedrag" van de kant van 
Y oego-Slavië. Men zal er goed aan doen steeds met de waar
schijnlijkheid te rekenen, dat Tito op een gegeven moment 
"uit de hand valt". Een onafhankelijk Communist is, politiek 
gesproken, voor het westen beter dan een Stalinist, maar hij 
blijft een Communist die, krachtens zijn opvattingen genegen 
is het westen voor zijn doeleinden te gebruiken, maar princi
pieel het westen vijandig blijft. 

De laatste weken zijn er dingen gezegd, die de vrees doen ont
staan, dat sommige westelijke landen zich weer beginnen te 
vleien met de gedachte, dat er ook "goede" communisten zijn, 
lieden, die in principe ons weliswaar willen uitroeien, maar in 
de praktijk het graag op een accoordje gooien. Deze illusie leefde 
sterk in de Verenigde Staten in 1944 en 1945, toen Stalin ge
vierd was als de beste van alle communisten. De desillusie, die 
gevolgd is, heeft zo diep doorgewerkt, dat de publieke opinie 
en sommige oppositieleiders in de Verenigde Staten naar schul
digen zoeken, die voor deze "misleiding" verantwoordelijk zijn. 

Roosevelt en Hopkins zijn dood. Leefde Hopkins nog, dan zou 
hij nu misschien het lot delen van Alger Hiss, die, mogelijk ook 
nog ten onrechte, voor allen boeten moet. Nog zijn de wrekers 
er niet in geslaagd om Henry Wallace op de beklaagdenbank te 
krijgen, maar aan pogingen heeft het waarachtig niet ontbrb
ken. Staatssecretaris Acheson heeft zijn persoonlijke sympathie 
voor Hiss openlijk uitgesproken en dus grepen een aantal rabiate 
oppositiemannen met een "war-whoop" naar hun tomahawk om 
ook zijn scalp te bemachtigen. Toch lijkt het erg onwaarschijn
lijk, dat pogingen tot "appeasement", zoals men dat sinds Mün
chen 1938 noemt, van Amerika zullen uitgaan. Eerder zit de 
zaak zo, dat Amerika zich in een uiterst onplezierige positie 
bevindt en dat anderen daarvan gebruik trachten te maken. 
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De rede van Acheson 

Op 12 Januari heeft Acheson te Washington een grote rede 
gehouden, die door velen als een keerpunt in de Amerikaanse 
politiek wordt beschouwd. Hij verdedigde het beleid der rege
ring in zake China en gaf alle schuld voor het falen der anti
communistische actie aan Tsjang-kai-Sjek's corrupt en door en 
door krachteloos regiem. Hij verwierp de gedachte dat het prin
ciep der Amerikaanse politiek in het Verre Oosten de bestrijding 
van het communisme als zodanig zou zijn. Deze politiek streefde 
er naar "de vrijheid der Aziatische volken en hun onafhankelijk
heid van vreemde overheersing" te bevorderen. Deze vrijheid, 
betoogde hij, werd in China op de eerste plaats bedreigd door 
het Russisch imperialisme, dat nu onder communistische dek
mantel de politiek der Tsaren consequent voortzette. 

Uit deze woorden concluderen vele commentators, dat Acheson 
het einde van de politiek onder de "Truman Doctrine" heeft 
aangekondigd. Indertijd verklaarde President Truman, dat de 
Verenigde Staten de algemene beginselen der vrijheid zouden 
trachten te handhaven, waar hun dit mogelijk was en dat op 
die grond hulp verleend moest worden aan Turkije en Grieken
land. Objectief gezien is er tussen Truman's en Acheson's ver
klaringen geen principiële tegenstelling. Het verschil bestaat 
hierin, dat Truman meer in algemene termen sprak en de Ame
rikaanse hulp in beginsel als onbeperkt voorstelde, terwijl 
Acheson de nadruk legt op de noodzakelijheid om rekening te 
houden met de beperktheid van middelen en dus ook van doel
stelling. De onderscheiding die hij maakt tussen Russisch im
perialisme en Communisme maakte hij ten behoeve van China 
en is een duidelijke poging de verhouding tussen de twee grote 
communistische landen van den beginne te verstoren en ver
troebelen. Immers, toen Acheson overging tot de bespreking van 
andere Aziatische landen, viel hij terug in de oude terminologie 
en sprak hij van bevordering van het nationalisme en steun aan 
de nieuwe onafhankelijke regeringen van Zuid-Azië "so that 
they are not subject to Communist penetration". 

Maar, uit Acheson's verklaring wordt meer gelezen, dan hier
boven is aangegeven. Men leest er een bekentenis uit, dat 
Amerika de handen te ver uitgestrekt heeft, toen het zich ver
plichtte tot de leer van Truman, welke steun impliceerde aan 
alle staten, die zich tegen communistische overheersing ver
zetten. Zulk een algemene verplichting heeft duidelijk het grote 
nadeel, dat ze theoretisch de Verenigde Staten zou kunnen ver
plichten tot steun, desnoods tot gewapende hulp en dus tot 
oorlog, aan gebieden, waarvoor het Amerikaanse volk zeker niet 
de wapens wil opnemen en waarvan de verdediging de Ameri-
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kaanse macht van het begin af aan voor een onoplosbaar stra
tegisch probleem zou plaatsen. Wanneer men bedenkt, hoe moei
lijk het al is een behoorlijk strategisch plan te ontwerpen voor 
de verdediging van West-Europa, waarvoor Amerika in elk ge
val ten strijde moet trekken, dan kan men zich afvragen, hoe de 
Amerikaanse macht met enige kans op succes in actie zou kun
nen treden voor een land als Iran. Het zou Acheson's bedoeling 
geweest zijn de wereld erop voor te bereiden, dat Amerika de 
handen gaat aftrekken van al die zwakke buitenposten van het 
anti-communistisch front, die in beginsel verloren zijn en waar
aan de Vereenigde Staten geen effectieve hulp kunnen geven, 
of waarvoor het Amerikaanse volk in geen geval wil vechten. 

