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Oe opheffing van
de handelingsonbekwaamheid der gehuwde
-----~~--~-~---

r

DOOi? F. W. SWANE

VlOUW

------~~--

De volgende beschouwingen zijn bedoeld als een aanvulling
van het rapport, dat de commissie, benoemd door het Centrum
voor Staatkundige vorming, waarvan schrijver dezes het voorrecht heeft voorzitter te zijn, over hetzelfde onderwerp heeft
uitgebracht. Zij betreffen onderwel·pen welke die commissie dOOI
de tijdnood waaronder zij haar rapport moest uitbrengen, niet in
de gelegenheid was te behandelen.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud rust op de schrijver.
Zij geven alleen zijn persoonlijke opvatting weer.

"'

et voorstel van wet, dat beoogt de rechtspositie van de
getrouwde vrouw gelij~: aan die van de man te
maken of liever aan de gehuwde vrouw, bij de uitoefening van rechtshandelingen volkomen zelfstandigheid te verlenen heeft in den lande enige beweging veroorzaakt.
Er zijn er die menen, dat op revolutionnaire wijze in de rechten van de man, als hoofd der echtvereniging ingegrepen wordt;
anderen daarentegen, welke als feministen plegen aangeduid te
worden, hebben een, zij het niet al te hoog gestemde juichtoon,
aangeslagen.
Ik waag mij er niet aan te voorspellen hoe de ontwikkeling
van het recht in de toekomst zal zijn, doch ik meen te mogen
zeggen dat de beide partijen, voorlopig althans ongelijk hebben!
Ik zal pogen de juistheid van deze opvatting aan te tonen.
Daartoe is allereerst noodzakelijk na te gaan, welke betekenis
het toekennen van de bevoegdheid van de gehuwde vrouw, om
rechtshandelingen zonder inmenging van haar man, te verrichten in de wetgeving van een paar westel'se staten heeft.

lHl
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De situatie in andere landen
Ik begin met het nabij gelegen Duitsland. Daar is reeds bij de
invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek op 1 Januari 1900
aan de gehuwde vrouw volkomen zelfstandigheid, rechtshandelingen aan te gaan, toegekend of juister gezegd er wordt in de
wet over haar bevoegdheid rechtshandelingen aan te gaan, niet
gesproken. Daardoor staat zij uit zich zelf met de man gelijk.
Hierbij behoort men te bedenken dat haar bevoegheid om
over sommige rechten te beschikken, aanzienlijk beperkt is.
Deze beperkingen houden verband met haar handelingsbevoegdheid. Zij zijn het gevolg van de onderlinge vermogensrechtelijke verhouding der echtgenoten, welke uit het huwelijk
voortvloeien.
In Frankrijk is eerst in 1938 een einde gekomen aan de onzelfstandigheid der gehuwde vrouw. Die regeling is in 1942
weer aanzienlijk gewijzigd. Sedert dien is de vrouw in feitelijke
zin onafhankelijk van de man bevoegd rechtshandelingen aan te
gaan.
De vrouw welke van tafel en bed gescheiden is, herkreeg
echter reeds krachtens een bijzondere wet in 1893 tot stand
gekomen, haar zelfstandigheid, tijdens de duur dier scheiding.
Ik kom hierop later om bijzondere reden terug.
Doch ook de Franse wet beperkt in aanzienlijke mate de bevoegdheid over haar vermogen vrij te beschikken, m.a.w. de
vrouw, vrij in het aangaan van rechtshandelingen. mist meestal
het recht om beschikkingsdaden over haar goed te verrichten.
In Duitsland ligt de reden dier beschikkingsonbevoegdheid
daarin, dat de wet het beheer (Verwaltung) over het eigen vermogen (eingebrachtes Gut) der vrouw aan de man toekent en
bovendien het genot van alle uit dat vermogen voortvloeiende
inkomsten, zij het dan onder de last tot verzorging van het
gezin en de vervulling van andere plichten.
Om te voorkomen dat de vrouw door over haar vermogen
te beschikken, de rechten van de man zou verkorten, bepaalt par.
1395 van het Duitse Burgerl. Wetboek, dat zij tot die beschikking
de toestemming van de man behoeft. Als deze toestemming geweigerd wordt, dan kan men in het algemeen zeggen dat de
handeling der vrouw de man niet; bindt, zodat zijn recht op
het beheer van het eigen goed waarover de vrouw beschikte en
het recht op de inkomsten daaruit voortkomende, onverkort
blijft bestaan.
Deze rechtsgevolgen treden in Duitsland in, niettegenstaande
daar geen enkele wettelijke goederen-gemeenschap door het
sluiten van een huwelijk ontstaat.
In Frankrijk, waar wel een wettelijke, zij het beperkte goederengemeenschap bestaat, is de vrouw, ik zou haast zeggen
uiteraard niet bevoegd over de gemene goederen te beschikken;

zij is evenmin bevoegd over haar eigen, niet in de gemeenschap
vallend vermogen te beschikken of dat te beheren. Dit vloeit
voort uit de maritale macht van de man. Tot deze macht behoort zowel de bevoegdheid om het eigen goed der vrouw te
beheren, als zijn recht op de inkomsten uit dat vermogen, om
dat deze krachtens de wet in de gemeenschap vallen. Aan deze
beide titels ontleent de man zijn aanspraak op die inkomsten.
Omdat aan de vrouw verboden is, handelingen te verrichten
welke met de maritale macht strijden, ontneemt haar de wet op
indirecte wijze de beschikkingsbevoegdheid over haar eigen
vermogen, zover dat onder de beheersmacht van de man valt.
En dat is in het algemeen vooral met haar eigen goed het geval.
Het is voor deze verhandeling onnodig de bijzondere gevallen
waarin de vrouw, zowel in Duitsland als in Frankrijk wel bevoegd is over haar vermogen zelfstandig te beschikken, te noemen; dit betreft slechts uitzonderingen.
Uit het bovenstaande blijkt en dat is het belangnjke pulli:
dat niettegenstaande de zelfstandige handelingsbevoegdheid der
vrouw, zij niet over haar eigen vermogen mag beschikken. In
Duitsland niet, terwijl daar geen enkele wettelijke gemeenschap
bestaat en al evenmin in Frankrijk, waar wel, doch slechts een
beperkte wettelijke gemeenschap bestaat.
Omdat in beide .landen de man in beginsel primair de zorg
voor het onderhoud van het gezin is opgedragen, is hem in beide
landen het beheer van het vermogen der vrouw toegekend en
het genot der inkomsten daaruit. D.w.z. in Duitsland is hem dat
genot rechtstreeks toegekend, in Frankrijk krijgt hij de beschikking daarover omdat die inkomsten deel uitmaken van de wet<
telijke gemeenschap.
In strikte zin is in 42 jaar geen eigenlijke vooruitgang in het
recht der gehuwde vrouw te bespeuren.
In theorie is de rechtspositie der vrouw volkomen gelijk aan
die van de man; in wezen is het feitelijk gevolg dier gelijkstelling
zeer beperkt. Zij is practisch van weinig betekenis.
In Frankrijk blijkt zelfs dat in de bijzondere gevallen waarin
de vrouw wel de bevoegdheid heeft over haar eigen vermogen
te beschikken, dit dikwijls tot zulke juridische onzekerheden
leidt dat derden welke met haar willen handelen blijkbaar daartoe alleen geneigd.zijn, indien de man daaraan zijn medewerking verleent. Daardoor wordt de wezenlijke betekenis der
handelingsbevoedheid van de vrouw nog tot engere grenzen
teruggebracht.
Zonder dit uitvoerig uiteen te zetten, is dit een gevolg van
het feit, dat de beide vreemde wetgevers, geheel in overeenstemming met de natuurlijke betekenis van het huwelijk als
een eenheid, dat karakter daaraan niet alleen in het familierecht, maar ook in het vermogensrecht toekenden, wijl in beide
werkingen de echtgenoten daarin een eigen taak te vervullen
hebben.
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In beide stelsels kreeg de man en de vrouw, zowel in het
familierecht, als in het materiële recht, een eigen plaats.
De wetgevers kenden beiden aan de man de materiële zorg
toe voor het gezin; zij openden hem zover dit mogelijk is de
gelegenheid die taak eenvoudig te vervullen. Zij maakten hem
daartoe tot hoofd van de echtvereniging en erkenden dit ook
in de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten.
Ook in Italië, waar de zelfstandigheid der gehuwde vrouw
ook eerst sedert 1942 bestaat, erkent de wet de man als hoofd
der echtvereniging.
Uit de vergelijking met het bestaande Belgische recht blijkt,
dat daar de bevoegdheid der vrouw nog dezelfde is als bij de
invoering van de Code, uitzonderingen daargelaten en nagenoeg
gelijk aan het thans hier te lande bestaande recht.
~ De vraag valt thans te beantwoorden of indien het aanhangige wetsontwerp ongewijzigd tot stand zal komen, de gehuwde
vrouw, meer dan in Duitsland, Frankrijk en Italië, een ruimere
bevoegdheid over de gemene goederen en haar privé vermogen
te beschikken, zal krijgen.
Omdat in Duitsland en Italië geen wettelijke gemeenschap
bestaat, komt voor de verg~lijking van het recht over de gemene goederen te beschikken, alleen Frankrijk in aanmerking.
In beide landen was het recht, sedert de invoering van de
codificatie, de gemeenschap te beheren en over het gemene vermogen te beschikken steeds een recht van de man all één. In
Frankrijk is het niet in 1942 veranderd, het ontwerp brengt
daarin voor Nederland in het algemeen geen wijziging.

De voorgestelde wijzigingen
De voornaamste voorgestelde wijziging is 1 e die, waarbij de
man niet langer zonder toestemming der vrouw bevoegd zal
zijn over bepaalde in het ontwerp genoemde goederen welke van
de zijde der vrouw in de gemeenschap zijn gevallen, te beschikken.
en 2e dat in bepaalde gevallen, in plaats van de man, de vrouw
het beheer en de beschikking over alle gemene goederen zal
toekomen.
Daarnaast blijven bestaan, enigszins anders geregeld, de aan
de vrouw reeds onder de besta~nde wet toekomende bevoegdheid de gemeenschap te binden en over delen van het gemene
vermogen te beschikken.
In grote lijnen blijft bij de vraag, wie over de gemeenschap
te bes:::hikken heeft, het antwoord: uitsluitend de man.
De handelingsbekwaamheid der vrouwen haar beschikking~
bevoegdheid, worden zodra huweEjksvermogen hierbij niet betrokken is, volkomen onbeperkt.
Hier anders dan in Frankrijk en in Duitsland zal de vrouw
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het eigen beheer over haar goed hebben en volkomen vrij zijn
daarover te beschikken.
Maar zolang het bestaande huwelijksgoederenrecht niet is gewijzigd zal deze vrijheid in elk geval niet gelden voor de vrouwen, welke zonder het maken van huwelijksvoorwaarden
trouwen. En dat is tot heden met 95% van haar het geval.
Dit te weten is niet voldoende om te kunnen beoordelen, hoeveel der gehuwde vrouwen in werkelijkheid nauwelijks enig
resultaat van haar verkregen rechtszelfstandigheid zullen
hebben.
Van de 5% der gevallen, waarbij de echtgenoten hun huwelijk
onder het maken van huwelijksbedingen gesloten hebben, zijn
er meer dan 1/3 waarin een andere dan de wettelijke gemeenschap ingevoerd wordt. En voor deze gevallen verandert de
positie der gehuwde vrouw niet, behalve de ook hier zeldzame
gevallen, dat er werkelijk van een eigen vermogen, behalve van
meubels van de vrouw sprake is.
Zelfs bij de buiten elke gemeenschap huwende vrouwen is
deze toestand nagenoeg steeds aanwezig.
Want ook bij uitsluiting van elke gemeenschap blijft het beheer van het eigen goed voor ongeveer de helft der gevallen
bij de man, omdat de vrouw er geen prijs op stelt een beding
te maken waarbij zij zich zelf het beheersrecht voorbehoudt.
In werkelijkheid zal blijken dat de vrijheid, zelfstandig te
handelen, tot een zeer klein deel der gehuwde vrouwen, beperkt
zal blijven.
De toekomst zal, zolang het huwelijksvermogenrecht niet
anders geregeld is, niet anders worden.
Voor de Nederlandse man is er dus geen reden nu reeds van
een revolutie te spreken en evenmin voor zijn vrouw een hoge
juichtoon aan te heffen.
Zover de ervaring leert zal ook de invoering van het ontwerp
niet de verwachting kunnen opwekken, dat er voortaan tal van
huwenden, huwelijksvoorwaarden zullen maken, waarbij de gemeenschap uitgesloten is.
Niettegenstaande deze vrijwel negatieve aanbeveliilg, behoort
het wetsontwerp naar mijn oordeel aangenomen te worden,
nadat het van enige hoofd- en bij gebreken is gezuiverd.
Er is hiervoor er op gewezen, dat in Frankrijk reeds in 1893
aan de van tafel en bed gescheiden vrouw volkomen handelsbevoegdheid werd verleend. Hier is zij nog steeds volkomen
onbekwaam, al krijgt zij daardoor het vrije beheer over haar
goederen en al kan zij van de rechter een algemene machtiging
krijgen over haar roerende goederen te beschikken.
Een van tafel en bed gescheiden vrouw ondervindt voortdurend moeilijkheden bij de uitoefening van haar rechten; telkens rijst verschil van mening tussen haar en met wie zij handelt over de vraag, of haar daad slechts het beheer betreft dan
wel een beschikkingshandeling is. De wederpartij dringt er
5

daarom voortdurend op aan, dat deze vrouw de voor een beschikkingshandeling vereiste toestemming van de man vraagt.
Daaruit ontstaan ernstige vermogens- en personenconflicten,
welke de kans op verzoening in de weg staan.
De vrijmaking van de vrouw in Frankrijk in 1893 had tot gevolg dat er daarna in tal van gevallen in plaats van echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed tot stand kwamen.
Enige jaren na het invoeren van de wet van 1893, daalde het
aantal echtscheidingen in Parijs met ongeveer 25%. Het aantal
scheidingen, scheidingen van tafel en bed tot stand kwamen.
als waarmee het aantal echtscheidingen verminderde.
Een nadere beschouwing over de betekenis van dit gevolg
van de opheffing der onbekwaamheid lijkt hier overbodig, hoewel het van belang is deze niet te onderschatten.
Ook als de vrouw scheiding van goederen heeft verkregen,
is het voor de goede werking daarvan een dringende eis dat zij
handelingsbekwaam wordt. Daarvoor gelden dezelfde gronden,
als hiervoor bij de scheiding van tafel en bed zijn uiteengezet.
Alleen reeds om het werkelijke nut dat in de beide gevallen
aan de bevrijding van het toezicht door de man op de handelingen der gehuwde vrouw, verbonden zal zijn, vindt het aannemen
van het ontwerp voldoende rechtvaardigingsgrond, afgescheiden
van de verdere goed, doch slechts beperkt werkende verbeteringen van het recht der vrouw.
Het Huwelijksgoederenrecht
Hoewel het niet de bedoeling is, hier een grondig onderzoek
te doen naar de wenselijkheid van het al of niet wijzigen van
het thans geldend systeem van huwelijksgoederenrecht, komt
het mij toch goed voor daarover enige korte opmerkingen te
maken.
Verreweg het grootste deel van het Nederlandse volk wenst
niet anders dan het thans geldende systeem. Dat blijkt uit het
gering aantal huwelijksvoorwaarden, dat hier te lande gemaakt
wordt, slechts in 5% der gesloten huwelijken.
In België, dat een veel beperktere wettelijke gemeenschap
kent, is het aantal 7% van de huwelijken, waarin een van de
wet afwijkend huwelijksgoederenrecht bedongen wordt. De gekozen afwijkende systemen wijzen er al!erminst op dat daar
aan volledige scheiding van goederen, de voorkeur gegeven
wordt.
In Frankrijk verlangt een zeer groot aantal van het niet vermogende deel der bevolking naar invoering van een meer omvattende wettelijke gemeenschap, dan de thans bestaande.
Ons wettelijk systeem van algehele gemeenschap levert in het
dagelijks verkeer uitermate veel minder belemmeringen en bezwaren op dan enige beperkte gemeenschap.
6

