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HOOFDEN & ZINNEN 

'Ministerie van lokaal bestuur en 
arbeid' wordt hierover het vol
gende opgemerkt. 'Experience 
has shown that those who master 
their live in exile, oftenare better 
qualified for rnanaging the transi
tion that is involved in re-establis
hing oneself in the country of ori
gin. Thus there is no contradic
tion between measures aimed at 
facilitating an active, self-reliant 
life in Norway and measures 
aimed at facilitating repatriation'. 

In het verlengde van deze 
Noorse eravringen spreek ik hier
boven dan ook over vrijwillige 
terugkeer . Ik ben ervan over
tuigd, dat een vluchteling die zich 
alhier goed maatschappelijk heeft 
kunnen handhaven, in overwe
gende mate uit eigen beweging en 
met overtuiging zal terugkeren 
naar het land van herkomst. De 
invulling van het verblijf alhier 
moet er tenslotte op gericht zijn 
dat mensen hun zelfstandigheid 
en perspectief behouden. Daar 
past geen dwang, en men mag 
zelfs vrezen dat een voornemen 
tot dwang averechtse effecten zal 
hebben. 

Waarom ik 5o jaar 
geleden deelnam aan 
de oprichting van de 
PvdA en er nog steeds 
lid van ben 

Het leek mij aardig om als één van 
de leden die sinds de oprichting 
lid zijn van de partij, de belang
rijkste motieven te beschrijven 

Ik kies, kortom, voor een drietal 
pijlers als uitgangspunt voor een 
evenwichtiger asielbeleid. 

1. De hele groep van vluchte
lingen die nu bescherming van 
hun mensenrechten vragen door 
verblijf in de beschermende lan
den moet een uniform profiel 
krijgen. Het zijn allen mensen die 
vluchten om bescherming tegen 
aantasting van hun mensenrech
ten te zoeken. Internationaal en 
(aanvullend) nationaal dienen er 
scherpe criteria en parameters 
ontwikkeld te worden voor een 
eenduidig, aan de huidige inter
nationale situatie aangepast en 
toetsbaar vluchtelingen-profiel. 

2. De toelating als vluchteling 
moet eenvoudiger en in ieder 
geval veel sneller dan momen
teel, om te voorkomen dat men
sen buiten onze samenleving val
len. 

3. Vervolgens moet een even
wichtig opvangsysteem worden 
ontwikkeld dat past bij het profiel 
van de vluchteling van deze tijd 
en samenhang vertoont met 
de achterliggende oorzaken van 
vluchtgedrag. Dat impliceert een 

waarom ik destijds deel nam aan 
de oprichtingsvergadering van de 
partij en daarin sindsdien actief 
bleef. Het laatste thans vooral in 
de Adviescommissie voor Euro
pese Politiek van de partij. 

Die motieven groeiden vooral 
tijdens de bezetting en in het eer
ste jaar daarna toen ik aangesteld 
werd op het Ministerie van 
Economische Zaken, waar Hein 
Vos toen minister was. Tijdens 
mijn studies in Leiden had ik al 

internationale inspanning om de 
oorzaken van vluchtgedrag weg 
te nemen. Zolang dat niet lukt 
moet deugdelijke opvang in de 
ontvangende samenleving wor
den gecreëerd, zodra dat wel is 
gelukt moet actiefbeleid worden 
ontwikkeld om vluchtelingen op 
humane wijze terug te laten 
keren naar het land van her
komst . 

Nederland moet het debat 
over dit type nieuwe uitgangs
punten eerst zelf maar eens goed 
voeren. De PvdA zou daarbij een, 
door internationale solidariteit 
geïnspireerde, trekkersrol moe
ten vervullen. Laten we de weg 
die Aad Kosto is ingeslagen afma
ken en een beleid ontwikkelen 
dat de realiteit van het vluchtelin
genvraagstuk onder ogen ziet. 

NOL VERMOLEN 

Advokaat in Haarlem, aespeciali

seerd in vreemdelinaen- en asielza

ken, lid van de PvdA en lid van het 

daaelijks bestuur van de vereniainB 

Vluchtelinaen Werk 

deel genomen aan studentendis
cussies over het Plan van de 
Arbeid, waarvan Hein Vos en 
Tinbergen de belangrijkste gees
telijke vaders waren. Tijdens zijn 
latere ministerschap nam Vos het 
initiatief tot oprichting van het 
Centraal Planbureau, met Tin
bergen als eerste directeur . 
Ideologisch gezien lagen aan bei 
de injtiatieven twee gedachten 
ten grondslag die mij nog steeds 
inspireren: het geloof in het nut 
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van systematisch vooruitdenken 
(ook voorbij de eerstvolgende 
verkiezingen!) en het geloof in de 
mogelijkheid de maatschappelij
ke en politieke ontwikkeling te 
sturen of althans bij te sturen 
(geloof in zekere mate van maak
baarheid van de toekomst). 