Een neutrale zone 

Moeten die gebieden nu zonder meer in handen der Sowjets 
komen? Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat dan? 
Hier komen we aan het kernpunt van de interpretaties, die aan 
Acheson's rede gegeven zijn. Het is opvallend, dat juist in deze 
dagen de Amerikaanse "colummist" Walter Lippmann enige 
artikels schreef, waarin hij opkwam voor de twee jaar terug zo 
ver weggeworpen gedachte van een neutrale zone tussen het 
oosten en het westen. Indertijd, vóórdat het Atlantisch verdrag 
tot stand kwam, scheen Rusland niet ongenegen om tot de vor
ming van zulk een neutrale zone mee te werken. Het scheen 
bereid, daarvoor zijn tegenstand tegen de sluiting van een ver
bond der drie Scandinavische landen op te geven. Of het ook in 
Duitsland. en in Oostenrijk tot concessies genegen geweest zou 
zijn, om deze beide landen en Italië blijvend buiten het Atlan
tisch verdrag te houden, staat nog te bezien, maar velen brach
ten met zulk een bereidwilligheid van Russische zijde de actie 
van Nadolny en van de Nauheimer Kreis in verband. In elk ge
val had toen het plan tot vorming van een neutrale zone, van 
Italië doorgetrokken over Griekenland en Turkije, over Iran en 
India, een schijn van kans. Wanneer men echter nu een dergelijk 
plan gaat nastreven, heeft het geen andere betekenis meer dan 
een concessie van westelijke zijde, een terugtrekken van Ame
rika. Twee jaar terug zou de neutrale zone het sterkst onder de 
aantrekkingskracht van Amerika, dat door zijn Marshall-hulp 
grote successen boekte en prestige won, geweest zijn. Nu zou 
ongetwijfeld de aantrekkingskracht van Rusland het grootst 
blijken. 

Natuurlijk, Walter Lippmann vertegenwoordigt niet het State 
Department of de Amerikaanse regering, noch iemand anders. 
Hij vertegenwoordigt slechts Lippmann. Zijn artikelen krijgen 
echter betekenis, wanneer men daarnaast ziet hoe van Britse 
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zijde, met name door de "Economist" in zijn verschillende uit
gaven, gewezen wordt op de noodzakelijkheid tot beperking 
van de Amerikaanse verplichtingen en tot een nieuwe koers. Er 
bestaat duidelijk bij de Britten een groeiend besef, dat op de tot 
nu toe gevolgde wegen Groot Britannië niet uit zijn moeilijk
heden uitkomt. De starre afwijzingspolitiek heeft geleid tot zulk 
een vermindering der economische betrekkingen met de ooste
lijke landen, dat het succes van de westelijke economische inte
gratie en van de ontwikkelingsplannen in Afrika phenomenaal 
zou moeten zijn, om hiervoor compensatie te bieden. Vandaar 
suggesties om een andere koers in te slaan. Vandaar de haast, 
die de Britten hadden om Mao-Tse-Toeng te erkennen. Vandaar 
hun bizondere Commonwealth Conferentie, die ditmaal te 
Colombo gehouden werd, omdat de Aziatische landen er het 
voornaamste punt van bespreking waren. 

Op die conferentie kwamen verschillende punten aan de orde, 
die voor de hand liggend waren: het vredesverdrag met Japan 
en de bestrijding van het Communisme in Zuid-Azië, en in ver
band daarmee de politiek, te volgen in Indo-China en ten op
zichte van China zelf. Groot vertoon is gemaakt met het ont
wikkelingsplan voor de achterlijke gebieden van Azië" dat door 
Australië is voorgesteld en door de Conferentie aangenomen. In 
werkelijkheid is op de Conferentie echter de spanning, die tus
sen India en Pakistan bestaat, een van de - niet-officiële -
hoofdpunten geweest. Hier immers ligt een groot gevaar niet 
alleen voor de Commonwealth, maar ook voor de hele opzet, om 
tussen Oost en West een soort neutrale zone, tenminste in Azië 
te handhaven. Zou de spanning tussen de beide Dominious toe
nemen, dan zou Pakistan zeker zich opnieuw tot Rusland ge
wend hebben, waarmee het reeds aan het flirten was en zou 
het hele schema van een anti-communistisch front en van een 
barrière-gebied in elkaar zakken. 

Een Engelse opvatting 

Een min of meer officiële aanduiding, dat ook de Britse rege
ring voor de vorming van een neutrale zone is gaan voelen, is 
nog niet verschenen. De niet-officiële, maar goed ingelichte 
Britse publicaties, die in deze richting denken, geven echter 
reeds een uitwerking der gevolgen van de nieuwe koers. Ame
rika heeft nu twee jaren geld en moeite besteed om West
Europa weer op de been te helpen waarmee het heel wat bereikt 
heeft, zonder dat echter gegronde reden bestaat om aan te ne
men, dat de West-Europese landen na 1952 weer solvabel zullen 
zijn. Het heeft weinig zin de productiviteit der West-Europese 
landen verder te vergroten, wanneer niet voor een afzetgebied 
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der producten gezorgd is. Amerika tracht dit o.a. te verwezen
lijken door een integratie van de economie der West-Europese 
landen, die niet erg vordert, en waarvoor Groot-Britannië ook 
niets voelt, wanneer ze erg ver zou gaan. Gezien die houding 
van Groot-Britannië dreigt nu het gevaar, dat de Continentale 
landen van West-Europa zich zonder Engeland gaan verenigen, 
wat Londen nog minder bevalt. Ook is gebleken, dat het West
Europese probleem niet kan worden opgelost, als men de Duit
sers niet een gelijkwaardige plaats in de combinatie gunt, welk 
feit nu reeds een wapen in handen der West-Duitse regering is 
en dat voor Engeland weer nieuwe bezwaren zou meebrengen, 
daar dan immers alle Britse controle over de Duitse industrie 
practisch tot een eind zou komen. 