In Frankrijk, daarop werd reeds gewezen, leverde de invoering van de handelingsbevoegdheid groot gevaar op, voor hen
die met de vrouw wilden handelen.
Het toekennen der handelingsbevoegdheid heeft alleen dan
volledig gevolg, indien er geen enkele gemeenschap tussen de
echtgenoten bestaan zou.
De invoering van een dergelijk systeem zou echter voor de
vrouw zelf, de heel enkele gevallen dat zeer vermogende personen huwen (haast een verdwijnende soort) uitgezonderd, zeer
aanzienlijke nadelen te weeg brengen, afgescheiden van het
nadeel dat deze vermogenstoestand in strijd is met de natuurlijke eenheid van het huwelijk.
Bij dat systeem is de bevoorrechte positie van de man boven
die der vrouw zo duidelijk, dat het onverklaarbaar is, dat in
Nederland in ruim 2/3 der gemaakte huwelijksvoorwaarden volkomen scheiding der vermogens wordt bedongen.
Dit systeem sluit de vrouw van de vooruitgang door overleg
van het vermogen van de man, dus van diens behaalde winst,
geheel uit. Elke winst komt ten bate van de man, al voorkomt
men daardoor het gevaar dat de vrouw in de verliezen deelt.
Dit laatste is door het maken van goed gestelde huwelijksvoorwaarden volkomen te vermijden, ook al wordt haar de
helft of een ander deel in de winst toegekend, of een beperkte
gemeenschap ingevoerd.
Het is opmerkelijk dat uitsluiting van de goederengemeenschap meestal een gevolg is van theoretische beschouwingen
over de ingewikkeldheid der rechtsverhouding bij de invoering
van een beperkte gemeenschap, waarbij het bijzondere goed der
vrouw buiten verhaal van de crediteuren van de man gebracht
wordt.
Ook hier leert de ervaring dat na goed voorgelicht te zijn,
de trouwenden meestal afzien van het beding waarbij elke
gemeenschap wordt uitgesloten, omdat daardoor grote belangen
der vrouw gediend kunnen worden.
Daardoor bereikt men een veel groter voordeel voor de vrouw
dan bij de meest uitgebreide handelingsvrijheid der gehuwde
vrouw.
De voorstanders der handelingsvrijheid der gehuwde vrouw
kunnen daarom zonder aarzelen dit nieuwe beginsel aanvaarden; ook al zou er nooit iets komen van het invoeren van een
ander wettelijk goederen systeem.
In de gevallen waarbij een min of meer aanzienlijk eigen
vermogen een rol van betekenis speelt, kunnen heel gemakkelijk
de gewenste correcties bij huwelijksvoorwaarden aangebracht
worden.
Hiervoor is uiteen gezet dat in Frankrijk, België en Duitsland
er van is uitgegaan, dat de man het hoofd der echtvereniging
is en dat dit met name in de wet is neergeschreven. Dit om de
man in de gelegenheid te stellen de primair op hem rustende
7

plicht tot verzorging van het gezin, die de wet hem oplegt, te
kunnen vervullen. Daarom het beheersrecht ook over het privégoed der vrouw.
Bij het aanhangige wetsontwerp is aan diens primaire plicht,
geen bijzondere aandacht geschonken, of indien de ontwerper
daaraan wel dacht, dan toch op weinig klare wijze aan die
gedachte uiting gegeven. Het veel becritiseerde artikel 166 (0)
kan immers op klaarheid geen aanspraak maken. afg:el'lcheiden
of het niet de indruk maakt, niet voor het normale gevéil dat er
gemeenschap bestaat, geschreven te zijn.
Ook artikel 162 (0) spreekt daarover niet. Welke betekenis
het nuwelijk in werkelijkheid voor de echtgenoten heeft, behoort (Jok in dit wetsontwerp tot uiting te komen. Er is geen
reden Jat het daarbij achter staat bij de andere hiervoor vermelde wetgevingen.
De Italiaanse wet gaat met er name van uit dat het huwelijk
een eenheid is, waarbij aan elk der daaraan deelhebbende partijen een bepaalde taak toegedacht is.
Niemand zal willen ontkennen, dat er een eenheid is, ook in
vermogensrechtelijke zin, die anders is dan elke andere contractuele gevormde samenwerking.
Het nalaten dit in het ontwerp uit te werken, heeft nadelen
voor de vrouw tengevolge, die artikel 166 (0) niet opheft. Maar
zij kan veel ernstiger gevolgen voor de man hebben; het is goed
de aandacht daarvoor te vragen.
Volgens het bestaande recht behoren alle inkomsten van beide
echtgenoten tot de gemeenschap, zowel die uit arbeid, handel
of nijverheid verkregen, als die uit het eigen vermogen van de
echtgenoten verkregen.
Het ontwerp brengt in het bestaande recht grotere verandering.
Onder de tegenwoordige wet ligt het binnen de bevoegdheid
van de man, zich de beschikking over het inkomen van het vermogen der vrouw te verschaffen, doordat hij het beheer over
dat vermogen voerde.
Zonder de medewerking van de man kan de vrouw thans niet
over dat vermogen beschikken; dat belette haar te goeder of te
kwader trouw, dat gevolg weg te nemen door haar goed te
vervreemden. Daarin vond de man beveiliging tegen de handelingen ener twistzieke vrouw.
Dat wordt geheel anders, indien het ontwerp, ongewijzigd wet
wordt. Immers, ondanks het beginsel dat alle inkomsten deel
der gemeenschap uitmaken, geeft artikel 179 (0) het beheer over
al deze inkomsten niettegenstaande zij deel der gemeenschap
uitmaken, aan de vrouw, terwijl zij reeds uit anderen hoofde
het beheer en de beschikking heeft over dat eigen goed.
Artikel 179 (0) geeft haar de bevoegdheid over die inkomsten
te beschikken. De daaraan toegevoegde beperking, dat zij hierover alleen ten behoeve der huishouding kan beschikken geeft
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de man geen enkel recht te vorderen dat dit gebeurt. De wet
geeft hem geen enkel rechtsmiddel.
De man heeft niet het recht in het beheer der vrouw over
dit gemeenschapsgoed in te grijpen, of haar dit te ontnemen.
Soortgelijke bezwaren ontstaan in de gevallen waarin de
vrouw met bewilliging van de man het beheer voert over het
vermogen van een door haar gevoerde eigen onderneming.
De macht welke vreemde wetgevingen de man geven om zijn
plicht voor de gezinslasten te zorgen, te volbrengen, wordt hem
in het ontwerp onthouden.
Is het nodig de rechten van de vrouw zo uit te breiden dat
zij in staat is bij kwade gezindheid, haar man te verhinderen
zijn plicht te vervullen. Deze onbeperkte vrijheid der vrouw
kan gemakkelijk een bron van onrecht en ongenoegen tussen
de echtelieden worden.
In het algemeen kan dit gevaar uit velerlei andere bepalingen
voortvloeien, doch hier behoort zeker een behoorlijke voorziening getroffen te woràen ter bescherming van de man.
De ontwerper koos in het wetsontwerp duidelijk stelling bij
de vraag, aan wie het beheer der gemeenschap en de beschikking daarover moet opgedragen worden. Terecht draagt hij dit
recht uitsluitend aan de man op. Een andere oplossing ware in
strijd met de betekenis van het huwelijk. Even terecht bepaalde
hij dat daarvan niet afgeweken kan worden. Dit laatste stond
ook in artikel 195 lid 1. Niettegenstaande dit laatste is er over
de vraag of de man de vrouw kon machtigen de gemeenschap
te beheren en er over te beschikken, ernstig getwist. Aan deze
twist komt zeker na de bij artikel 179 (0) gegeven toelichting
gelukkig een einde.
Het is een eis van het verkeer dat in het beheer en de beschikking der gemeenschap, een onveranderlijke eenheid blijft
bestaan en de echtgenoten niet de vrijheid krijgen daarin bij
onderlinge afspraak vóór of na het huwelijk af te wijken.
Derden behoren zonder nader onderzoek omtrent de rechten
van de man om te beheren en te beschikken, op diens bevoegdheid te kunnen afgaan.
Voor de gemeenschap worden dagelijks vele rechtshandelingen aangegaan. Onzekerheid omtrent de bevoegdheid van hem,
die voor haar moet optreden, mag nooit, zelfs niet een ogenblik
voorkomen. Dat ware het normale rechtsverkeer stopzetten. Het
zou er toe leiden dat omwille der rechtszekerheid voor elke handeling de medewerking der beide echtgenoten gevorderd zou
behoren te worden.
Publicatiemiddelen, om de gevaren voor deràen aan deze
vrijheid. het beheer en de beschikking aan anderen dan de man
op te dragen, te ontnemen, kunnen immers nooit anders dan
gebrekkig werken. De bevoegdheid welke op gegeven ogenblikken bestaat, kan op elk ander moment veranderd zijn.
Overigens bestaat er geen enkele behoefte aan de bevoegd9