De lessen van Telders 
Na het uitbreken van de oorlog in 
I 9 3 9 werd ik in de eerste plaats 
geïnspireerd door mijn grote 
leermeester voor volkenrecht, 
Prof. Telders, bij wie ik wilde 
promoveren . Tijdens zijn colle
ges had hij ons enerzijds de roe
ping van het ·volkenrecht tot 
handhaving van de vrede en 
het stellen van bovennationale 
rechtsnormen voor dit doel dui
delijk gemaakt. Anderzijds maak
te hij ons, aan de hand van het 
falen van de Volkenbond om de 
vrede te handhaven, duidelijk dat 
door onvoldoende wil tot aanpas
singen van de vredesvoorwaar
den van Versailles en door het 
ontbreken van doeltreffende 
sancties het volkenrecht ondanks 
zijn grote normatieve betekenis 
een nog onvolmaakt recht was. 
Te conservatief en te machteloos. 
De normatieve waarde van de 
grote algemene beginselen van 
het volkenrecht moest echter 
verdedigd worden. Daarom 
bereidde hij na het uitbreken van 
de oorlog in I 939 een handlei
ding voor het Nederlands bestuur 
voor, aangevend aan welke vol
kenrechtelijke normen (van het 
landoorlogsreglement) het 

· bestuur de Duitse bezettings
autoriteiten na een bezetting zou 
moeten houden. Wegens deze 
activiteiten werd hij reeds eind 
I 940 door de Duitse autoriteiten 

gearresteerd. Na in de eerste 
periode van zijn gevangenschap 
nog belangrijke volkenrechtelijke 
publikaties te hebben voorbe
reid, stierf Telders begin I 945 in 
een Duits concentratiekamp. 

De lessen van Telders hebben 
mij in de eerste plaats geïnspi
reerd om mij in mijn tijdens de 
bezetting geschreven proefschrift 
en na de bevrijding vooral te inte
resseren voor internationale eco
nomische samenwerking als 
meest kansrijke mogelijkheid om 
althans economische oorlogsoor
zaken uit te bannen. 

Uit een vorigjaar gepubliceerd 
nagelaten geschrift van Drees 
bleekhoezeer ook hij, uit de door 
hem al tijdens de bezetting voor
ziene toenemende internationale 
onderlinge afhankelijkheid van 
volkeren en staten, de noodzaak 
van sterkere internationale soli
dariteit en samenwerking na de 
oorlog afleidde. Door de Schu
man-verklaring van mei I 950 als 
oproep tot Europese integratie 
als middel om althans in Europa 
de oorlog uit te bannen voelde ik 
mij ook terstond aangesproken. 
In I 958 leidde dit op aanbeveling 
van Mansholt tot het begin van 
mijn Europese loopbaan in Brus
sel, waar toen al spoedig onder de 
toenmalige leiding van Alfred 
Mozer ook een nog steeds zeer 
actieve Brusselse partijafdeling 
werd opgericht. In de (op de mij 
door Telders geleerde gronden 
onvermijdelijke onvolmaakte) 
maakbaarheid van ook de interna
tionale samenleving ben ik toen 
eveneens gaan geloven. 

De Rougemant 
In het tweede bezettingsjaar kon 
ik in Leiden een discussiegroep 

over de roeping, de noodzaak en 
ook de onvermijdelijke zwakten 
van de democratie onder leiding 
van Wiardi Beekman organis -
ren. In de eerste jaren na de 
oprichting van de partij heb ik in 
de toen opgerichte Wiardi 
Beekman Stichting met Joop den 
Uyl kunnen samenwerken bij de 
voorbereiding van een aantal 
belangrijke rapporten . De w 'ss 
verdient als systematisch vooruit
denkende politieke denktank van 
de partij, naast de partij zelf, 
thans nog onze - ook financiële
krachtige steun! De meest directe 
ideologische inspiratiebron om 
later aan de oprichting van de 
PvdA mee te werken was intus
sen een andere. In I 940 schreef 
de protestante Frans-Zwitserse 
politiek- en cultuurfilosoof Denis 
de Rougemant een boek, dat al 
spoedig ook in Nederlandse ver
taling werd gepubliceerd onder 
de titel Persoonlijkheid als roeping in 