Vandaar dat er in de uitgaven van de Economist suggesties 
gedaan worden van ongeveer de volgende strekking: 

Zou het voor Amerika niet raadzaam zijn, de Marshall-hulp 
in zijn tegenwoordige vorm nog vóór 1952 te beëindigen?, Zou 
het niet beter zijn een deel der gelden, voor West-Europa be
stemd, over te hevelen naar het program voor de ontwikkeling 
van achterlijke gebieden in Azië en in Afrika? Is dit program 
niet meer urgent, dan hulp aan Europa, waar de Communistische 
aanval in principe gestuit is, terwijl de economische omstandig
heden in Zuid-Azië nog een prachtige voedingsbodem leveren 
voor Communistische penetratie? Zou het dan niet beter zijn, 
een deel van deze sommen te gebruiken om de financiële ver
houding tussen Engeland en sommige Dominions op solider 
basis te brengen, o.a. door aflossing van, of een accoord betref
fende, de enorme vorderingen die sommige Dominions en landen 
als Egypte nog op Londen hebben uit de oorlogstijd? En ten
slotte, wanneer de ontwikkeling der achtergebleven gebieden 
aan de orde komt, heeft dan de Conferentie te Colombo niet 
een uitstekend apparaat geschapen, waarlangs deze hulp in Zuid
Azië gedistribueerd kan worden? 

Wat een ingaan op dergelijke suggesties voor de rest van 
Europa zou betekenen, is duidelijk. Natuurlijk is het nog lang 
zo ver niet, dat de Verenigde Staten in boven aangeduide rich
ting hun koers zouden gaan veranderen. Maar men moet de 
Britse invloed in Washington niet onderschatten en deze invloed 
groeit, naarmate de economische integratie van West-Europa 
op meer moeilijkheden gaat stuiten. En al is een plotseling wij
zigen van de koers uitgesloten, het is zeker niet onmogelijk, 
dat genoemde opvattingen hun invloed doen gelden en dat het 
Congres in Washington, nu innerlijk sterk verdeeld over de 
buitenlandse politiek, een stukje in deze en een beetje in gene 
richting zal gaan en daarmee tussen twee koersen in zal gaan 
dwalen. 

Achter dit alles duikt dan ook weer het gevaar op, dat men 
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zich, als in 1944 en 1945, gaat overgeven aan de illusie, dat een 
compromis met de Communistische machten gezocht moet wor
den en best mogelijk is en dat men, van deze dwaalleer uit, 
concessies gaat doen, die tenslotte slechts de tegengestelde partij 
ten voordeel zullen zijn. In laatste instantie zijn immers de 
meeste moeilijkheden, waarmee men nu worstelt het gevolg van 
kapitale fouten en misvattingen uit de jaren 1944 en 1945. Toch 
ook weer niet geheel, want verder doordenkende komt men tot 
de conclusie, dat democratische gemeenschappen steeds het ge
vaar lopen dergelijke foutE'n te maken. 
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HET WETSONTWERP OP DE ONDERNEMINGSRADEN 

C DOOR Dr. W. L. P. M. DE KOR~_) 

1De KV.P. is niet een eenzijdige politieke partij voor 
arbeiders of voor boeren of voor anderen. Zij is in de 
originele betekenis van het woord een solidaristische 
partij. Zij dient in het politieke leven niet exclusief of 

speciaal de belangen van een enkele maatschappelijke groep. Zij 
wordt bewogen door een complex van waarden" welke hun 
synthese vinden in het Algemeen Welzijn, zoals de katholieke 
mens dit specifiek ziet. 

Krachtens haar beginselen heeft de KV.P. dan ook geen en
kele behoefte, op welk tijdstip ook, om de arbeid een meer of 
minder belangrijke plaats toe te kennen dan essentieel aan die 
arbeid in het kader van het Algemeen Welzijn toe komt. Men 
mag dus van de KV.P. als paladijn van het Algemeen Welzijn 
verwachten, dat zij zowel voor het kapitaal als voor de arbeid 
op de bres zal staan in de mate van beider belang voor het 
Algemeen Welzijn. Men mag tevens van haar verwachten, dat 
zij te zamen met alle gezonde krachten uit de maatschappij, zal 
trachten het maatschappelijke leven zó te organiseren, dat een 
zo homogeen mogelijke samenwerking en een zo doelmatig mo
gelijke ineen vloeiïng van kapitaal en arbeid in hun concrete 
verschijningsvormen plaats vindt. 

Bij zulk een doelstelling en program ontmoeten de bezitters 
van kapitaal de arbeiders niet als vijanden, doch als gelijkge
richte vrienden. Een illustratie hiervan leverde wederom de 
KV.P. in haar sprekers over de P.B.O. in de Eerste Kamer en 
over de Ondernemingsraden in de Tweede Kamer. In de Eerste 
Kamer besprak de in het particuliere leven groot-werkgever 
Regout de P.B.O. Hetzelfde deed de heer De Bruyn, in het par
ticuliere leven de eerste voorman der katholieke arbeiders. In 
beiden uitte zich precies dezelfde geest. Eenzelfde blijk troffen 
wij aan in de Tweede Kamer, waar de heer Van Thiel zijn 
maidenspeech hield en de bouwstenen leverde, waarop zijn 
fractie-genoot de heer Andriessen zijn amendementen bouwde 
voor het wetsontwerp op de Ondernemingsraden. Ook hier weer 
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de klank van een aan de werkgevers geliëerde in volkomen 
harmonie met de klank van een aan de werknemers geliëerde. 
De K.V.P. weet zich klaarblijkelijk niet alleen te verheffen bo
ven groepsbelang, maar zij verstaat het bovendien de groeps
belangen tot hun natuurlijke synthese te brengen. 