heid tot overdracht van de macht van de man aan zijn vrouw,
wijl, indien hieraan behoefte bestond, hij bevoegd is de vrouw
een volmacht te geven, namens hem beheer te voeren. Door
die volmacht te verlenen beperkt de man in geen enkel opzicht
zijn eigen bevoegdheid, zodat rechtsonzekerheid daardoor nooit
ontstaat.
Indien de wet het beheer aan de beide echtgenoten te zamen
zou opdragen, zou dit voor het regelmatig rechtsverkeer grote
belemmeringen opleveren. Bovendien is dit gezamenlijke beheer,
als er geen behoorlijke verstandhouding tussen de echtgenoten
heerst, opnieuw een oorzaak van verdere verstoring daarvan.
Verschil in de opvattingen over het beheer leidt daartoe onherroepelijk.
De voorstanders van het stelsel, dat het beheer der gemeenschap aan de beide echtgenoten behoort, beroepen er zich op,
dat dit nodig is, om de volkomen gelijkheid tussen de echtgenoten te kunnen bereiken en dat alleen daardoor de vrouw
tegen het misbruiken van zijn rechten door de man, beschermd
kan worden.
Tegen de geopperde bezwaren dat het rechtsverkeer daardoor
belemmerd zou worden, beroepen zij zich op het beheer van
de gezamenlijke leden van het vermogen ener vennootschap. Zij
mIskennen daarbij echter, dat dit laatste beheer alleen beïnvloed wordt door de economische belangen der partijen, terwijl
daarentegen het huwelijksvermogen slechts onderdeel is van
een vereniging, welke een geheel andere doelstelling heeft, zo
zelfs dat men daarbij moeilijk van een vereniging van leden, die
een gelijk doel beogen kan spreken, maar van een bijzondere
natuurlijke levenseenheid welke allereerst het gezin, en ;in
dienst daarvan het economisch leven heeft na te streven.
En daarin past alleen dat elke echtgenoot zijn eigen plaats
inneemt en zijn eigen taak heeft. Logisch spruit daaruit de
algehele gemeenschap voort, natuurlijk is het dat de man daarin
de economische leiding heeft, wijl op hem de zorg van het gezin
rust.
N a afloop van de economische dagtaak, is voor de echtgenoten
de gehele taakvervulling niet uit, zoals bij een vennootschappelijk beheer; na afloop dier eerste taak hervat zich in het bijzonder het gezinsleven, dat niet verdraagt dat er te voren voortdurend spanningen ontstaan tussen de echtgenoten over de uitvoering van het andere materiële maatschappelijk leven.
Naast de verkeerseisen brengt het eigenlijke familieleven de
noodzakelijkheid voort, dat het beheer van de gemeenschap bij
één der echtgenoten is.
Overigens geeft het ontwerp voldoende waarborgen aan de
vrouw, door het recht aan het misbruik van de macht door de
man paal en perk te stellen. Zij kan de man inlichtingen vragen,
als zij er prijs op zou stellen, over het gevoerde beleid; de rechter kan haar het volledig beheer en de bevoegdheid over de ge-
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meenschap te beschikken verlenen en bovendien ook ingeval
de man ernstig zijn plichten verwaarloost, of bij zijn afwezigheid, of onmogelijkheid zijn wil te verklaren.
Het ontwerp regelt uiteraard het nadere gevolg welke uit de
verzoening der echtgenoten na scheiding van tafel en bed en
het herstel der gemeenschap na de gerechtelijke scheiding tussen de echtgenoten, ontstaat. In beide gevallen worden de zaken
teruggebracht alsof de gemeenschap nooit ontbonden ware geweest. Andere afspraken daaromtrent te maken is niet geoorloofd en zulks in overeenstemming met het beginsel dat gedurende het huwelijk één soort vermogensrechtelijke verhouding
behoort te bestaan.
De bestaande wet is niet anders; deze en het ontwerp huldigen dit beginsel bovendien, wanneer dezelfde echtgenoten,
nadat het huwelijk ontbonden was, met elkaar hertrouwen.
Alles zal zijn of de gemeenschap nooit ontbonden was, aldus
zowel de bestaande wet, evenals het ontwerp.
De ontwerper acht blijkbaar met die uitspraak het gevolg
geregeld, zonder dat er rechtsonzekerheden ontstaan.
HiJ bedenkt alleen dat, omdat de vrouw tijdens de opheffing
van de goederengemeenschap, ook het vrije beheer en de vrije
beschikking krijgt, over de goederen, haar uit die ontbonden
gemeenschap toegedeeld, wijl er geen gemeenschap meer bestond, de vrouw in volle vrijheid schulden kon aangaan waarvoor op die goederen verhaal door de schuldeisers zal uitgeoefend kunnen worden.
De onbeperkte terugwerking voor het herstel van het
huwelijksgoederenrecht, zou allereerst de crediteuren zwaar treffen, indien er niet voor gezorgd werd, dat de door vrouw aangegane verbintenissen ten minste ook verhaald kunnen worden
op de goederen welke haar uit de gemeenschap bij de verdeling
zijn toegevallen. Ontbrak die regeling, dan zou reeds daarom
haar rechtsvrijheid practisch zonder waarde zijn, niemand zou
het risico willen dragen met dit gevolg voor ogen, met haar te
handelen.
Daarom zegt het ontwerp, dat de schulden, welke de vrouw
tussen de scheiding en het herstel daarvan maakt, geacht zullen
worden onder (met) bewilliging van de man gemaakt te zijn.
Deze redactie levert allereerst de vraag op, of dit een vermoeden is, waartegen tegenbewijs is toegelaten. Dat zou uiteraard het deelnemen aan het rechtsverkeer door de vrouw, niet
minder tot hinderpaal zijn. Er behoort daarom ongeveer te
staan, dat die schulden gelijk staan met die, waartoe de man
zijn bewilliging verleende. Maar als dat gebeurde, dan komt de
rechtspositie van de man weer in het gedrang; immers deze bepaling zou tengevolge hebben dat alle door de vrouw aangegane
schulden, verplichtingen der gemeenschap zouden zijn, onafhankelijk met welk doel de schulden zijn aangegaan.
De zorg van de ontwerper behoorde zich bovendien uit te
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strekken tot andere rechtshandelingen, dan het aangaan van
schulden.
Indien de gemeenschap met terugwerkende kracht hersteld
wordt, dan volgt daaruit dat de beschikkingen over goederen,
welke tot die gemeenschap behoorden, welke de vrouw in het
tijdvak tussen de scheiding en het herstel, doet, zullen blijken
zonder rechtsgevolg te zijn. Derde bezitters, zelfs van goederen
waarvoor artikel 2014 B.W. geldt, lopen de kans hun rechten
op de aldus verkregen goederen te verliezen.
Dit bezwaar zal moeilijk te weerleggen zijn, door de opmerking dat het rechtsgeldig bestaan der schuld, krachtens welke
de overdracht geschiedde, door de nieuwe redactie volkomen
gedekt wordt.
Immers, afgescheiden van de vraag of de vrouw, tot die overdracht wel bevoegd blijkt geweest te zijn, zijn niet alle overdrachtshandelingen een uitvloeisel van verplichtingen daartoe;
bovendien kent men ook afstand van rechten om niet.
Een goed sluitend rechtsstelsel te ontwerpen, waardoor niet
de man, en vooral derden te goeder trouw, het slachtoffer van
de op te voeren zelfstandigheid der vrouw worden, lijkt dringend gewenst.
Hoewel het opschrift van deze verhandeling het volgende niet
dekt, lijkt het toch gewenst indien men aan de rechtspositie
der gehuwde vrouw aandacht wijdt, erbij stil te staan dat het
erfrecht van de langstlevende echtgenoot in 1925 ingevoerd,
ver beneden de maat van hetgeen bij kleinere vermogens, dringend eis is, blijft.
De vermogensbescherming van de wetgever moet niet alleen
de gehuwde vrouw, tijdens haar leven betreffen, maar in sterkere mate nog, nadat zij weduwe geworden is. Met grote teleurstelling nemen de beide echtgenoten er kennis van, indien hun
blijkt dat zij niet bevoegd zijn bij testament te bepalen, dat de
langstlevende "al" (dit is de bekende uitdrukking) zal hebben
of een groot deel der bezittingen, b.v. de onderneming, de meubels enz. Dit bezwaar spreekt bij grotere of middelmatige,
nauwelijks, maar is vooral voor de weduwe des te ernstiger bij
kleine vermogens.
Talloze gehuwde vrouwen zullen meer gebaat zijn, dat het
erfrecht van de langstlevende beter geregeld wordt dan dat
haar handelingsbevoegdheid bij het leven verleend wordt.
Het ene worde niet nagelaten, om het andere, beide onderwerpen hebben aanspraak te worden behandeld.
Utrecht, 8 Maart 1949.
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Een Ingezonden stuk van Dr. J. H. C. Creyghton S. J.
met naschrift door Mag. Dr. S. Stok man O. F. M.

I

a g ik U gastvrijheid vragen voor enkele kanttekeningen
bij het artikel "Over het wezen van een Katholieke
Partij" van Mag. Dr. S. Stokman., verschenen in Uw
Februari-editie?
1. Indien het doel van de KV.P. is "de bevordering van het
algemeen welzijn van het Nederlandse volk" (p. 826), dan volgt
daaruit, dat zij moet streven naar een toestand, waarbij met
het geloofsgegeven ook door en in de Staat wordt rekening gehouden. Aldus bij alle klassieke auteurs van het lus Publicum
Ecclesiasticum. Is dit zo, dan kàn inderdaad de KV.P. haar beginselen slechts ontlenen aan wat ons door het Kerkelijk leergezag wordt voorgehouden (p. 827, beneden).
2. Ten aanzien van de natuurrechtelijke gegevens heb ook
ik mij altijd doordrongen gevoeld van wat het Vaticanum heeft
gedefinieerd omtrent het natuurlijk vermogen van de menselijke rede. Maar wij zouden het Vaticanum misverstaan, indien
het voor ons een vraag zou zijn hoe wij zijn uitspraak moeten
combineren met wat bijvoorbeeld Paus Pius XI als volgt gezegd
heeft in Mit Brennender Sorge: "Geen Godsgeloof zal op de
duur zuiver en onvervalst behouden blijven, wanneer het niet
steunt op het geloof aan Christus". Wil de KV.P. het algemeen
welzijn van het Nederlandse volk bevorderen, dan zal zij een
constructie moeten voorstaan, waarvan de grondbeginselen "op
de duur zuiver en onvervalst behouden kunnen blijven."
3. Nimmer heb ik gesproken van de K.V.P. als van een "Kerkelijke" Partij. Met Pater Pauwels O. P. (Nieuwe Eeuw), wiens
inzichten en argumenten mij volkomen juist lijken, ben ik van
mening, dat met het adjectief "Kerkelijk" omtrent de K.V.P.
iets tot uitdrukking wordt gebracht, wat in haar inderdaad aan-
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wezig is. Met Pater Stokman evenwel, dat hetzelfde adjectief
gemakkelijk tot misverstand kan aanleiding geven.
4. Pater Stokman vraagt zich af of ik niet te ver ga, wanneer
ik stel, dat de heiliging van het profane leven juist niet de taak
is van het Kerkelijk Gezag (830-831). Ik ben, toen ik deze
woorden neerschreef, uitgegaan van een "Note de l'Assc·mblée
des Cardinaux et Archevêques de France" van Maart 1946,
waarin ik lees: "La vie profane est le domaine propre. des
laïques. Ils ont la mission de la rendre chrétienne. . .. S'ils ne
jouent pas ce róle, personnü ne le tiendra à leur place".
Overigens moge het mij zijn toegestaan ook hier, zoals ik het
in De Linie reeds deed, te verwijzen naar de bijdrage van Prof.
Mag. Dr. Felix Malmberg S. J. in De Hoeksteen, getiteld "Het
mysterie van de Katholieke leek". Hier vindt men alles wat ik
omtrent dit punt gezegd heb, grondig uitgewerkt.
5. Dat er geen enkele tegenstelling bestaat tussen de door
mij ontwikkelde denkbeelden betreffende de roeping der K.V.P.
en de aloude en nog steed's moderne leer der Kerk omtrent de
autonomie van het Staatsgezag (bij Magister Stokman pag.
832-835) heb ik, naar aanleiding van de gemaakte moeilijkheden, in De Linie van 3 en 10 Maart nog eens ad hoc uiteengezet. Invloed van de Kerk op de georganiseerde samenleving
veronderstelt de autonomie van het Staats- tegenover het Kerkelijk gezag, zoals de invloed van het geloofslicht op de werking van de natuurlijke rede, de - overigens door God gescharen en in stand gehouden - autonomie van de natuurlijke
red~ veronderstelt. De Kerk doet niet aan politiek, maar wèl
aan kerstening van de politiek.

Naschrift
1. Pater Creyghton schrijft, dat voor de bevordering van het
algemeen welzijn met het geloofsgegeven door en in de Staat
rekening moet worden gehouden en dat daarom de K.V.P. haar
begil}selen slechts kan ontlenen aan wat door het Kerkelijk leergezag wordt voorgehouden.
Maar deze redenering sluit niet; er volgt alleen uit, dat ook
de K.V.P. met het geloofsgegeven, met de geopenbaarde waarheid, rekening moet houden. Dit is echter iets anders dan haar
beginselen "slechts ontlenen aan wat door door het Kerkelijk
leergezag wordt voorgehouden". Hoe zou de K.V.P. dit pok kunnen doen, daar ditzelfde Kerkelijk leergezag verklaart . (zie mijn
artikel bI. 832-833), dat het in zuiver staatkundige kwesties
geen gezag heeft?
2. Dat de K.V.P. moet uitgaan van grondbeginselen, die "op
de duur zuiver en onvervalst behouden kunnen blijven", weet
zij zelf ook. Daarom juist staat er in het Algemeen Reglement
van de Partij, dat zij het algemeen welzijn tracht te bevorderen
"op de grondslag van de zedelijke normen, gelegen in de na-
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tuurlijke orde en in de Goddelijke Openbaring, gelijk deze door
het Kerkelijk leergezag wOTden vürklaard". Daarmede gaat de
I~.V.P. een stap verder dan de Protestanten, daar zij niet alleen
aan Christus gelooft, maar ook de uitspraken inzake geloof en
zeden van de door Christus ingestelde Kerk aanvaardt. Maar
van ditzelfde Kerkelijk Gezag heeft de KV.P. óók geleerd, dat
zij doorgaans met haar eigen verstand de beginselen kan kennen, die voor de juiste ordening van staat en maatschappij gelden. En wat let haar dan zich op die beginselen te baseren en
daarvoor in politicis de instemming van anderen te verwerven?
3. Het verheugt mij uit de regelen van P. Creyghton thans
te lezen, dat ik terecht de conclusie heb getrokken dat in zijn
zienswijze de KV.P. een kerkelijke partij moet worden genoemd.
Pater Creyghton handhaaft nu dit adjectief "Kerkelijk", omdat
daardoor "omtrent de KV.P. iets tot uitdrukking wordt gebracht, wat in haar inderdaad aanwezig is". Maar wat dit "iets"
is, zegt hij niet. En dit is jammer, want ook de vrome moeder,
die haar kind de catechismus leert, en de katholieke krant, die
een censor heeft, en de coöperatieve zuivelfabriek, die St.
Isidorus heeft, zij allen hebben "iets" kerkelijks. Hebben wij
niet "iets" beters te doen dan begrippen naar voren te schuiven,
die verwarring stichten? Vooral als men daarbij verzuimt in te
gaan op de eerste en klaarblijkelijke betekenissen van het woord
"kerkelijk", die ik in mijn artikel op bI. 827 heb aangegeven.
4. Pater Creyghton verklaart thans, dat hij zich door een
Nota van de Franse Kardinalen en Bisschoppen heeft laten leiden, toen hij in De Linie van 27 Januari 1950 neerschreef, dat
de heiliging van het profane leven juist niet de taak van het
Kerkelijk Gezag is. Hij verwaarloost daarbij het door mij gemaakte onderscheid tussen uitvoerende en leidinggevende taak.
Zouden nu de Franse Kardinalen en Bisschoppen van mening
zijn, dat zij ook in hun kwaliteit van geestelijke leiders en gezagsdragers niets te zeggen en niets te doen hebben inzake die
heiliging van het profane leven? Geen katholiek die het gelooft - ook Pater Creyghton zelf niet! De door hem begane
fout is naar mijn bescheiden mening hierin gelegen, dat hij met goede bedoelingen, daarover niet! - de verschillende
aspecten van deze zaak telkens zó eenzijdig belicht, dat de zaak
zelf scheef komt te staan. Scheef als hij in wellicht te grote!
haast neerschrijft, dat het Kerkelijk Gezag op het profane terrein geen taak heeft. En andermaal scheef, als hij op dit terrein
de katholieke leken "de Kerk" noemt ook dáár waar zij niet
onder het Kerkelijk Gezag staan noch kunnen staan.
5. Zonder te beweren dat de autonomie van het staatsgezag
door P. Creyghton wordt ontkend, heb ik die autonomie in het
geding gebracht om de onjuistheid aan te tonen van P. Creyghton's stelling, dat namelijk de katholieke leken op profaan terrein
"de Kerk zijn". Immers, P. Creyghton schreef in De Linie van
27 Januari 1950, dat de KV.P.-afgevaardigden, als zijnde ge15

kozen door de Katholieken van Nederland, door de Kerk van
Nederland gekozen zijn. Juist op grond van dit gezegde heb ik
getracht te analyseren, wat in de gedachtengang van P. Creyghton het begrip "Kerk" zou kunnen inhouden. Ik heb deze
inhoud niet kunnen ontdekken, en daarom heb ik in mijn artikel
drie vragen gesteld: twee bijzondere en één algemene.
De bijzondere vragen luidden aldus (BI. 831):
1) Als de K.V.P.-:afgevaardigden door de Kerk van Nederland zijn gekozen, is dan ook de heer Welter door de Kerk van
Nederland in de Kamer gebracht?
2) Hebben de Katholieken, die op de lijst Welter stemden,
gehandeld onder de leiding van het Kerkelijk Gezag, dat een
wezensbestanddeel is van de Kerk?
En de algemene vraag, die door de twee bijzondere vragen
wordt opgeroepen, heb ik aldus geformuleerd (blo 834):
Wat houdt het begrip "Kerk" wel of niet in op het profane
terrein, waar volgens P. Creyghton de katholieke leken de
Kerk zijn, doch waar zij niet onder de leiding van het Kerkelijk
Gezag staan, aangezien dit zich zelf incompetent verklaart?
Pater Creyghton zal wel niet menen, dat hij op deze vragen,
die toch de kern van zijn hele betoog raken, een antwoord heeft
gegeven met de verklaring, dat de invloed van de Kerk op de
georganiseerde samenleving de autonomie van het Staatsgezag
veronderstelt. En ook in De Linie van 3 en 10 Maart, waarnaar
hij verwijst, heb ik het antwoord op die vragen niet gevonden.
Als Pater Creyghton dit antwoord alsnog of - in zijn gedachtengang - voor de tweede maal nog eens wil geven, dan stelt de
Redactie van dit Tijdschrift hem daartoe gaarne plaatsruimte
ter beschikking.
S. Stokman O. F. M.
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Een wettelijke regeling der politieke partijen
DOOR MR. C. H. RUTTEN

a.rom

~

is een wettelijke regeling der politieke
part'jen noodzakelijk en hoe zou deze verwezenlijkt moeten worden 7