deze tijd. Hij was al sinds jaren één 
van de meest fundamentele 
bestrijders van zowel het Rus
sische communisme als met name 
het nationaal-socialisme in Duits
land. Hij bestreed echter ook het 
economische individualisme van 
de liberalen. 'Persoonlijkheid' 
omschreef hij als een roeping van 
de mens tot een (niet alleen op 
eigen belang gerichte) creatieve 
functie . De oorspronkelijke 
(Franse) titel van zijn boek luidde 
dan ook (in vertaling): Denken met 
de handen (duidend op maakbaar
heid van de eigen levensloop, 
maar ook yan de samenleving, 
zoals uit de uitwerking bleek). 
Elders in zijn boek schrijft hij dan 
ook; 'men kan een wereld slechts her
bouwen met mensen, die hun (eigen) 
verantwoordelijkheid besqfen '. 
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Toen vanaf 1942 de bedreiging 
door de bezettingsautoriteiten 
van het persoonlijk leven van 
mijn leeftijdsgroep (ondermeer 
met arbeidsdienst in Duitsland en 
razzia's voor dit doel) steeds 
groter werd, werden ook wij 
steeds sterker op onze persoonlij
ke verantwoordelijkheid voor 
alle aspecten van ons eigen leven 
en dat van anderen teruggewor
pen. Met name na september -
1944 en in de hol}gerwinter kon 
ook het distributiesysteem in Den 
Haag ons overleven niet meer 
waarborgen. Met hulp van ande
ren moest de bevolking persoon
lijk voor haar fysieke overleving, 
het ontkomen aan razzia's ten 
behoeve van de Duitse arbeids
dienst en haar geestelijke overle
ving zorg dragen. Voor het laatste 
zorgden huisbijeenkomsten met 
voordrachten, muziekuitvoerin
gen, politieke discussie ( in ons 
geval onder meer met Joekes) en 
(evenals veel later in de ooR) 

opstandige preken in de kerken 
(onder andere van Banning, die 
later bij de oprichting van onze 
partij een zo grote ideologische 
rol zou spelen) 

Personalisme 
Een veel sterkere inspiratiebron 
voor mij was echter het genoem
de boek van Den is de Rougemant 
(dat eindigde met een oproep tot 
een 'personalistische revolutie'). 
In mindere mate ook boeken van 
de R K-filosoof Jacques Maritain 
en de Russisch-orthodoxe schrij
ver Berdjajev die vergelijkbare, 
maar minder krachtig uitgewerk
te, denkbeelden verkondigden. 
Uit het boek van De Rougemant 
bleek voorts dat dit soort denk
beelden al sinds 1 9 3 2 ook door 

anti-kapitalistische groepen Fran
se jongeren uit buitenkerkelijke 
kringen met eigen tijdschriften 
werd gesteund. Een doorbraak in 
het verzuilde politieke denken 
werd aldus reeds vóór en tijdens 
de bezetting in en buiten Neder
land voorbereid. Direct na de 
bevrijding verscheen op Haagse 
muren een manifest van de 
Nederlandse Volksbeweging dat 
door leidende politici en intellec
tuelen van zeer uiteenlopende 
politieke en levensbeschouwelij
ke herkomst was voorbereid in 
het gijzelaarskamp St. Michels
gestel. Het manifest bleek even
eens gebaseerd te zijn op het kort 
aangeduide ,personalisme' van de 
Rougemont e.a. dat echter voor 
de duidelijkheid werd omge
doopt tot 'persona-listisch socia
lisme'. Schermerhom werd 
voorzitter van de Nederlandse 
Volks Beweging en ik gaf mij ter
stond op als lid. Nadat een aantal 
leidende politici uit de beweging 
zich had aangesloten bij heropge
richte politieke partijen vormde 
een groot deel van de overblij
vende leden onder leiding van 
Schermerhom een van de door
braakgroepen, die aan de oprich
ting van de PvdA medewerkten. 
Zelf nam ik als afgevaardigde van 
een Haagse groep uit de Volks
beweging deel aan de oprich
tingsvergadering. Kort daarna 
werd ik in het federatiebestuur 
van Den Haag opgenomen. Daar 
kon ik het ook met de vele oud
SDAP'ers goed vinden, ging de 
stimulerende kracht van oude 
socialistische liederen ervaren en 
later de grote staatsmanskwalitei
ten van Drees waarderen. 