Zware strijd tussen Regering en Kamer of tussen de politieke 
partijen leverde het betrokken wetsontwerp niet op. Na de 
openbare debatten vonden de minister en de Kamer elkaar in 
de commissie van voorbereiding en kwam minister J oekes met 
een nota van wijzigingen, waarin de amendementen van de heer 
Andriessen hun plaats hadden gevonden. Deze nota van wijzigin
gen bracht voornamelijk een terugdringen van de zegging
schap der Overheid naar het tweede plan en een naar voor halen 
van het zelfbeslissingsrecht van het bedrijfsleven. De behande
ling had een vlot en vruchtbaar verloop, iets wat met de wets
ontwerpen door minister Joekes verdedigd, meer voor komt. 

Indien de Wet op de Ondernemingsraden aan de gestelde ver
wachtingen voldoet, dwz, wanneer zij met wederzijdse goede 
wil door werkgevers en werknemers wordt uitgevoerd, is het 
alleszins waarschijnlijk, dat zij de arbeidsvrede in de onder
nemingen aanzienlijk zal versterken en wellicht nog hechter 
funderen dan de arbeidsvrede in de bedrijven, welke door het 
goede functioneren der P.B.O. bereikt zou moeten worden. On
dertussen lijkt het ons wel gewenst, dat nu spoedig het ontslag
recht nader wordt geregeld. Reeds erg lang wachten de desbe
treffende plannen op de afwerking. Het zou wel eens kunnen 
blijken, dat de huidige onbevredigende situatie het enige grote 
punt van practische wrijving in de ondernemingsraden zou zijn. 

Jammer genoeg is het niet zó, dat de Wet op de Onderne
mingsraden overal een even gunstig onthaal zal vinden. Ook in 
katholieke kringen hoort men wel kritiek en de grondgedachte 
daarvan is, dat er maar steeds nieuwigheden verrijzen. Waarom 
moet het nu zo geweldig anders gaan dan voorheen vraagt men 
zich soms af. Is het Algemeen Welzijn der jaren 1850 dan een 
ander dan het Algemeen Welzijn der jaren 1950? Of heeft men 
gecapituleerd voor de arbeidersmachts-concentratie? 

Het lijkt mij niet ondienstig hierop in dit blad te antwoorden op 
een ietwat principiële wijze. Dit antwoord luidt "neen" op de laat
ste vraag en "ja" op de andere. Vragen we ons eerst af, wat er 
in het Algemeen Welzijn niet is veranderd. Welnu het Algemeen 
Welzijn naar zijn formele inhoud is in het jaar 1950 nog precies 
hetzelfde als in het jaar 1850. Deze formele inhoud vindt men 
in het feit, dat de betrokken goederen die het Algemeen Welzijn 
vormen, voor alle leden der maatschappij gezamenlijk objectief 
worden gevorderd. Door dit feit, dat het Algemeen Welzijn zich 
formeel richt op alle leden gezamenlijk, overschrijdt het in 
zijn recht het recht op het natuurlijke plan der personen op hun 
persoonlijk welzijn. Hierdoor groeit het Algemeen Welzijn dus 
uit tot een gezagsverhouding en wordt het zedelijke norm. Met 
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andere woorden gezegd: het Algemeen Welzijn is dus in 1950 
precies evenzeer zedelijke norm als in 1850. In dit opzicht is 
er dus niets veranderd. Wij allen, werkgevers of werknemers, 
of zelfstandigen zijn en blijven op het natuurlijke plan onder
geschikt aan het Algemeen Welzijn. Hierin, in dit feit van 
zedelijke norm van het Algemeen Welzijn, blijft de kern liggen 
der christelijke sociale wijsbegeerte. Hierdoor onderscheidt zij 
zich van de nieuwere sociale wijsbegeerte, waarin het Algemeen 
Welzijn slechts de natuurlijke resultante is van de diverse 
inter-individuële en sociale verhoudingen. Het moge dan ook 
een ieder, die begrip heeft van wat een zedelijke norm voor de 
katholieke politicus is, duidelijk zijn, dat de huidige enorme 
machtsconcentratie van de arbeid, voornamelijk van de lagere 
arbeid, geen duit in het zakje kan doen van de K.V.P.-politiek 
op het stuk der ondernemingsraden of op welk gebied ook. De 
machtsconcentratie van de arbeid of van het kapitaal moge een 
hinderpaal of een ondersteuning zijn van een katholieke staat
kunde, meer dan dat zijn zij niet. Het opperste wapen der poli
tieke souvereine macht is in Nederland nog voldoende sterk, 
om onafhankelijk van dit alles zijn eigen koninklijke weg te 
gaan, zich louter richtend op de hoogste zedelijke norm der 
hoogste natuurlijke gemeenschap: het Algemeen Welzijn. Het is 
dan ook onjuist te spreken van een overwinning van de arbeid 
of van het kapitaal in de Wet op de Ondernemingsraden. Het 
Algemeen Welzijn heeft getriomfeerd in de verplichtstelling van 
het vertrouwvol beraad en de onderlinge samenwerking tussen 
ondernemer en werknemer in de Ondernemingsraden. 