JD

e vraag, of een wettelijke regeling van het politieke
partijwezen gewenst of noodzakelijk is, is geen nieuwe
vraag.
Zij is reeds vele malen gesteld en vele malen verschillend beantwoord, maar niettemin lijkt het nuttig deze kwestie opnieuw onder ogen te zien, temeer nu van verschillende
zijden de vraag wordt gesteld, of onze hele democratische werkwijze niet aan een grondige herziening moet worden onderworpen.
Want het vraagstuk van een wettelijke regeling der politieke
partijen hangt ten nauwste samen met de plaats, die men in
onze democratische rechtsorde en staatsinrichting aan de politieke partijen toekept en de consequenties, die men hieruit
wenst te trekken.
Onze huidige wetgeving kent geen politieke partijen.
Weliswaar kent de Kieswet een aantal bepalingen, waaruit men
zou kunnen opmaken, dat het bestaan van georganiseerde electorale groeperingen de wetgever niet helemaal onbekend is, en
dat hij met name oog heeft gehad voor het gevaar van een té
groot aantal candidatenlijsten, maar officieel kent ook deze wet
alleen individuen, die een kiezerslijst ondertekenen, deze lijst
met andere lijsten verbinden en een waarborgsom storten.
Deze situatie nu is wel volkomen in tegenspraak met de uiterst
belangrijke rol, welke de partijen in het staatkundige leven
van ons volk spelen en met het feit, dat een normaal functionneren der democratie zonder het bestaan en het werk der
politieke partijen ondenkbaar zou zijn.
Over dit punt zijn de meesten, die over deze kwestie gesproken of geschreven hebben, het eens.
Zo schreef Prof. van der Grinten in zijn opstel "Het Parlementarisme": "In de politieke partijen organiseert zich het
rechtsbewustzijn der natie" en verder "de partijen zijn een
product van het vrije staatkundige leven, een onvermijdelijk
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product; zij brengen orde in de chaos van denkrichtingen en
ideëen en organiseren dus ook het chaotische kiezerscorps. Zo
ontstaan door en dank zij de partij-organisaties gesystematiseerde en door het partij-organisme als het ware gefiltreerde
collectieve meningen, die door het filtratie-proces ontdaan zijn
van al te grote dwalingen en utopistische denkbeelden. En zo
komt, dank zij de politieke partijen, het massale rechtsbewustzijn der natie aan de oppervlakte". (Verspreide Opstellen blz.
130 en 137).
In het hoofdstuk "Regering en Volksvertegenwoordiging" van
het boek "Nieuw Nederland", schreef Ir. Albarda: "De staatkundige verenigingen zijn een zeer belangrijke factor in de
democratische staat. Zonder staatkundige partijen is een volk
een amorphe massa, niet in staat zich zelf te besturen, slechts
geschikt om door tyrannen te worden onderdrukt. Staatkundige
verenigingen zijn de onderbouw van elke democratische staatsinrichting. Waarom zou de wetgever aan deze onderbouw niet
zijn zorg besteden?" (Nieuw Nederland blz. 152 en 153).
En Prof. Mr. F. Duynstee drukt het in "Het glazen Huis"
aldus uit: "De partij is zodoende in de staatkunde geworden, tot
wat de corporatie is of zal worden in het sociaal-economisch
leven. Zij is de lagere gemeenschap, welke in een parlementaire
democratie de staatkundige inzichten en doeleinden ordent teneinde hen tot maximale gelding te brengen bij de besluiten
van het Parlement." (blz. 43).

De functie der politieke partijen
Uit het bovenstaande kan gevoeglijk de conclusie worden getrokken, dat de functie der politieke partijen in een democratische staat inderdaad een zeer belangrijke is.
Deze functie nu kan m.i. gezien worden als drieledig:
1. Het leiding geven aan het staatkundig denken, uitgaande
van bepaalde algemene beginselen, en dit staatkundig denken in een politiek program concretiserE.n.
2. Het organiseren van de kiezers, die zich met deze beginselen
en dit program kunnen verenigen en hen, in de geest van
beginselen en program, staatkundig vormen.
3. Het winnen van een zo groot mogelijke invloed in de vertegenwoordigende lichamen door middel van het stellen
van eigen candidaten bij de verkiezingen, teneinde op deze
wijze, zo nodig in samenwerking met andere partijen, het
partij-program zoveel mogelijk te verwezenlijken.
Het spreekt vanzelf, dat het bestaan en de werkzaamheid van
dergelijke politieke partijen voor een gezond functionneren der
democratie en van haar organen van de grootste betekenis is.
Zij vormen en leiden de politieke wil der burgers en brengen
deze wil concreet tot uitdrukking in hun partij-programs.
Zij oefenen een selecterende werking uit, niet alleen op de
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politieke denkbeelden en voorstellen, die uit het volk naar voren
komen, maar ook op de personen, die in de vertegenwoordigende lichamen of daarbuiten het practische politieke werk moeten
verrichten. Zij maken het mogelijk, dat in een land, waar geen
enkele partij de absolute meerderheid bezit, door coalitievorming of op andere wijze een meerderheid wordt gevormd, die
aan het land een stabiele regering kan verschaffen.
Het is echter niet minder duidelijk, dat politieke partijen, die
hun democratische rechten en vrijheden benutten om de democratische instellingen van binnenuit te ondermijnen en uit te
hollen, voor de democratie en voor alle geestelijke waarden,
die door haar worden gewaarborgd, een dodelijk gevaar kunnen
betekenen. De geschiedenis der laatste vijf en twintig jaren is
hiervoor wel een duidelijk en doorslaggevend bewijs. Hierbij
kan echter tevens opgemerkt worden, dat juist in die landen,
waar de bonafide-partijen hun functie en de daaruit voortkomende verantwoordelijkheid niet begrepen hebben, de antidemocratische krachten hun grootste successen hebben weten
te boeken, een verschijnsel, dat zich ook in deze tijd weer
herhaalt.
Een wettelijke regeling noodzakelijk
Uit de belangrijke functie, die de politieke partijen derhalve
in de democratische staat blijken te vervullen, volgt dat deze
staat tegenover het bestaan en de werkzaamheid dezer partijen
niet onverschillig mag blijven. Daarvoor is zijn eigen bestaan,
met alles wat daaraan inhaerent is, tezeer verweven met een
goede en doeltreffende functionnering van het partij-wezen.
De vraag is nu, of op deze grond een wettelijke regeling der
politieke partijen inderdaad noodzakelijk is.
Zoals reeds gezegd kent de Nederlandse wet de politieke partijen niet als zodanig.
Hun juridische status wordt geregeld, op dezelfde voet als
die van alle andere verenigingen, door de wet van 1855 tot
regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereniging en vergadering.
Weliswaar zijn aan ûeze wet in J 939, op voorstel van minister
Goseling, een aantal bepalingen toegevoegd, waardoor het deelnemen van buitenlanders aan het werk van Nederlandse staatkundige verenigingen werd verboden, maar deze bepalingen
hadden slechts een geldigheidsduur van vijf jaren en zijn dan
ook in 1944 stilzwijgend weer uit de wet verdwenen.
Ongetw~~feld kan _ook op grond van deze wet van 1855 een
staatkundige vereniging, die strijdig is met de openbare orde,
verboden worden verklaard, maar het grootste bezwaar tegen
de huidige situatie is, dat de wet van 1255 op geen enkele wijze
rekening houdt met het zeer bijzondere karakter der politieke
partijen, dat hen onderscheidt van alle andere privaatrechtelijke
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verenigingen en dat een afzonderlijke regeling noodzakelijk
maakt.
De politieke partij beweegt zich immers op het grensgebied
tussen privaat- en publiekrecht. In de wijze van haar ontstaan,
in haar organisatie en werkwijze is zij kennelijk privaatrechtelijk; in de aard van haar werkzaamheden, in de functie, die
zij in het staatsbestel vervult en in haar onmisbaarheid voor een
doeltreffende werkzaamheid der publiekrechtelijke lichamen,
heeft zij echter even onmiskenbaar publiekrechtelijke eigenschappen.
Hieruit volgt, dat de wet van 1855, die alleen voor zuiver
privaatrechtelijke verenigingen bedoeld is, op haar in feite niet
van toepassing kan zijn.
Nu is het ongetwijfeld mogeliik dit te erkennen, terwijl men
toch van mening blijft, dat hieruit nog niet noodzakelijk een
afzonderlijke wettelijke regeling behoeft voort te vloeien, maar
dat hier met de ontwikkeling en handhaving van het ongeschreven gewoonterecht kan worden volstaan zoals dit op vele
gebieden van het publiekrecht geschiedt.
Dit is zeker juist zolang dit gewoonterecht een goede functionnering der staatsinstellingen mogelijk maakt en zolang van zijn
ongeschreven karakter geen misbruik wordt gemaakt om te
trachten, deze staatsinstellingen te ondermijnen en te vernietigen.
Dit laatste is thans echter wel degelijk het geval, zowel in
Nederland als in de meeste andere landen in en buiten Europa.
Gezien derhalve het zeer bijzondere, gedeeltelijk publiekrechtelijke karakter der politieke partijen en gezien het feit,
dat zij zowel constructief als destructief werkzaam kunnen zijn
ten aanzien van ons gehele staatsbestel, moet een wettelijke
regeling der politieke partijen noodzakelijk worden geacht.
Hoe moet deze wettelijke regeling er uitzien

Over de vraag op welke wijze deze wettelijke regeling zou
moeten worden verwezenlijkt, heeft reeds in 1936 een commissie
der RK.S.P. onder voorzitterschap van Mr. Goseling concrete
denkbeelden geformuleerd in een rapport getiteld "Een onderzoek omtrent wijziging van ons staatsbestel". Op blz. 54 van dit
rapport kwam de commissie-Goseling tot de volgende conclusie:
"Ter nadere uitvoering van de desbetreffende grondwettelijke
bepaling (art. 9 lid 2 Gr.w.) dient tot stand te komen een organieke wet nopens het recht der ingezetenen tot vereniging met
staatkundig doel. Deze wet bevatte de algemene normen op
grond, waarvan een vereniging met staatkundig doel kan worden verboàen verklaard en zij wijze het orgaan aan, dat doelstelling en handelingen der vereniging aaJl deze normen toetst."
Bovendien wenste de commissie-Goseling een verbod voor
vreemdelingen-ingezetenen zowel als niet-jngezetenen, om deel
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te nemen aan de werkzaamheden van een vereniging met staatkundig doel.
Deze algemene conclusie is ongetwijfeld juist en geeft het
grondbeginsel aan, waarop een wettelijke regeling der politieke
partijen zou dienen te berusten.
Door de formulering van bepaalde algemene normen, op
grond waarvan een politieke partij verboden kan worden verklaard en door het aanwijzen van een bepaald orgaan, dat de
doelstellingen en handelingen der politieke partijen aan deze
normen toetst, wordt het bijzonder karakter en de bijzondere
betekenis der politieke partijen duidelijk vastgelegd.
De eis om vreemdelingen te verbieden aan het politieke leven
en werk in Nederland deel te nemen, lijkt onder de huidige
omstandigheden niet meer houdbaar. Op de eerste plaats omdat
de mala-fide politieke activiteit van vreemdelingen zich over
het algemeen op illegaal en ondergronds niveau beweegt, waar
zij ongetwijfeld bestreden moet worden, maar dan op grond
van de betreffende bepalingen van het Wetboek van Strafrecht.
Op de tweede plaats omd'at na de oorlog ook de bonafide partijen nauwe relaties hebben aangeknoopt met geestverwante
organisaties in het buitenland, met het duidelijk uitgesproken
doel te komen tot een wederzijdse samenwerking, en waar nodig,
en mogelijk tot een gecoördineerd politiek optreden. Om aan deze
volstrekt geoorloofde en zelfs wenselijke samenwerking geen
nodeloze moeilijkheden in de weg te leggen, lijkt het verkieslijker dit punt uit de conclusie der commissie-Goseling, hetwelk in 1939 zijn verwezenlijking vond in de hierbovengenoemde
tijdelijke aanvulling van de wet van 1855, onder de huidige
omstandigheden te laten vallen.
Inmiddels levert de verwezenlijking van het eerste desideratum der commissie ongetwijfeld de nodige moeilijkheden op.
Zoals de commissie in haar rapport zelf reeds erkende, zal
de omschrijving der normen, waaraan doelstelling en handelingen der politieke partij moeten worden getoetst, niet eenvoudig
blijken te zijn.
Gezien echter het feit, dat een der belangrijkste argumenten
voor een wettelijke regeling der politieke partijen gelegen is in
het publiekrechtelijke karakter van hun doelstelling en werkzaamheden, ligt het voor de hand, dat bij de formulering van
bovengenoemde norm ernaar gestreefd wordt de mogelijkheid te
openen om die politieke partijen verboden te verklaren, die blijk
geven van handelingen, welke in strijd zijn met dit karakter en
deze doels'Lellingen.
Hierbij moet uiteraard op de eerste plaats gedacht worden
aan die partijen, die openlijk of bedektelijk, streven naar de
ondermijning en vernietiging van de Nederlandse democratische staatsinstellingen en grondwettelijke rechten en vrijheden.
Het spreekt vanzelf, dat dergelijke partijen door hun doelstelling en handelingen in strijd komen met de constructieve
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publiekrechtelijke functie, welke een politieke partij in ons
democratisch staatsbestel behoort uit te oefenen.
Daarnaast zou echter tevens aan de politieke partijen de eis
gesteld moeten worden, wederom op grond van hun bovengenoemde eigen functie, dat zij in hun interne organisatie en bij
het verrichten van bepaalde werkzaamheden voldoen aan enige
primaire eisen van democratie. De gedachten gaan hierbij met
name uit naar de wijze, waarop binnen de partijen de candidatenlijsten worden vastgesteld bij de verkiezingen voor de
vertegenwoordigende lichamen.
Onder ons huidig kiesstelsel immers, waarbij de kiezers practisch hun stem alleen uitbrengen op een bepaalde lijst, hangt
de samenstelling der vertegenwoordigende lichamen, wat de
personen betreft feitelijk uitsluitend af van een interne partijprocedure, op grond waarvan de volgorde der candidaten op de
lijsten wordt vastgesteld. Deze gang van zaken is zeker te verdedigen met het oog op de eisen, die aan de kwaliteit en representativiteit der fracties gesteld moeten worden, maar dit neemt
niet weg, dat hierdoor een zeer belangrijke bevoegdheid, die in
feite aan de gezamenlijke kiezers toekomt, practisch alleen
wordt uitgeoefend door de partijen.
Het ligt dan ook voor de hand, dat bij een Îormulering der
normen, als door de commissie-Goseling bedoeld, tevens de eis
wordt gesteld, dat de politieke partijen op het stuk der candidaatstellingen voor de vertegenwoordigende lichamen, moeten
voldoen aan bepaalde voorwaarden, waardoor een democratische gang van zaken wordt gewaarborgd.
In dit verband kan tevens aandacht worden geschonken aan
de eis, die telkens weer naar voren wordt gebracht, dat de politieke partijen verplicht zouden moeten worden hun financiële
bronnen openbaar te maken, waarbij met name de bedoeling
voorzit te verhinderen, of althans duidelijk aan te tonen, dat
bepaalde partijen aanzienlijke steun uit het buitenland ontvangen.
Echter nog afgezien van het feit, dat de reeds eerder genoemde tendenz tot internationale samenwerking van geestverwante partijen in Europa een dergelijke steun tot een zeer
aanvaardbaar feit kan maken, is het daarnaast duidelijk, dat
een zodanige financiële verantwoording weinig doeltreffend zou
zijn juist in die gevallen, waar het er om zou gaan bepaalde
duistere geldbronnen bloot te leggen. Hierbij komt nog, dat ook
bona-fide partijen wel eens schenkingen ontvangen van volkomen onverdachte geldgevers, die er niettemin de voorkeur
aan geven, dat het feit van hun financiële steun aan een bepaalde politieke partij, niet in de openbaarheid wordt gebracht.
Om deze redenen lijkt een verplichting tot openbaarmaking
van de financiële bronnen der politieke partijen, dan ook niet
wenselijk.
Werden hierboven enige punten aangegeven, welke de aan-
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dacht verdienen bij de formulering der normen, op grond waarvan een staatkundige vereniging kan worden verboden, een
ander probleem is, aan welk orgaan moet worden opgedragen
de doelstelling en handeling ener politieke partij aan deze normen te toetsen en over een eventueel verbod ener partij te
beslissen.
Hoewel het in beginsel normaal zou zijn dit over te laten aan
de gewone rechter, opperde de commissie-Goseling tegen deze
gang van zaken toch bezwaren, omdat de rechter zich hierdoor
geplaatst zou zien "voor de niet lichte taak van toetsing aan
een tere norm op een gebied, dat een politiek oordeel vraagt".
Op grond van de hierboven gestelde overweging, dat de politieke partij geen privaatrechtelijke vereniging is, maar een vereniging met een geheel eigen, gedeeltelijk publiekrechtelijk
karakter, zou ik mij willen verenigen met de conclusie van de
commissie-Goseling, dat de gewone rechter in dit geval niet de
aangewezen instantie is, om de uiteindelijke beslissing te vellen
over een eventueel verbod ener politieke partij.
De commissie Goseling doet hierbij dan de suggestie tot dit
doel de Raad van State in te schakelen.
Hoewel deze figuur ongetwijfeld zeer ongebruikelijk zou zijn,
heeft zij niettemin bepaalde aantrekkelijke kanten.
Op de eerste plaats zou hierdoor het bijzonder karakter en
de bijzondere functie der politieke partijen duidelijk onderstreept worden.
Op de tweede plaats zou de vereiste toetsing, en eventueel ook
de beslissing, in handen worden gelegd van een college, samengesteld uit mannen, die beschikken over een rijke ervaring op
politiek en staatkundig gebied en daardoor beter dan wie ook
gequalificeerd om in deze ongetwijfeld uiterst moeilijke en gecompliceerde materie een verantwoord oordeel te vormen.
Hierbij moet natuurlijk in het oog worden gehouden, dat de
Raad van State op het ogenblik louter het karakter heeft van
een adviserend college. Ten aanzien van haar functie bij de beslissing tot verbod van een politieke partij, zou men dan ook
twee wegen kunnen volgen.
Men zou, met handhaving van haar adviserend karakter ook
ten aanzien van deze materie, haar kunnen opdragen over het
al of niet verbieden van een politieke partij advies uit te brengen aan de Kroon, die zelf hierover de uiteindelijke beslissing
zou kunnen nemen, al of niet met publicatie van het advies van
de Raad van State.
Men zou echter ook, bij wijze van uitzondering, in deze zaken
aan de Raad van State de bevoegdheid kunnen geven zelf de
bedoelde beslissing te nemen. Hierbij zou men het voordeel hebben, dat de beslissing bleef opgedragen aan een onafhankelijke
instantie, hetgeen in een dergelijke moeilijke en tere zaak ongetwijfeld verkieslijker is.
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Repressief toezicht