Een andere ideologische ontwik-

keling, die ik in het verlengstuk 
van Denis de Rougemant en 
andere personalisten vond lig
gen, was enkele jaren na de 
oprichting van de partij het con
cept van de 'Verantwoordelijke 
Maatschappij' van de W ere! draad 
van Kerken, waaraan naar mijn 
indruk meer vooraanstaande par
tijgenoten dan leden van chris
telijke partijen van Nederlandse 
kant medewerkten. Ik betreur 
het dan ook dat wij ons dat waar
devolle concept (ondermeer in 
een boekje van onze toenmalige 
staatssecretaris van sociale zaken 
Van Rhijn toegelicht) later door 
het co A uit handen hebben laten 
nemen. Tenslotte was De Rou
gement zelf ook een van de 
grondleggers van het 'federalis
me', dat in het Europese integra
tieproces tot op heden, zij het in 
mijns inziens terecht afnemende 
mate, een grote ideologische rol 
speelt (vooral nog in België en 
Duitsland) . 

Paars avant-la-lettre 
Tot zover een korte samenvatting 
van mijn inspiratiebronnen, 
waarin ook 'paarse' elementen 
niet ontbreken. Op grond van 
zijn filosofischepublikatiesen zijn 
acties beschouw ik ook Telders 
(die bij het uitbreken van de oor
log een krachtig voorzitter werd 
van de Liberale Staatspartij) ech
ter eerder als een 'personalist' 
dan als een liberale individualist 
in de betekenis, die de huidige 
vvo daaraan hecht. Bovendien 
was hij meer internationalist dan 
de huidige Nederlandse libera
len. Anderzijds hebben gedach
ten van toenmalige en latere 
socialistische leiders mij vanaf 
mijn studietijd mede beïnvloed, 
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met name ten aanzien van de 
waarde van systematisch vooruit
denken en de mogelijkheid de 
toekomst vergaand zelf te bepa
len. ':\'aarom zou wel de toe
komst van ondernemingen en 
niet die van de nationale en inter
nationale overheidspolitiek ver
gaand maakbaar zijn? 

Niettemin heb ik reeds in de 
jaren vijftig als lid van de 
Provinciale Staten van Zuid
Holland en als ambtelijk deelne
mer aan onderhandelingen tussen 
vakbeweging en liberale werkge
vers binnen de Stichting van de 
Arbeid over de naoorlogse orga
nisatie van onze samenleving ook 
ervaren dat socialisten en libera
len in de praktijk zeer goed tot 
constructieve 'contracten' over 
de inrichting en werking van onze 
samenleving kunnen komen. 
Ook op sociaal gebied. Ook dan 
echter alleen als wij daarbij een 
gelijkwaardige inbreng hebben 
en overheersing door het liberale 

gedachtengoed weten te voorko
men. Als 'personalist' zou ik voor 
onze partij daarbij echter meer 
nadruk op gelijke kansen op 
werkgelegenheid en persoonlij 
ke, nationale en internationale 
solidariteit dan op gelijkheid van 
inkomen willen leggen. Met de 
afhankelijkheid van de internatio
nale marktontwikkeling (nog 
steeds hoofdbron van onze wel
vaart) zal voorts in de ontwikke
ling van Nederlands beleid uiter
aard voldoende rekening moeten 
worden gehouden. Dit op straffe 
van overspoeld worden door de 
internationale marktkrachten van 
eerzuchtige nationale hervormin
gen zoals zelfs Mitterrand aan het 
begin van zijn eerste president
schap van een veel groter land 
moest ervaren. 

Aldus enkele hoofdelementen 
van mijn oorspronkelijke en mijn 
huidige motivering als lid van de 
PvdA . Het zou interessant zijn als 

andere 'gouden' leden van de 
partij met een geheel andere ach
tergrond eveneens over hun 
motivering in 1 946 en thans iets 
zouden kunnen schrijven. En 
voorts als ook jongeren zich in de 
discussie over de toekomst van de 
partij zouden mengen! De toe
komst van de partij op wat lange
re termijn ligt immers thans in 
hun handen. De afstand tussen de 
partijleiding en de leden zal 
voorts weer even doeltreffend 
overbrugd moeten worden als tij
dens de eerste tien jaren na de 
oprichting van de partij het geval 
was. 

PIETER VERLOREN VAN 

THEMAAT 

Emeritus-hoogleraar sociaal
economisch recht en oud-advocaaat 
generaal bij het Hrif van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen 

Deze bijdrage werd overgenomen uit 
'Maat', afdelingsblad PvdA De Bilt/ 
Bilthoven, januari/februari 1996. 
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