Vragen we ons vervolgens af, wat er in het Algemeen Welzijn 
dan wel is veranderd. In het Algemeen Welzijn is wel veranderd 
de materiële inhoud. Het Algemeen Welzijn is een begrip, dat 
zijn materiële inhoud ontvangt uit het gemeenschapsleven. Het 
Algemeen Welzijn is het bezit van alle geestelijke en stoffelijke 
goederen, zoals de menselijke natuur die voor alle leden geza
menlijk objectief vraagt. Welnu alle personen en dus ook alle 
personen gezamenlijk evoluëren en het zou verkeerd zijn te 
menen, dat die evolutie buiten de menselijke natuur zou liggen. 
Zeer zeker heeft een deel dier evolutie weinig met de menselijke 
natuur te maken, doch even zo zeker brengt een deel dier evo
lutie de menselijke natuur in groter perfectie tot uiting. Het 
Algemeen Welzijn is in zijn materiëel aspect dan ook geen sta
tische doch een dynamische grootheid en het is volkomen juist 
te zeggen, dat het Algemeen Welzijn zijn materiële inhoud ont
vangt uit het evoluërende gemeenschapsleven, in zoverre dit 
althans conform is aan de menselijke natuur. Hierdoor varieert 
het Algemeen Welzijn naar de tijd. Het is nu anders dan hon
derd jaar geleden. Hierdoor varieert het ook naar de mogelijk
heden binnen één bepaalde tijd. Zijn die mogelijkheden in gees
telijk of stoffelijk opzicht gering, dan is daar de menselijke 
geest met zijn ,grote aanpassingskracht en kan de menselijke 
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natuur zich met weinig tevreden stellen. Zijn die mogelijkheden 
ruim, dan is daar de menselijke geest met zijn grote expansie
kracht en geldt het tegengestelde. Ongetwijfeld lijkt het ons nu 
tot de menselijke perfectie van de arbeider te behoren, om met 
zijn patroon in betrouwvol beraad en onderlinge samenwerking 
en overleg binnen de onderneming te leven. 

Hetzelfde geldt voor de werkgever. Blijft dus over de vraag 
of werkgever en werknemer daartoe ook geestelijk in staat zijn. 
De Regering en de Tweede Kamer hebben hieromtrent een be
vestigend oordeel en hebben, zij het dan ook met de nodige 
voorzichtigheid, dienovereenkomstig gehandeld bij het wetsont
werp op de ondernemingsraden. Wij geloven met deze Over
heid stellig, dat het ondernemingsleven in het algemeen zal 
tonen deze ver,wachte geestelijke rijpheid te bezitten. 

863 



<::Politieke 

kanttekeningen 

Perikelen van Pers, 
Politielt en Parlement 

W
ie het ietwat wil
de artikel van Ir. 
Posthumus in So
cialisme en Demo
cratie van Novem

ber 1949 gelezen heeft, waarin 
een "Reorganisatie van het Par
lement" bepleit werd, moet wel 
benauwd geworden zijn van 
angst: met ons Parlement staat 
een vermolmde, door de hout
worm aangevreten, totaal ver
ouderde instelling op het punt 
van instorting. Bij Thorbecke 
en Troelstra, en dat Parlement 
van ons is nog lang niet zo oud 
als dat van Engeland! Zou men 
aan de restauratie van dat in
drukwekkende House of Parle
ment aan de oever van de 
Thames dezelfde symbolische be
tekenis moeten geven als die wel
ke wij na lezing van Ir. Posthu
mus' klachten onwill€keurig 
hechten aan de herstellingen aan 
de Balzaal op het Binnenhof? 
Opkalefatering van een onher
stelbare averij? 

De ontdekking van Ir. Posthu
mus, dat het Parlement niet zo 
zeer uitwendig als wel inwendig 
hoognodig moet worden gereor
ganiseerd, is intussen niet ge
weest een verrassing, zoals die 
ontdekking, dat mieren de Sint 
Pieter ondermijnen. Hij heeft 
het zijne gezegd over een actu
ele kwestie, een kwestie althans, 
die de laatste tijd zo vaak en 
van zo verschillende zijde wordt 
aangesneden, dat zij wel actueel 
moest worden. 

Bekend is, dat de senioren der 
Kamers de koppen bij elkaar 
steken om zich ernstig te bera
den over parlementaire hervor-
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mingen, dewelke wel zullen 
neerkomen op een al dan met 
grondige herziening van het Re
J?:lement van Orde. De huidige 
Voorzitter dwingt bovendien het 
College van Honderd tot wat 
men graag noemt "efficient" 
parlementair onderhandelen. 
Het is net, of deze zin veel aar
diger klinkt met het gebruik 
van het vreemde woord "effi
cient" dan wanneer men dit ver
taalt en constateert: de Kamer
president dwingt de laatste tijd 
het Parlement tot "doelmatig" 
parlementair onderhandelen. 
Valt het accent op dat "doelma
tig", dan dringt zich - naar ons 
gevoel althans - de vraag naar 
voren: "En .... lUkt het hem?" 

Maar niet alleen zijn de re
gels van het Parlement in op
spraak, de verhouding van 
Volksvertegenwoordiging tot Re
gering komt eveneens in het ge
ding. En dan blijkt er iets met 
de wettenmakerij ook niet in 
orde te zijn. 

En wanneer ge zo goed wilt 
zijn om nog een geheel andere 
kant uit te kijken, dan zult ge 
moeten merken, hoc kwalijk het 
gesteld is óók al met ~!! parle
mentaire verslaggeverIJ. Men 
klaagt van tijd tot tijd over een 
al te subjectieve weergave van 
hetgeen in de Kamers der Sta
ten Generaal geschiedt; en pro
fessor Romme heeft in het open
baar een paar maal reeds ge
toond, belangstelling voor de 
parlementaire reportage te koes
teren. 

Summa summarum: het ram
melt en rumoert in en rondom 
het parlementaire leven aan alle 
kanten. 