Uit het bovenstaande moge blijken, dat dezerzijds de voorkeur wordt gegeven aan een stelsel van repressief toezicht op
de politieke partijen, in tegenstelling tot een stelsel, waarbij
een voorafgaande koninklijke machtiging vereist zou zijn, alvorens een politieke partij haar werkzaamheden zou kunnen
aanvangen.
Tegen dit laatste stelsel valt immers het bezwaar aan te voeren, dat het vrij eenvoudig is statuten en reglementen dusdanig
te formuleren, dat zij met de letter van de wet niet in strijd
komen, zodat in de practijk op grond van de overgelegde statuten e.d. een koninklijke machtiging wel nooit geweigerd zou
kunnen worden. Bovendien zou door dit systeem de politieke
menings- en wilsvorming in eerste instantie al te zeer aan formele banden gelegd kunnen worden.
Het repressieve stelsel verdient dan ook ongetwijfeld de
voorkeur, vooral omdat hierbij voornamelijk gelet kan worden
op de handelingen en gedragingen ener politieke partij.
Definitie van een politieke partij

Tenslotte is vanzelfsprekend van belang, wat, in het raam
van deze wet verstaan moet worden, onder een politieke partij.
In de reeds eerder genoemde tijdelijke aanvulling van Minister Goseling op de wet van 1855 werd de volgende definitie
gegeven: "Als Nederlandse staatkundige vereniging in de zin
van dit voorschrift, geldt de vereniging, welke zich uitsluitend
of mede bezig houdt met de Nederlandse staatkunde in algemene zin; als zodanig geldt niet de vereniging, welke zich in
haar werkzaamheid op staatkundig gebied beperkt tot één of
meer onderwerpen van bijzondere aard."
Onder de huidige omstandigheden zouden echter onder deze
definitie ook zuivere studie-organisaties, als b.v. het Centrum
voor Staatkundige Vorming, vallen hetgeen niet in overeenstemming is met de overweging, dat juist het publiekrechtelijk
karakter der politieke partijen een afzonderlijke wettelijke
regeling noodzakelijk maakt. Aangezien nu dit publiekrechtelijk
karakter zich vooral concreet manifesteert in het stellen van
candidaten voor de vertegenwoordigende lichamen, en het streven naar de verwezenlijking van een bepaald staatkundig program in en door deze vertegenwoordigende lichamen, moge het
volgende dienen als proeve van een definitie van een politieke
partij in de zin van de voorgestelde wettelijke regeling:
Onder politieke partij dient te worden verstaan iedere vereniging, welke zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houdt met
de staatkunde in algemene zin en welke tevens, ter bereiking
van haar, in een staatkundig procram openbaar gemaakte, doelstellingen, met eigen candidaten deelneemt, of voornemens is
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deel te nemen, aan de verkiezingen voor één of meer der vertegenwoordigende lichamen.
Uiteraard heeft het, in dit artikel gestelde, niet de pretentie
een grondige behandeling te zijn van de problemen, die aan een
wettelijke regeling der politieke partijen verbonden zijn.
Uit de grondgedachte echter, dat een politieke partij een organisatie "sui generis" is met een geheel eigen, gedeeltelijk
publiekrechtelijk karakter, waarvan de ervaring heeft aangetoond, dat zij zowel een constructieve als destructieve werking
kan hebben, en dat zij op grond daarvan een eigen wettelijke
regeling behoeft, uit deze grondgedachte vloeien consequenties
voort, waarvan dit artikel er enkele heeft gepoogd aan te geven.
Wellicht dat, nu bij de komende grote Grondwetsherziening
onze democratische staatsinstellingen wederom in hun geheel
op de helling zullen worden gezet, er in dit verband aanleiding
zal zijn om ook het vraagstuk van de wettelijke regeling der
politieke partijen, in overeenstemming met zijn betekenis, opnieuw te bestuderen en hiervoor een concrete en bevredigende
oplossing te vinden.
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IN ITALIË DOOR H. KEMNA
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nt verscheidene publicaties van Amerikaanse persbureaux en dagbladen gedurende de laatste maanden
blijkt een zekere agitatie te heersen in protestantse
kringen der Verenigde Staten, en met name in die van
de "Church of Christ", over de vervolging waaraan protestantse
zendelingen in Italië zouden blootstaan. Er werden zelfs protestacties tegen deze "kerkvervolging" gevoerd en de Amerikaanse ambassade te Rome heeft de Italiaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Graaf Sforza, officieel van deze protesten
in kennis gesteld.
Het spreekt vanzelf, dat indien er inderdaad van een vervolging der protestanten sprake zou zijn, wij zonder aarzelen als
katholieken een dergelijke gang van zaken zouden veroordelen.
Immers met de "Osservatore Romano" (van 16 Jan. 1950) zijn
wij van mening, dat de Katholieke Kerk gekant is tegen iedere
vorm van onverdraagzaamheid, juist omdat deze onverdraagzaamheid in strijd is met de liefde, die wij onze evenmens moeten toedragen en met de eerbied, die wij dienen te bezitten
tegenover de persoonlijke vrijheid van de mens.
Een ieder echter, die ook maar enigszins op de hoogte is van
de Italiaanse verhoudingen, zal zich met verbazing afvragen
waar dan in Italië de protestanten vervolgd worden? In een
der bekendste hoofdstraten van Rome, de Via Nazionale, bevindt zich zelfs een grote kerk der protestanten, de Z.g. Chiesa
Americana, en iedere Romepelgrim zal kunnen constateren, hoe
de protestanten in dit bedehuis ongestoord en ongehinderd hun
bijeenkomsten kunnen houden.

U

De moeilijkheden in Frascati
Dat toch dergelijke geruchten over vervolging van protestanten in Italië zijn verspreid, vindt zijn oorsprong in het optreden
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van enkele z.g. zendelingen in het bekende plaatsje Frascati,
een van de Romeinse CastelIi, dicht bij Rome in de Albaanse
heuvels gelegen. In dit vriendelijke, maar door de oorlog sterk
geteisterde stadje hebben twee zendelingen van een Amerikaans
genootschap, dat zich de "leerlingen van Christus" noemt, sedert enige maanden een weeshuis geopend, dat plaats biedt aan
50 jongens, en waarin voorlopig 28 jongens geheel gratis zijn
opgenomen. De voornaamste bezigheid van deze wezen bestaat
in het volgen van wat lager onderwijs, dat hun door deze Amerikaanse zendelingen wordt gegeven. Bovendien is een der
kamers tot bedehuis ingericht, waarin de nieuwbekeerden van
Frascati en vooral alle nieuwsgierigen de predikaties kunnen
bijwonen.
De verschillende in Italië bestaande regeringsvoorschriften
bemoeilijken echter enigermate het werk van deze stichting en
dit heeft aanleiding gegeven tot de geruchten over en de protesten tegen de "protestantenvervolging in Italië".
Vooreerst zijn deze zendelingen, in tegenstelling tot de andere
protestantse geestelijken, die rustig hun bediening in Italië uitoefenen, als touristen naar Italië gekomen en bezitten dus
slechts een touristenverlof voor een tijdelijk verblijf in Italië.
Op grond daarvan moeten zij zich maandelijks bij de politie vervoegen om dit verlof te verlengen en reeds is hun te kennen
gegeven, dat deze verlenging niet tot in het oneindige zal kunnen doorgaan.
Vervolgens heeft het onderwijs, dat in deze inrichting wordt
gegeven, de aandacht van het Ministerie van Onderwijs getrokken. De wet schrijft immers voor, dat slechts onderwijzers met
in Italië erkende akten bevoegdheid hebben in een openbare
schoolonderwijs te geven. Welnu dergelijk bevoegd personeel
bezit deze Amerikaanse instelling niet.
Tenslotte hebben de Italiaanse douane-autoriteiten bezwaar
gemaakt om de honderdtallen pakketten met kleding en voedsel en vooral de grote machines voor de inrichting van de keuken en voor ander huishoudelijk gebruik bestemd, die uit
Amerika naar Frascati zijn gezonden, zonder meer voor doorzending naar Frascati vrij te geven. Zij eisen, dat aan de vereiste voorschriften wordt voldaan.
De moeilijkheden, door de zendelingen bij de vervulling van
deze administratieve formaliteiten ondervonden, zijn aanleiding
geworden om te spreken van kerkvervolging. Daarbij heeft men
verklaard, dat de Christendemocratische regering van De
Gasperi, daartoe geïnspireerd door het Vaticaan, de protestanten opzettelijk moeilijkheden in de weg legt.
Dat de regerings- en politie-instanties de nakoming van de
bestaande wettelijke voorschriften eisen, kan men hun - naar
onze mening - toch moeilijk verwijten en zeker is dit geen
reden om ogenblikkelijk van een "vervolging van protestanten"
te spreken.
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De Protestanten in Italië
Dit klemt te meer omdat naast deze zendelingen in Frascati
er nog tal van andere protestantse genootschappen in Italië
werkzaam zijn, aan welke blijkbaar geen moeilijkheden in de
weg zijn gelegd. Immers alle berichten over z.g. incidenten groeperen zich zonder uitzondering om deze zendelingen in Frascati.
De sterkste groep van protestanten is die van de Valdese
kerk, die vooral haar aanhangers in de Valdese vallei en in
Turijn telt. Voor het overige gedeelte van het land bestaan er
vier Valdese districten: 1) Piemonte, Lombardije en Venetië,
2) Ligurie en Centraal-Italië, 3) Zuid-Italië, 4) Sicilië. Een centrum van propaganda is in Rome gesticht, waar tevens een
protestantse theologische faculteit bestaat en waar bovendien
twee bladen worden uitgegeven.
De Doopsgezinde Kerk bezit over het gehele land een zestigtal parochies, vooral in Rome, Ligurie, de Abruzzen en Apulië.
In Rome zullen binnenkort twee weeshuizen van dit kerkgenootschap geopend worden.
De Anglikaanse Kerk in Italië, die tot het jurisdidiegebied
van de Anglikaanse bisschop van Gibraltar behoort, heeft haar
aanhangers in alle voornaamste steden en dorpen van het land.
De Adventisten bezitten meer dan twintig centra van apostolaat met ongeveer duizend propagandisten van Venetië en
Milaan tot diep op Sicilië toe. Hieraan kunnen nog worden
toegevoegd een veertigtal centra van het "Leger des Heils" en
de instellingen van de genootschappen van de Plymouthisten,
de Pentecostalen met meer dan honderd parochies, de Kwakers
en de Presbyterianen, die allen een centrum in Rome bezitten.
Al deze protestantse genootschappen worden bij hun propaganda
nog ondersteund door drie bijbelgenootschappen, een Engels,
een Amerikaans en ~en uit Schotland, die rijkelijk de protestantse uitgave van de bijbel over het land verspreiden. Bij dit alles
moet ook niet de invloed over het hoofd gezien worden van
verschillende protestantse sociale werken, zoals dat van de
missie voor de melaatsen, dat van het genootschap voor de blinden en tientallen van wees- en ziekenhuizen en scholen.
De protestantse actie strekt zich ook tot de jeugd uit en de
Young Men Christian Association (YMCA) en de Young Women
Christian Association (YWCA) bezitten tot dit doel belangrijke
centra in Rome met filialen in alle grote Italiaanse steden.
Al deze protestantse kerken en instellingen in Italië hebben
zich aaneen gesloten in de federale Raad van de Evangelische
Kerken in Italië, die op zijn beurt financieel gesteund wordt
door een Amerikaans comité voor de godsdienstige vrijheid in
Italië en door de Federale Raad van de Kerken van Christus
in Amerika. Van deze laatste Raad der Kerken van Christus
gaan vooral de protesten over de gehele wereld uit tegen de
"vervolging" van de Protestantse Kerk in Italië.
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Door van een vervolging te spreken maakt deze raad zich aan
een grote overdrijving schuldig. Men kan niet eens zeggen, dat
er een zekere wrijving tussen de Katholieke Kerk en deze vrij
talrijke groepen van Italiaanse protestanten bestaat. Behalve
dat de Vaticaanse en diocesane autoriteiten de gelovigen voor
de protestantse dwaalleer waarschuwen, hetgeen hun goed recht
en hun plicht is, staan de kerkelijke autoriteiten geen middelen
ten dienste om deze protestantse activiteit te verhinderen.
Naar verder uit talrijke berichten blijkt, is het optreden van
genoemde zendelingen in Frascati zeer agressief en gelijkt hUll
propaganda sterk op die welke door de Italiaanse communisten
gevoerd wordt.
Wanneer een dergelijke vaak beledigende en kwaadaardige
propaganda wel eens tot reacties van het publiek aanleiding
geeft, is dit te zien als een misschien betreurenswaardig maar
zeer begrijpelijk gevolg van het optreden dezer bepaalde zendelingen zelf.
Gezien de ervaring, die wij zelfs in het verdraagzame Nederland hebben van sommige heethoofdige sekten, achten wij het
zeker niet uitgesloten, dat een dergelijke onverdraagzaamheid
is opgeroepen door de onverdraagzame houding van zendeling
Wood en de zijnen.
Een juist begrip "\[an tolerantie verwacht verdraagzaamheid
van beide zijden. Tolerantie bestaat zeer zeker niet hierin, dat
men in goedmoedige onderdanigheid de intolerantie van anderen tolereert.
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Gezinspolitiek
IN NEDERLAND EN BELGIË
o OOR

A.

B.

Mie H IEL SEN

Vergelijkende cij'ers over de sociale gezinspofitiek in

beide landen.

N

u de gezinspolitiek in het programma van de K.V.P. zo'n
belangrijke plaats inneemt, heeft het wellicht zijn nut
nu en dan eens een vergelijking te maken tussen het
peil waarop zich de gezinspolitiek hier te lande bevindt en dat hetwelk in België reeds werd bereikt.
Enkele punten vragen daarbij onze bijzondere aandacht.

Ie. Kinderbijslag per dag
NEDERLAND

BELGIE
met ingang van 1 Jan. 1950
1 kind ............. . .f 0.40 per kind B. Fr. 11.(f 0.83)
2 kinderen ......... . ,,0.44 per kind B. Fr. 11.(" 0.83)
3 kinderen ......... . " 0.44 per kind B. Fr. 14.80
(" 1.11)
4 kinderen ......... . ,,0.54 per kind B. Fr. 18.(" 1.35)
5 kinderen en meer .. ,,0.54 per kind B. Fr. 24.(" 1.80)
In verband met de 5% loonsverhoging, werd voor Nederland
een wetsontwerp ingediend om ook de kinderbijslag dienovereenkomstig te verhogen. Wanneer dit wetsontwerp ongewijzigd
zou worden aangenomen, dan zal de kinderbijslag voor N ederland voortaan bedragen bij 1, 2, 3, 4 of meer kinderen, respectievelijk f 0.42, f O.4g, f 0.46, f 0.57 en f 0.57 per dag. Het verschil ten ongunste van ons land is dus belangrijk.
Het interesseert de lezer misschien dat in 1948 de gezinnen
welke in Nederland bij het Rijkskinderbijslagfonds waren aangesloten als volgt waren te verdelen:
gezinnen met 1 kind
................. .
39% der gevallen
gezinnen met 2 kinderen ............. .
31 % der gevallen
gezinnen met 3 kinderen ............. .
16% der gevallen
gezinnen met 4 kinderen ............. .
7% der gevallen
gezinnen met 5 kinderen ............. .
3% der gevallen
gezinnen met 6 en meer kinderen ..... .
4% der gevallen
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Ik beschik toevallig ook over het jaarverslag 1948 van een
Compensatiekas in het Noorden van België, en voor deze Compensatiekas luiden de cijfers als volgt:
gezinnen
gezinnen
gezinnen
gezinnen
gezinnen
gezinnen

met
met
met
met
met
met

1
2
3
4
5
6

kind ..............................
kinderen .....................
kinderen ...............
kinderen .................
kinderen ..............
en meer kinderen ......

58%
22%
11%
5%
3%
1%

der
der
der
der
der
der

gevallen
gevallen
gevallen
gevallen
gevallen
gevallen

Men gelieve aan deze laatste Belgische cijfer-reeks toch vooral niet te veel waarde toe te kennen, want dit overzicht betreft
slechts één enkele compensatiekas voor de textiel-industrie en
alle gedeelten van België kunnen, naar ik meen, niet over één
kam worden geschoren. Men zij dus uiterst voorzichtig met
conclusies!
2e. Kinderbijslag voor oudere kinderen
In Nederland wordt kinderbijslag uitgekeerd voor kinderen
tot de 16-jarige leeftijd en voor kinderen welke nog algemeen
vormend schoolonderwijs genieten tot de 21-jarige leeftijd.
In dit opzicht is de Nederlandse wet gunstiger dan de Belgische, want daar keert men in het algemeen maar uit tot de
14-jarige leeftijd en voor de schoolgaande kinderen van hogere
leeftijd slechts tot 18 jaar.
3e. Kinderbijslag voor wezen en invaliden
Krachtens de Nederlandse wet van 15 Juli 1948 bedraagt de
uitkering van kinderbijslag:
a. voor hen, die ouderdomsrente genieten f 11.- per maand
voor de eerste 3 kinderen en voor de volgende kinderen
f 13.50 per maand per kind, indien de kinderen nog geen 16
jaar oud zijn en van kinderen van 16 tot en met 20 jaar, indien zij een dagschool bezoeken;
b. voor hen, die een invaliditeitsrente genieten en nog geen
65 jaar oud zijn, wordt de rente (die inderdaad veel te laag
was) verdubbeld. Bovendien ontvangt de gehuwde man en
de gehuwd geweest zijnde man of vrouw, die kinderen heeft
als onder a. bedoeld, in dit geval een gezinstoelage van
f 35.- per maand.
c. voor hen, die weduwenrente genieten, werd ook deze rente
verdubbeld en een gezinstoeslag van f 35.- per maand toegekend, als er kinderen zijn, een en ander tot de 65-jarige
leeftijd.
d. voor hen, die wezenrente genieten op grond van de Invaliditeitswet, van een der ongevallenwetten (in dit laatste geval wordt de kinderbijslag alleen uitgekeerd indien deze de
wezenrente overtreft) wordt ook een kinderbijslag toegekend, als onder sub a. omschreven.
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In België genieten de halve wezen van een verzekerde arbeider een uitkering van Francs 700.- \J 52.50) en hele wezen
Francs 940 (f 71.44) per maand.
In Nederland wordt bij ziekte en ongeval dezelfde kinderbijslag gegeven, alsof de arbeider normaal werkzaam was.
In België bedraagt deze kinderbijslag per kind en per maand
Francs 500.- (f 38.-).
In Nederland is sinds 12 Augustus 1949 een wetsvoorstel aanhangig, om invalide kinderen tot de leeftijd van 21 jaar voor
kinderbijslag in aanmerking te brengen (V.V. 2e kamer 18 November 1949). Ook niet-ouders, (verzorgers, broers of zusters
enz.) zullen dan voor kinderbijslag in aanmerking komen. Zo
is ook de toestand in België, alleen blijft in Nederland voor
invalide kinderen de normale kinderbijslag bestaan.
4e. De moed€-r aan de haard
In België kent men sinds September 1949 de vergoeding voor
de moeder, die geen loonarbeid buiten het gezin verricht.
Bij het einde van de compensatie-vergoedingen (te vergelijken met onze Joekes-gulden) op 31 December 1949, meende
men deze vergoeding voor "de moeder in het gezin" niet te
mogen opofferen. Deze vergoeding bedraagt slechts Francs
100.- per maand. Van katholieke zijde vindt men dit te weinig
en zal er vermoedelijk naar gestreefd worden, dat bedrag te
verhogen.
Schrijver dezes vindt deze vergoeding een belangrijk stuk
gezinspolitiek. Persoonlijk zou hij nog wel wat verder willen
gaan en willen vragen of de ene dochter van 16 jaar en ouder,
die in het grote gezin samen met moeder "het huishouden doet",
niet evenzeer voor kinderbijslag tot 21-jarige leeftijd in aanmerking komt, als het kind dat b.v. de H.B.S. of een andere
schoolinrichting bezoekt?
5e. Wat de kinderbijslag voor zelfstandigen betreft, is men ons
in België ver vooruit. Immers, die verzekering bestaat daar
sinds jaren, terwijl men het hier te lande nog niet verder heeft
gebracht dan tot voorlopige plannen. Die voorlopige plannen
schijnen geen verzekering, maar een staatsvoorziening te beogen voor een kleine groep en wel, voor hen die geen hoger
inkomen hebben dan f 2000.- per jaar.
De kleine zelfstandigen zouden volgens dit plan een kinderbijslag ontvangen ten bedrage van ongeveer 1/2 van de kinderbijslag der loontrekkenden.
Men kan bij dit plan verschillende vragen stellen b.v.: hebben
zelfstandige "ondernemingen", die dat inkomen niet kunnen
halen als regel wel reden van bestaan? Betreft het hier eigenlijk
geen staatsarmenzorg?
Dat de kinderbijslag voor de zelfstandigen eerst bij het derde
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kind zou aanvangen vinden we juist, maar maakt hare betekenis nog geringer. Waarom de kinderbijslag der zelfstandigen
slechts 1/2 zou bedragen van die der loontrekkenden, is ons
niet duidelijk.
De "geplande" oplossing van de kinderbijslag voor zelfstandigen lijkt ons geen oplossing, zelfs niet het begin van een oplossing.
Wij zien met belangstelling de verdere loop van deze kwestie
tegemoet, maar vrezen hiervan grote teleurstelling in de kringen der betrokkenen. Ook in België bedragen de kinderbijslagen
voor zelfstandigen aanmerkelijk minder dan voor de loonarbeiders. Daarom is het echter vanzelfsprekend nog niet gemotiveerd.
Zij worden echter toegekend van het eerste kind af. Er is
een premie verschuldigd, afhankelijk van de verzekerde, maar
het Rijk subsidieert de kassen, (zie Mr. A. C. M. van de Ven
"Arbeid" afl. Februari 1948).
Breda.

Naschrift van de redactie
Wij hebben het bovenstaand artikel van de heer Michielsen
gaarne geplaatst, daar de gegeven cijfers een interessant beeld
geven van hetgeen in België en in Nederland voor de (grote)
gezinnen wordt gedaan. Wij merken evenwel op, dat de inkomens-grens, waarboven in ons land geen kinderbijslag aan
zelfstandigen zal worden gegeven, nog niet vaststaat. Het desbetreffende wetsontwerp is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. In ieder geval zal dit wetsontwerp een noodregeling
zijn, waarmede rekening te houden is bij het ook door de heer
Michielsen aangesneden vraagstuk van verzekering of staatsvoorziening. Een noodregeling moet uit de aard van de zaak
door een definitieve regeling worden vervangen, en voor de
opstelling en de appreciatie daarvan gelden andere normen dan
voor een noodregeling. Het komt ons daarom voorbarig voor,
om de "geplande" oplossing van de kinderbijslag voor zelfstandigen nu reeds te kwalificeren als "geen oplossing, zelfs niet
het begin van een oplossing".
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CPolitieke
kantte keningen
Over twee jaar
Politiek lesje uit Hyde Park
Dertien jaar geleden
Vier weken, nadat professor
Anema in de Eerste Kamer een
aandeel in de regeringsverant·
woordelijkheid voor de zijnen
opeiste ten behoeve van het voeren ener "werkelijk nationale
politiek", is het een beetje moeilijk vast te stellen of die hoogst
achtenswaardige anti -revol u tionnaire hoogleraar nu nog werkelijk met de hand staat uitgestrekt, in de verwachting, dat
die fracties, welke een partijgenoot in het huidige kabinet
weten, haar als om strijd zullen
grijpen.
Het rumoer der verrassing om
dat senatoriale geluid is wat
verstomd. . .. Hetgeen geen verbazing verwekt. Het moet immers nog - menselijkerwijze gerekend twee jaren duren,
vooraleer een kabinetsformateur
zich zorgen kan maken over de
een of andere partijgenoot van
prof. Anema, die al dan niet
. zitting zou kunnen nemen in
een .... parlementair, extra-parlementair, nationaal of zakenkabinet, - wie zal het zeggen.
Indien dat volgende ministerie
al niet gedoopt gaat worden onder een inconstitutionele naam,
zoals er geweest zijn: "intermezzokabinet", crisiskabinet" of
iets dergelijks; - weet ge 't nog?
In afwachting zal prof. Anema
wel "Deo volente" hebben gefluisterd en we hebben hem al
weer menigmaal kunnen zien
zitten in de Eerste Kamer, rustig met de handen in de zakken.