• * • 
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Is dit alles tezamen genomen 
verontrustend te noemen? 

Als deze vraag bevestigend zou 
moeten worden beantwoord, zou 
dat ongetwijfeld impliceren, dat 
de parlementaire democratie in 
de wortel wordt aangevreten. 
Dan zouden tegen ernstige kwa
len paardenmiddelen moeten 
worden gezocht en aangewend. 
En gauw! 

Er zijn echter wel enkele 
gronden aan te voeren, die een 
ontkennend antwoord op de ge
stelde vraag billijken. Men hoeft 
op de eerste plaats onder leiding 
van mr. P. J. Oud slechts het 
jongst~ parlementaire verleden 
te bestuderen om tot de conclu
sie te geraken, dat het parlemen
taire leven na de eerste wereld
oorlog er ten onzent niet zo ge
zond en florissant uitzag als dat 
na de tweede wereldoorlog. 

Denkt aan het grotere aantal 
partijen en partijtjes van toen, 
toen bepaalde belangengroepen 
zich in de Staten Generaal ge
nesteld hadden. 

De wens naar het twee-par
tijenstelsel is zeker te veel de 
vader van Ir. Posthumus' ge
dachte, als hij aan onderling 
verbonden invloeden van een 
geperfectioneerd kiesstelsel een 
versplintering in te veel en te 
kleine partijen wijt. 1n dit ver
band mag men echter de typisch 
Nederlandse historische groei 
van het partijwezen niet baga
telliseren en· dit zeker niet op 
de huidige dag. Waardeert men 
de opvattingen van de filosoof 
Karl Jaspers, dan kan men niet 
zo gauw over een "geperfectio
neerd kiesstelsel" klagen, als dat 
stelsel inderdaad "partijen" haar 
taak doet vervullen. Waar hij in 
zijn boek "Vom Ursprung und 
Ziel der Geschichte" uitvoerig 
spreekt van "Macht en politieke 
vrijheid", verklaart hij dat par
tijen nodig zijn voor het leiden 
van verkiezingen in de vrije de
mocratie en tot het vormen van 
een politieke élite. In een vrije 
democratische staat zijn meer
dere partijen noodzakelijk, zegt 
hij; hij voegt hier aan toe "min
stens twee". E..'1 dan wijst hij er 

op, dat naar de letterlijke en 
wezenlijke zin van het woord 
partij "deel" betekent. In de 
vrije politieke staat is het uit
gesloten, dat een "partij" er aan
spraak op maakt de enige te 
zijn! Vrije partijen verlangen 
naar het bestaan van andere 
partijen. De een wil de ander 
niet uitroeien. De soms onderlig
gende partijen staan in de op
positie, maar zij worden te allen 
tijde gedragen door hun mede
verantwoordelijkheid van het 
geheel. 

Op het laatste komt het aan. 
In bezorgdheid en verantwoor
delijkheid voor het gemene best 
openbaart zich het bestaans
recht van een partij. De verte
genwoordiging van belangen
groepen in de Staten Generaal 
doet hieraan ontegenzeggelijk 
afbreuk. Voor de oorlog is dat 
gevaar groter geweest dan het 
thans is. Dit wil niet zeggen, dat 
er niet met man en macht ge
werkt moet worden aan de poli
tieke scholing van het volk, op
dat niet een deel daarvan pri
mair om eigenbelang zijn afge
vaardigden zal willen zenden 
naar Eerste en Tweede Kamer. 

Momenteel vinden elkandet" 
de Regering en de partijen, zij 
die de Regering steunen en zij, 
die de oppositie vormen - de 
communisten blijkbaar uitgezon
derd, al houden zij zich nog aan 
de regels van het spel, - in de 
behartiging van het algemene 
welzijn. De behandeling van zeer 
belangrijke sociaal-economische 
wetten, heeft dat in de laatste 
maanden duidelijk bewezen! 

In dit verband mag er op wor
den gewezen, dat ook het parle
mentaire debat over het alge
meen genomen in de laatste ja
ren hoger staat dan dat, waar
van wij mogen lezen bijzonder 
in het derde deel van Oud's 
werk: Het jongste Verleden. 

De huidige partij-constellatie 
op zich geeft geen redenen tot 
overdreven bezorgdheid voor de 
degeneratie van het parlementai
re bedrijf. 

• • • 
Een tweede reden om de peri-
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kelen, waarin parlement, poli
tiek en pers verkeren, niet àl te 
ernstig nemen, mogen wij zien 
in het feit, dat alle klachten en 
ergernissen, die makkelijk op een 
hoop geworpen worden, eigenlijk 
behoren tot sectoren van het par
lementaire-politieke leven, welke 
weliswaar aanrakingspunten met 
elkaar hebben doch grotendeels 
een bepaalde autonomie moeten 
handhaven op eigen terrein. 

Zelfs op het gebied der wetge
ving, waarover Regering en 
Volksvertegenwoordiging zo stijf 
gearmd moeten gaan, draagt 
ieder van haar beiden haar eigen 
verantwoording. Naar aanleiding 
van de wet op de Ondernemings
raden wees onlangs mr. dr. van 
Rhijn er op, hoe althans in de 
sociale wetgeving gestreefd 
wordt naar het concipieren en 
uitwerken van "ruime" wetten, 
wetten, die niet voorzien in dui
zend en een al dan niet denk
beeldige mogelijkheden. Men 
schijnt bepaaldelijk op het de
partement van financiën nog niet 
zo ver te zijn, maar in elk ge
val kan het door mr. dr. van 
Rhijn gesignaleerde streven een 
nieuwe wetstechniek inluiden, 
die even vruchtbaar als doelma
tig kan wezen. De toekomst en 
de ervaring zullen het leren. 