***
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Nu dat rumoer om 's-hoogleraren "avances" verstomd is,
is het de vraag of het nog van
enig nut is om beschouwingen
te wijden aan de mogelijkheden,
die zouden leiden tot het opgaan in de nationale politiek
ener loyale en gouvernementele
oppositie. Het is natuurlijk enerzijds wel aardig te spelen met
de gedachte, dat, nadat "dé"
grote doorbraak is mislukt, de
homogeniteit in de volksvertegenwoordiging desondanks groeiende is, zó zelfs, dat de regeringsgezinde partijen van lieverlede alleen maar een oppositie
tegenover zich zullen zien, die
on-democratisch is, destructief,
en in het bestel de naam "oppositie" niet eens verdient. Anderzijds worden wij met deze en
dergelijke overwegingen naar
het ons lijkt toch nog wel in die
behagelijke fauteuil neergedrukt,
waar het goed is een dolce far
niente te versieren met academische meditaties.
Coalitie en oppositie, of hoe
men de samenstellende delen
van een ordentelijk parlement
ook wil aanduiden, zij worden
gemeenlijk bepaald door de manier, waarop het ministerie is
gevormd. En in dit opzicht vertoont de vaderlandse staatkundige geschiedenis nogal wat
"eenmatigheid" . Dat wil zeggen:
bij alle respect voor het ideaal
van "parlementaire" kabinetten
ervaart men, dat de geschiedenis
van elke kabinetscrisis een brokje historie op zich is en dat

nagenoeg niet één formatie veel
gelijkenis vertoont met een
vorige.
Ook in dit opzicht mogen wij
zeggen: wie weet, hoe de zaken
over twee jaar er voor staan.
Als het twee jaar duurt. Een
ministersleven (en tegenwoordig
ook al dat van zeven staatssecretarissen), mi tsgaders het
bestaan van hele kabinetten, het
hangt maar aan een zijden
draadje.

,.. * ,.
Intussen is de opmerking gemaakt, dat de partij-politieke
flirtation van prof. Anema verwondering vermocht te wekken,
juist omdat zij in de Eerste Kamer tot uiting kwam. Het was
de fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij, mr. Kropman, die daar meteen al, op de
middag van die 14 Februari, de
vinger onder drukte. "Die verklaringen (van prof. Anema,
gevolgd door diergelijke van de
christelijke historische mr. Kolff)
hadden, aldus mr. Kropman, iets
verrassends, omdat zij gegeven
werden niet in de Tweede Kamer, de volkskamer, maar in deze Kamer, die bestaat, ik zeg
niet: uit politiek onkundigen,
maar toch wel uit leden, die niet
iedere dag staan in het vuur van
de partijpolitiek .... "
Is het woord "verrassend" hier
wel zeer juist gekozen, het meest
verrassende van de verrassing is,
dat het Eerste Kamerlid Anema,
de achtenzeventigjarige nestor
van de "Senaat" zich geïnspireerd toonde door de jongste zijner partijgenoten in de vertegenwoordigende lichamen, door het
vierenveertigjarige Tweede Kamerlid dr. Bruins Slot ..
Want op grond van het buitenlands primaat in het regeringsbeleid
heeft
professor
Anema een "werkelijk nationale
politiek" bepleit, waarbij de antirevolutionnairen liever niet langer langs de weg willen staan.
En juist aan "het primaat der
buitenlandse politiek" wij dt dr.
Bruins Slot niet alleen een
tweede hoofdstuk onder deze titel, maar feitelijk heel de eerste

helft van zijn onlangs verschenen, mooi en merkwaardig boek:
"Bezinning en Uitzicht".
Deze studie, waarin de motieven der huidige wereldontwikkeling worden behandeld en in
pragmatische geest de roeping, welke de anti-revolutionnairen daarin te volgen hebben,
ware kort en goed een prachtig
stuk geschiedfilosofie, mocht het
ook ietwat minder slonzig geschreven zijn. Het onderwerp
maar bovenal de visie van de
schrijver, die in de Tweede Kamer al eerder de aandacht opeiste door de wijze waarop hij
het wereldfoederalisme afwijzend beschouwde en het Europese foederalisme geest en spankracht en perspectief en fundament gaf, verdienden waarlijk
een beter litterair kleed. *) Maar
laat voor wie haar niet dom uit
de weg wil gaan, dr. Bruins Slot
bewezen hebben, dat ook een
prinses rafels aan haar jurk kan
hebben.
Het behoeft geen betoog, dat
wij lang niet in alles de ideeën
van de auteur onderschrijven.
Niet de zucht naar polemiek of
apologetiek echter noopt ons
hier zijn boeiend werk te vermelden. Veeleer en uitsluitend
de behoefte om op die typische
en treffende coïncidentie te wij~en: in de Eerste Kamer de wijze, oude prof. Anema, die de politieke ideeën verkondigt en
daaruit de lessen trekt van zijn
*) Blz. 61: "als deze strijd aan
de gang is, dan behoort een
christenvolk er bij te zijn en
aan de goede kant. En dan vraagt
zulk een volk niet, wat anderen
er van denken, maar dan volgt
het zijn eenvoudige christelijke
roeping. En dan vraagt het ook
niet, of het nog wat is. Want
iedereen en elk volk heeft een
roeping. En wie een roeping
heeft, is wat. En Nederland is
op dit punt zeker wat .... "
Blz. 80: "Het is n.l. niet zó,
dat, als we zeggen, dat de federatie een staat zal zijn, zulks betekenen zou dat dit een staat zal
zijn van de vorm en de structuur, gelijk wij die thans kennen.
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scherpzinnige leerling, die een
scherpe analyse der machtsidee,
van absolutisme, totalitarisme en
imperialisme inleidt met de verkondiging en de verdediging van
deze stelling:
"Het is onloochenbaar, dat
door de ontwikkeling op intenationaal gebied "het karakter van de binnenlands politieke verhoudingen tot op zekere hoogte verandert. Vroeger was het zo, dat een partij
of een coalitie van partijen in
Nederland bij een verkiezing
probeerde een meerderheid te
bepalen. Gelukte dat, dan had
men een politieke situatie verkregen, waarin overeenkomstig de gemeenschappelijke
denkbeelden der meerderheid
een bepaald politiek program
kon worden verwerkelijkt. De
minderheid had dit te gedogen
en kon trachten bij een volgende verkiezing het getij te
doen keren .. Thans, nu de buitenlandse politiek overheerst,
moet men echter veel meer
dan voorheen, toen de binnenlandse politiek overheerste, rekening houden met een feitelijke situatie, die wij als een
gegeven hebben te aanvaarden.
Dat geldt voor alle partijen
in Nederland. Wij hebben dan
ook als politieke partijen in
Nederland in veel sterkere
mate dan voorheen een gelijk
doel. Dat is ook het gevolg
van het primaat der buitenlandse politiek. Nationale
zelfhandhaving in en gepaard
met internationale samenwerking. Dat betekent in wezen
een sterke vereenvoudiging in
de binnenlandse politiek."
Met deze citaten van blz. 24
en 25 wordt de verklaring van
prof. Anema wel typisch omkaderd. (En dan te bedenken, dat
pag. 78 vermeldt: Iemand als
prof. Anema heeft én als hoogleraar in het Volkenrecht én als
politicus regionale blokvorming
door een deel der staten steeds
scherp bestreden!)
Nu heeft dr. Bruins Slot niet
vergeten aan te duiden, dat het
primaat der buitenlandse poli-
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tiek tot op zekere hoogte de binnenlandse politieke verhoudingen beïnvloedt. Voor de vraag,
of de wijziging van die binnenlandse politieke verhoudingen
gevaren of veranderingen met
zich brengt voor de traditionele,
democratische constructie in het
vaderland, moeten wij het tweede deel van zijn boek binnengaan, waarin de interne zijde
van de politieke ontwikkeling
behandeld wordt. Maar een enkele kanttekening hierover hopen we in petto te mogen houden.

POLlTmK LESJE UIT
DYDE PARK
rancis J. Sheed, de bekende Engelse apologeet,
katholiek auteur, uitgever en.... Hyde Parkredenaar, heeft een kort
bezoek aan ons land gebracht.
Nauwelijks uit het vliegtuig gestapt, bevond hij zich in een besloten samenkomst van jongere
en oudere intellectuelen, priesters en leken, voor wie hij een
brillante voordracht hield over
zijn werk, zijn streven en ideeën.
Hij gaf vervolgens ruim gelegenheid tot het stellen van vragen,
- in de veronderstelling ongetwijfeld, dat hij, die een kwart
eeuw lang reeds zich met een
omgekeerde zeep- of sinaasappelkist zulk een stevig podium onder de voeten wist, zo'n hachelijke onderneming wel aan kunnen zou.
Maar inleidingen met discussies brengen bijna even zoveel
malen teleurstellingen als lezingen met lichtbeelden. Het succes van en het genoegen in voordrachten, verlucht met lantaarnplaatjes, worden gemeenlijk verstoord door het hinderlijke kloppen op de grond van de biljartqueue, die als aanwijsstok dienst
doet; de inleiding met debat
loopt altoos gevaar door de geldigheid van het spreekwoord,
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volgens hetwelk één dwaas altijd
meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.
Een geroutineerd man als een
door de wol geverfd, intelligent
en apostolisch Hyde Park-orator
weet natuurlijk drommels goed,
hoe hij het gevaar van de vragen der dwaas moet omzeilen.
Hij antwoordt vernuftiger dan
het tien wijzen tezamen kunnen
doen, hetgeen neerkomt op een
antwoord, dat dwazer uitvalt
dan de vraag. En zo doende laat
hij weer een ander spreekwoord
tot zijn recht komen; op zijn
beurt volgens hetwelk "kinderen
en gekken de waarheid spreken".
Nochtans loopt hij toch de
kans verdrukt te raken in zulk
een dwaas spel van dwaze volksgezegden, indien al niet hij zelf
dan het onderwerp, dat hij met
zoveel geest en geestdrift behandelde.
Mr. Francis ,T. Sheed dan ontkwam niet a~m de in Nederland
blijkbaar onontwijkbare "dwaze" vraag. Nadat verschillende
luisteraarsters en luisteraars zich
tot de zaken bepaald hadden,
welke zulk een scherpzinnig
verdediger hadden gevonden:
God, het heil der mensen en de
visie, zij het de valse visie, van
het communisme, wilde iemand
weten, hoe de spreker dacht over
een katholieke, politieke partij.
Wat dacht u? Dat deze ervaren man uit het Engelse gilde
der Klare Waar~eid niet onmiddellijk van de gezichten zijner
omzittenden aflas, dat er een bepaalde tendens in die vraag gestoken was? Moeilijk echter, kan
worden verwacnt, dat hl] onmiddellijk bij intuïtie ontdekte hoe
een professor Creyghton in zekere zin de inblazer van zo'n
malle vraag genoemd mag worden.
Inderdaad: een malle vraag,
kort en goed hierom, omdat zij,
die zulke zogenaamde pikante
vragen stellen volkomen het feit
miskennen, dat de staatsrechtelijke stand der zaken in het buitenland over het algemeen en de
staatkundige positie der katholieken, in het bijzonder geen vergelijking verdragen met de al-

daar huidige stand van zaken
binnen eigen grenzen.

• ••
In dit oDzicht geidt nog min<ler een "Brittannia docet", dan
Weleer een .. Germania docet"
gold. Het stellen van deze en
dergelijke vragen in een hoewel
blijmoedig doch ernstig gezelschap, is gespeend van alle zin
omdat maar weinig kunde en
kennis nodig zijn voor de wetenschap, dat als men de afstand
weet tussen de emancipatie der
Engelse en die der Nederlandse katholieke staatsburgers en
als men enig inzicht heeft in de
sociologische structuur van deze
bevolkingsgroepen in beide landen, men aan de vraag niet kàn
toekomen.
Het partijwezen in àlle WestEuron",se democratieën geeft wezenlijke verschillen te zien, verschiuen, welke van Nederland
uit beschouwd, nota bene nog wèl
zo interessant zijn voor de democratische socialisten als voor de
staatkundig georganiseerde katholieken. Mogen de Nederlandse socialisten al in hun handen
klappen voor mr. Atlee, zij kunnen dat moeilijk doen als zij de
rug niet ietwat wenden en toekeren aan monsieur Spaak, monsieur Van Acker, monsieur Camille Huysmans en van Herr
Schumacher, om van de Franse
en Italiaanse "partijgenoten" met
hun Marxistische inslag niet te
spreken.
De staatkundige positie der
katholieken ligt zelfs in landen
als België en West Duitsland
heel anders dan in Nederland.
Kan een gesprek met de heer
Adenauer, met de heer de Schrijver en met de Gasperi voor de
Nederlanrl.se politicus interessant
geno2g zijn, het rechtvaarcligt de
vraag aan een Engelse ap010geet "wat denkt u van een katholieke, politieke partij allerminst; integendeel;

***
Voordat nu het antwoord van
mr. Sheed vermeld wordt - natuurlijk stond hij niet met de
mond vol tanden - mag er toch
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Nel op worden aangedrongen :Jij
hen, die van positie, doel en streven, beginselen en programma
ener
katholieke
N,~derlandse
politieke partij op de hoogte zijn
en die belangstelling hebben
voor het partijwezen binnen en
buiten de grenzen, dat zij de pikante vragen van intellectuele
politie-arters op hun nonsexsociale waarde taxeren en daar
maar rond voor uitkomen.
Dat wil niet zeggen, dat belachelijk gemaakt moeten worden de controverse, de discussie,
het verschil van mening, die op
enigerlei wijze aan de ondeskundige, dwaze vraag ten grondslag
ligt. Wieden van onkruid betekent niet het wegkruien van de
vruchtbare aarde, waaruit de
paardenstaart verwij derd moet
worden. Het duel uitgevochten
tussen de hierboven genoemde
pater Creyghton en professor
Romme, mag dwaas noch ridicuul genoemd worden; een strijd,
zoals we die beleefd hebben, tussen Welter en de K.V.P., heten
we allerminst belachelijk; een
discussie tussen een Ruygers, een
Verhoeven en een pater Stokman of een Brongersma, een
prof. Beaufort en een mr. Kropman is voor ons vooralsnog niet
nonsensicaal!. . .. Maar de rabouwen, intellectueel of niet, intelligent of niet, die er pret in
hebben om "hup Creyghton" te
roepen en een lange neus te
trekken tegen Romme of omgekeerd, alleen om het lolletje kunnen we met het oog op een ordentelijke, verdere ontwikkeling
van het Nederlandse, staatkundige leven missen.