Hier is intussen sprake van een 
Regeringsinitiatief, dat slechts 
bevorderd kan worden, wanneer 
de Tweede Kamer daar oog en 
oor voor toont te hebben. Bij 
eventuele initiatiefwetten zal zij 
dat streven zelf in practijk bren
gen maar.. .. vooral bij het for
muleren van amendementen zal 
zij uiterste accuratesse najagen 
in dezelfde geest. 

Wat de wetgeving aangaat, 
komt het dus neer op een zich 
bezinnen op de wezenlijke waar
de van het wetten-maken. Dies 
heeft de ambtenaar zich veelal 
te bevrijden van sleur en van 
versleten cliché's. Dit doet hij on
willekeurig, zodra hij vervuld is 
van dit frisse idee: wij beijveren 
ons om weer eens goede, duide
lijke overzichtelijke wetten te 
maken. 

In dit opzicht heeft prof. Smits 
onlangs in een inaugurale rede 
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opmerkelijk-duidelijke en leerza
me dingen gezegd. 

• • • 
Zo heeft ook de Tweede Ka

mer haar eigen ommuurde hof, 
waarbinnen zij met schoffel en 
hark moet rondgaan. Haar dient 
evenwel op het hart gebonden te 
worden, dat zij het vooral erva
ren tuinlieden laat doen. Het ge
vaar is niet denkbeeldig, dat in 
een overgrote zucht naar reorga
nisatie al te veel wordt gesnoeid 
en dat méér dan onkruid alleen 
wordt weggewied. 

De behandeling van de wet op 
de ondernemingsraden heeft in 
dit opzicht toch wel wat te den
ken gegeven. Geen mens heeft er 
zich aan geërgerd, dat de Rege
ring en de Commissie van Voor
bereiding zich hebben terugge
trokken om de ettelijke amende
menten te bespreken, die inge
diend zijn bij de behandeling van 
de wetten op de pUbliekrechte
lijke bedrijfsorganisatie en de 
materiële oorlogsschaden. Dit 
spelletje is nochtans herhaald bij 
de beraadslaging van de wet op 
de ondernemingsraden. Er vielen 
echter wel verschillen op te mer
ken tussen de behandeling van 
de wetten op P.B.O. en M.O. en 
die van de ondernemingsraden. 
Vooreerst was er het verschil in 
omvang; vervolgens dat van het 
aantal amendementen. Bij eerst
genoemde wetsvoorstellen kon 
een behoorlijke behandeling niet 
meer worden gegarandeerd; bij 
de laatstgenoemde zou de open
bare behandeling van de amen
dementen overzichtelijk genoeg 
gebleven zijn. Na het nadere 
overleg tussen Regering en Ka
mercommissie over P.B.O. en 
M.O. verscheen wederom een 
verslag, mitsgaders een nieuwe 
nota van wijzigingen. Daarna 
werd de openbare behandeling 
dus weer normaal voortgezet. 
Zulk een verslag na de binnens
kamers-bespreking van minister 
J oekes en de Commissie van 
Voorbereiding over de amende
menten, welke op de wet der 
ondernemingsraden waren inge
diend, is achterwege gebleven. 



Nadrukkelijk hebben verschillen
de afgevaardigden betoogd, dat 
zij sommige zaken, die zij op het 
hart hadden, bij de artikelen 
zouden voordragen. Daar is niets 
van gekomen. En dit alles wet
tigt de vraag: in hoeverre is de 
behandeling van een wetsont
werp hier in het gedrang geko
men? 

Het is duidelijk, dat men een 
procedure, die volkomen ge
rechtvaardigd was bij de behan
deling der P.B.O. en der M.O. 
niet zonder meer mag toepassen 
op ieder ander wetsvoorstel, ook 
al zal de behandeling daarvan 
wat tijd kosten, wat geduld en 
wat meerdere toewijding van die 
leden, die staan buiten de des
kundigen en de commissie van 
voorbereiding. Het is duidelijk 
voor ons, maar is dit ook de Ka
mers duidelijk? 

Eenzelfde moraal schuilt in de 
manier, waarop de begroting van 
dit jaar behandeld is en er door 
gejaagd. NatUUrlijk zal men zich 
moeten bezig houden met de 
vraag: hoe de rijksbegroting op 
tijd en doelmatig kan worden be
sproken. Maar men moet vooral 
niet menen, dat er een effectieve 
en efficiente manier is gevonden 
om haar degelijk en deugdelijk 
te behandelen, nu men haar voor 
het Kerstreces heeft binnenge
loodst en nog wel zo, dat men 
er verschillende ministers, die 
het tempo niet kunnen bijhou
den, in discrediet mee heeft ge
bracht. Tegenover een onbe
dachtzame Kamer komen onwil
lekeurig bewindslieden te staan, 
die het in de gegeven omstan
digheden ook zo nauw niet ne
men. 

Ook het Parlement heeft zich 
de vraag te stellen, of zij al niet 
veel van de zorgen over de gang 
van zaken zou wegnemen, wan
neer zij haar mores en tradities 
eens zou oppoetsen, wanneer zij 
zich eens voegen zou naar een 
redelijk gebruik van middelen, 
welke haar ten dienste staan bij 
het parlementaire werk. Wan
neer men wezenlijke zaken over 
boord gooit, loopt men het ge
vaar, dat men bijkomstige din
gen overhoudt. De behandeling 

van de wet op de ondernemings
raden heeft het bewezen. Men 
bracht ernstige schade toe aan 
het beginsel van de openbare be
handeling; want de volksverte
genwoordigers, die het woord 
gevoerd hadden, hadden voor het 
merendeel te kennen gegeven, 
dat zij niet waren uitgesproken. 
Wat hield men over? Een zielige 
aanval van Wagenaar op vak
bondsbestuurders, een onnodig 
geheibel, waarvan de triestigheid 
des te schriller opviel, juist door
dat het het enige was, wat aan 
de orde kwam in het halve uur, 
waarin de wet op de onderne
mingsraden onder de hamer 
werd door geklopt. 

Zal de Tweede Kamer het ook 
niet moeten zoeken, vooreerst in 
het brengen van een nieuwe 
gloed op de bestaande zeden? 
Pas daarna kan men met vrucht 
wijzigen, wat gewijzigd moet 
worden, afzweren, wat afgezwo
ren dient te worden. 

• • • 
En tenslotte is er de pers, die 

haar eigen competentieveld 
heeft. Zij en zij alleen zal "haar" 
zaak van de parlementaire ver
slaggeverij moeten opknappen. 
Maar ook hier moet men geen 
spoken gaan zien. 

De parlementaire pers heeft 
objectief te zijn. Dat is haar eer
ste en misschien ook wel haar 
laatste gebod. Nu is het een mis
vatting te denken, dat aan de ob
jectiviteit afbreuk wordt gedaan, 
wanneer in een krant relief ge
geven wordt aan het woord van 
een prominent afgevaardigde. 
Objectiviteit moet en kan makke
lijk gehandhaafd blijven, zelfs in 
het partijblad. Zij wordt geres
pecteerd in gewestelijke bladen, 
waarin volksvertegenwoordigers, 
die in een bepaalde streek bijzon
dere bekendheid genieten, naar 
voren worden geschoven. Objec
tiviteit in de pers is zo primair 
als openbare behandeling in het 
Parlement! 

Een belangrijker vraag, die in 
dit verband herhaaldelijk wordt 
gesteld, luidt: moet de krant àl
les van de Staten Generaal ver-
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slaan? Helaas verliest de vraag 
een aanmerkelijk deel van haar 
kracht. doordat de meeste kran
ten nog geen plaatsruimte ge
noeg ter beschikking kunnen 
stellen voor "allen". Wie voor 
het parlementaire werk wèl 
ruimte genoeg beschikbaar wil 
stellen - de Nieuwe Rotterdam
mer Courant doet het en levert 
dan ook voortreffelijke verslagen 
èn overzichten! - stelt er prijs 
op terug te gaan naar de voor
oorlogse opvatting van het parle
mentaire verslag. Naast het kor
te overzicht, opgesierd met sum
miere aanduidingen van de ge
moedsbewegingen in de Kamers, 
paste weleer het overzicht, dat 
geëist wordt door het feit, dat 
wij in ons land toch eigenlijk al
leen maar opiniebladen kennen. 

Iedere krant moet voor dit 
ideaal echter haar eigen en typi
sche vorm kunnen kiezen. Een 
korte tijd heeft de Volkskrant 
naast het verslag het overzicht 
gepubliceerd. Het verslag is 
spoedig verdwenen; mogelijk om 
technische x:edenen - daar kan 
de lezer niet over oordelen -
maar waarschijnlijk ook, omdat 
dagelijkse lange kolommen par
lementaire copij kwalijk paste in 
de vlotte opmaak van dit dag
blad; - dit kon de lezer wel op
merken. 

Iedere krant heeft haar eigen 
publiek. Parlementaire verslagen 
in een gewestelijk blad zullen er 
anders uit moeten zien dan die 
in landelijke bladen; Parle
mentaire verslagen in een volks
blad anders dan die in het blad 
voor de intellectuele elite; Par
lementaire verslagen voor een 
plattelandsbevolking anders daJ.l 
die voor de stadsbevolking .... 

Moet degene nu, van wie mag 
worden verondersteld, dat hij 
zijn publiek kent, alles over
brieven, zoals het uit. ieders ko
ker komt? Moet hij dus alle her
halingen in zijn krant repeteren? 
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Het gebeurt immers onopnolJde
lijk in de Kamers, dat drie, vier 
afgevaardigden hetzelfde zeggen 
op eigen wijze! Dat iets gezegd 
wordt, is vaak "het nieuws", het
welk vermelding verdient. Dat 
velen het benadrukken, ver
sterkt de waarde van het nieuws; 
maar de weergave van wie alle
maal en hoe die allemaal het 
zeggen, devalueert dat "nieuws". 

Deze en dergelijke problemen, 
die natuurlijk nog rijkelijk zijn 
~an te vullen, dienen door iedere 
krant afzonderlijk te worden op
gelost. De lezer echter heeft te 
beseffen, dat hij niet meer mag 
vragen dan redelijk gevergd kan 
worden. Wie alles wil weten -
maar wie wil alles weten van 
het Parlement? - moet zich 
abonneren op de Handelingen! 
Wie het journalistieke ideaal 
wenst, mag verlangen naar het 
korte verslag, dat slechts zake
~ijk en droog kan uitvallen, ook 
al wordt het opgesmukt met: 
Gelach! Hilarteit! Rumoerigheid! 
Hier interrumpeert de g.a. Din
ges. . .. en zo voort en zo ver
der. De lezer heeft bovenal zich 
ervan te vergewissen, dat ook de 
krant als eerste en voornaamste 
taak in objectieve zin te open
baren heeft, hoe de Volksverte
genwoordiging bij de behande
ling van onderscheiden wets
voorstellen en alle andere zaken, 
die zij te behandelen krijgt en in 
behandeling kan nemen, het al
gemene belang dient. Wie de 
krant zo leest, heeft aan een en
kel woord genoeg om aan de 
weet te komen, dat. binnen be
paald verband de belangen van 
boer en middenstander, ambte
naar en arbeider, industrieel en 
kleine zelfstandige aan bod zijn 
geweest. Binnen het bepaalde 
verband van een wetsontwerp 
en altoos binnen het brede ka
der van het algemeen welzijn! 

• • • 
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