•• *
Maar wát antwoordde dan toch
mr. Sheed, die natuurlijk wel
bevroedde, dat de vraag hem
met ,,'n erregie" gesteld was en
die natuurlijk als pas gearriveerd sight-seeër niet opeens
een eeuw Nederlandse katholieke, politieke emancipatiegeschiedenis in zijn hoofd had.
Hij zei kort genoeg om de indruk te wekken, dat hij 't liefst
zo gauw mogelijk het onderwerp
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kwijt wilde wezen: "De Engelse
katholieken zijn niet fel op het
politiek bedrijf, omdat de politiek er voor iedereen een bijsmaak van iets onzuivers heeft,
van iets, dat indien al niet corrupt, vast ook niet integer is .. "
Dit antwoord zou ons tot aanleiding kunnen strekken voor
een uitvoerig commentaar, nadat
wij een deugdelijke studie hadden gemaakt van de staatkundige mogelijkheden der Engelse
katholieken, van de potenties,
voor zover zij schuilen in <ie katholieke beginselen en een daarop te construeren program en
voor zover zij verscholen liggen
in het Engelse politieke geheel.
Maar genoeg is het op te merken in verband met mr. Sheed's
ontwijkend antwoord, dat in on8
land slechts bij bepaalde groepen
de politiek het kwalijk riekende
luchtje heeft, waarop de Engels·
man doelde. Het zijn de groepen
van hen, diE" hun egocentrische
en subjectieve ,.politiek" beoefenen aan de sociëteits- en borreltafel, die overigens ter nauwernood aan de stembus een armetierige, politieke daad stellen
en die hun neus optrekken voor
luchtjes, die ze slechts "denken"
te ruiken. Buiten deze enige
kring is binnen de muren der
partij-organisaties en binnen de
wanden der Staten Generaal het
Nederlandse, politieke leven gelukkig nog rijkelijk inleger.
Dit verdient echter te worden
gecultiveerd. Het politieke spel
verliest zijn gloed niet alleen
door corruptieve daden van actieve politici; het wordt aangevreten ook door de ondeskundige betweters, hetzij zij zich hun
politieke wetenschap verworven
uit de dagelijkse beurscourant
hetzij zij zich die twee andere
Nederlandse zegswijzen al te
graag te nutte maken: primo het
spreekwoord, dat gewaagt van
"vissen in troebel water" en
secundo het rijmpje: "Neerlands,
Neerlands is niet fijn, 't moet
Frans of Duits of Engels zijn. '

DERTffiN JAREN GELEDEN.,

mdat "die goeie, ouwe
tijd" nu eenmaal altijd
in het verleden ligt, halen de mensen, die
maar enig verleden
achter de rug hebben, graag het
voorbije op, gewoonlijk minder
om wille van de lessen dan wel
om wille van de curiosa der geschiedenis.
Een krant, die een rubriek
opent onder de titel "vandaag
voor vijftig jaar", kan van enig
succes verzekerd wezen, althans
bij de eene:avijftigjarigen en
ouderen.
Gelukkig zien wij, politiek georganiseerde, katholieKe ~eder
landers, een te ruime toekomst
Voor ons om ons vaak naar de
historie te hoeven te wenden.
En doen we zulks, dan moge het
wezen liever om de les dan om
het curiosum.
De herinnering evenwel aan
het hieronder vermelde artikel
uit "De RK. Staatspartij" - het
voor de oorlog voortreffelijk geredigeerde maandblad ter voorlichting van de leden en de organen der Partij, uitgegeven door
het dagelijks Bestuur bevat
intussen evenwel les als curiosum.
Bladerende in de jaargang van
1937, het jaar waarin het derde
ministerie-Colijn ten gevolge van
àe verkiezingen door het vierde
van dezelfde naam werd opgevolgd, het jaar, waarin Goseling
Justitie kreeg, Romme Sociale
Zaken, Steenberghe Economische
Zaken en .... Welter Koloniën.
stieten wij op de kop "Pmf
Lieftinck over Ordening". Aan
de hand van een verkiezings-
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artikel uit het Handelsblad van
26 April '37 wordt tegenover
Colijn, de anti-revolutionnaire
leider en minister-president, professor Lieftinck geplaatst, een
dèskundige uit.... christelijkhistorische kringen die een studie-conferentie op. . .. het Troelstra-oord heeft opgeluisterd met
een verhandeling, waarin beo
toogd werd, dat "een weg terug" naar de vroegere economiscbe verhoudingen niet mogelijk
is. "De consequentie is, dat men
het vrijheidsbeginsel als uitsluitend richtsnoer prijs geeft."
Professor Lieftinck heeft de
economische, de sociale, en de
staatsrechtelijke kant van het
"ordeningsvraagstuk belicht.
"Wordt het individualisme als
economisch richtsnoer verworpen, dan voert dit logisch ook tot
groter
sociale
gebondenheid.
Voor degene, die meent dat de
vrije prijsvorming tot de doelmatigste
aller
sociaal-economieën zal leiden, is eigenlijk de
sociale wetgeving al een inconsequentie .... " Het is genoeg om
te glimlachen: prof. Lieftinck
(C.R.) spreekt op het Troelstraoord over Ordening anno Domini
1937; en het Dagelijks Bestuur
van de RK.S.P. besluit een verslag daarover met deze woorden~
"alles bij elkaar doet het deugd
op te merken, dat de redelijke
en gezonde ordeningseis allerminst blijkt thuis te horen in de
stal van wilde Staatspartij-stokpaarden!
Even lachen, dertien jaar later, nu de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de ondernemingsraden de ordening wettelijk hebben gefundeerd.
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De discussie rondom de K.V.P.
Dr. J. H. C. Creyghton S. J. schrijft ons:
Mag ik volstaan, gehoor gevend aan de vriendelijke uitnodiging, vervat in Uw jongste aflevering, met het volgende citaat,
ontleend aan de Herderlijke Brief van de Nederlandse Bisschoppen van 7 October 1940 (te vinden in "Het Verzet van de Nederlandse Bisschoppen tegen Nationaal-Socialisme en Duitse
Tyrannie" van Mag. Dr. S. Stokman O.F.M., pag. 175 ss; cf. pag.
176) " .... het geloof verzekert Gods dienaren niet alleen een
toekomstig geluk, het geeft ook de richtlijnen voor ons leven
hier op aarde en voor een gezonde maatschappelijke orde".
De opvatting, die ik getracht heb te verdedigen, is, dat de
taak der Katholieke Volkspartij slechts dan goed wordt verstaan, wanneer zij wordt verstaan in overeenstemming met
deze uitspraak.
Alle andere punten, door mij in de onderhavige discussie
aangeraakt, zijn, naar mijn zienswijze, consequenties, die in deze
uitspraak besloten liggen; maar waaromtrent ik anderer mening,
en zeker die van Mag. Dr. Stokman, gaarne respecteer.
Zou dus blijken, dat met betrekking tot de kwestie ten principale overeenstemming tussen mij en Mag. Stokman bestaat,
dan zal mij dat niet alleen uiteraard oprecht verheugen, maar
dan geloof ik ook, dat ik U verder om plaatsruimte niet meer
zal behoeven lastig te vallen.
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"Mode en zedigheid (modestia) zouden moeten
samengaan als twee zusters, want beide woorden
hebben dezelfde oorsprong: modus, d.w.z. de juiste
maat, daarbuiten aan weerszijden het recht niet
bestaat".
(Hor. Serm. I, 1, 106-107).

ndien de redactie van dit blad hier iets gezegd wil hebben
over het Rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming, onlangs gepubliceerd, dan kan zij daarmede niet de
bedoeling hebben de in het rapport reeds sterk gecomprimeerd weergegeven stof te herhalen, noch ook- althans niet
van de zijde van iemand, die aan het rapport heeft medegewerkt- een critische bespreking.
Eerder schijnen op haar plaats enkele opmerkingen naar aanleiding van de verschijning van dit rapport. En indien al degenen, die het aangaat er een aanleiding in vinden om zich nader
op het thema te bezinnen, is dit niet zonder nut. Het is van belang voor volk en staat.
De ontvangst van het rapport in de niet-katholieke, met name
in de "grote" zgn. neutrale en a-godsdienstige pers is bedroevend geweest. Men zal nog een onbepaald aantal jaren moeten
wachten, voordat van die zijde ook iets zal worden begrepen
van de voor het staatswelzijn desastreuse gevolgen van echtscheiding, Neo-Malthusianisme, etc.
Thans wordt het rapport de ene maal met kennelijke wrevel,
opgewekt alleen al door het feit van zijn verschijnen, een ander
maal met gezochte zgn. aardigheden in enkele woorden opzij
gezet.
Nu moet men daarover niet kwaad denken. Het is de logische
en dwingende consequentie van een humanisme, dat alléén vertrouwen heeft in de mensen. Van een humanisme, dat er al was
voordat het Christendom bestond. Het is mede het gevolg van

1[

"Overheid en Openbare Zeden", Rapport ener Commissie, benoemd door
het Centrum voor Staatkundige Vorming, 1950, 27 blz. en verkrijgbaar biJ
het secretariaat van het Centrum, Anna Paulownastraat 93, 's-Gravenhage.
1)
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de ontkenning van de Bron van alle recht en alle gezag: God
in het openbaar leven.
Een rationalistische wijsbegeerte kon in de 1ge eeuw haar
grootste overwinningen behalen. Rechtspositivisme en staatsabsolutisme zijn loten van dezelfde stam, die voortdurend gevoed wordt door het zichzelf genoeg achtende individu, dat zich
niet meer gebonden acht door de wetten, welke de Schepper in
Zijn werk, Zijn orde neerlegde. Niet ongestraft kan de mens de
natuurlijke orde verstoren. Doch hoe wil het schepsel de juiste
verhouding tot de Schepper kennen, indien hij de Schepper als
opperste wetgever uitbant. Hoe wil men kennis hebben van de
orde van het geschapene, indien men de Schepper (in het openbaar leven) niet kent? Indien de hoogmoed hem belet een onveranderlijke, niet door de mens gemaakte zedewet te erkennen. Dan gaat de mens zelf aan het werk. Dan ontstaan er
theorieën voor en na en komt men tot de slotsom, dat de waarheid niet kan worden gekend, dat wat men voor waarheid
houdt, slechts is een subjectief ingestelde projectie, ontleend
aan feitelijke waarneming der dingen, in onze hersenpan. Dan
staat het geleerd te twijfelen en is hij vooral "wetenschappelijk",
die sceptisch is. Vaststaande waarheden heten dan apodictisch
en men schampert over de zekerheid, die de stellers er van zich
aanmatigen. Omdat de mens niet van zelf zal erkennen, dat
hij slecht handelt, maar hij toch wel ziet, dat men niet onverschillig aan moord en diefstal voorbij kan gaan, gaat hij "dieper" nadenken. De Neo-Malthusianisten roepen Freud te hulp
om aan te tonen, dat zij de strijd voor zelfbeheersing, die zij
allen hebben gekend, moesten verliezen, neen, dat het juist
goed is de strijd op te geven (de remmen los te gooien!) en dan,
ja dan ziet men wel in en buiten krankzinnigengestichten en
zenuwinrichtingen de alles verwoestende gevolgen, welke de
Freudiaanse "uitleving" van met name de geslachtsdrift te weeg
brengt, ook op het nageslacht, maar dat zijn dan ook patiënten,
die immers ook geen vrije wil hadden - omdat de mens nu eenmaal geen vrije wil heeft - en die het dus wel bijzonder slecht
hebben getroffen. Ze zijn geworden wat ze zijn, omdat het zo
moest komen ....
Er bestaan afwijkingen, waarmede de boorling ter wereld
komt en de erfelijkheidsleer weet ons te vertellen hoeveel daarvan is terug te voeren op ouders, die het met Freud probeerden. Er bestaat in veel grotere mate een degeneratie-proces van
hen, die de strijd opgaven, die aangemoedigd werden de strijd
op te geven, die de zuurdesem van het Christendom misten,
wier natuur niet dagelijks en onophoudelijk werd gesteund door
de bovennatuur.
Wij zijn niet zo vermetel te spreken van subjectieve schuld,
welke een mens, hetzij rechter of zielzorger, nooit vermag te
meten. Wij oordelen niet over personen en geen mens kan peilen wat er omgaat in een mensenhart. Het gaat niet over de
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schuldvraag. Het gaat er om goed te doen aan anderen. Het gaat
er om, ten eerste in het openbaar leven, zoveel als dat mogelijk
is, weg te nemen wat de mens een belemmering vormt op het
moeizaam pad naar zijn eindbestemming en op de tweede plaats
om ter wille van de mens èn van het welzijn der tijdelijke gemeenschap ook in het openbaar God's schepping te doen eerbiedigen en dit :Jm bovennatuurlijke redenen, doch ook om het
welbegrepen belang der burgergemeenschap, die niet bloeien
kàn, indien zij aangevreten wordt door veelvuldige echtscheidingen, welke het principe der gemeenschap, het gezin aantasten, door een uitgebreide toepassing der tegennatuurlijke
geboortebeperking, en die bloeien zal, indien haar leden de strijd
op het morele front aandurven en beslissend winnen.

***
Kan de Staat dit bereiken? Wij dachten, dat het rapport voldoende duidelijk en met veel nadruk de beperkte, maar daarom
niet te verwaarlozen plichten en mogelijkheden van de Staat
naar voren had gebracht. "De wetten maken de zeden niet",
aldus wordt het op blz. 22 van het rapport nog eens en met die
woorden herhaald. Geen ernstige poging echter ontmoet men
om het betoog der commissie te ontzenuwen.
Indien er aan het rapport aandacht wordt besteed, is dit
alleen om te pogen het belachelijk te maken of om te waarschuwen tegen "roomse" overheersing, bijv. wanneer over honderd jaar of zo - indien al ooit - de "roomsen" de helft plus
één van de Nederl. bevolking zullen uitmaken. Dan kan de
strijd voor de vrijheid opnieuw beginnen, schreef Vrij Nederland.
"Maar één ding blijkt er met verbijsterende duidelijk uit: wan"neer het Centrum voor Staatkundige Vorming zijn zin krijgt,
"'Nordt een complex van moraal-opvattingen, dat voor een deel
"van het Nederlandse volk (althans in theorie) geldt, met be"hulp van de marechaussee aan het hele Nederlandse volk
"opgelegd.
"En dan kan de strijd om de vrijheid van voren af aan be"ginnen." 1)
1) Nummer van 11 Maart 1950.

Het is geen toeval, dat een sexuoloog in Vrij Nederland van 25 Maart
tegen het "progressief" geschrijf van dat blad protesteert en o.m. zegt:
"V.N. schrijf op 11 Maart onder "In het Vizier" over openbare zeden naar
"aanleiding van een rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming.
"Ik zeg U vooraf, dat ik met dat rapport niets te maken heb. Ik weet
"echter wel, dat het niet door kwajongens is opgesteld en dat ieder van
"de rapporteurs niet minder van de zeden weten zal dan bijv. uw gehele
"redactie te zamen. Daarom ontsiert het Uw "onafhankelijk" weekblad
"en is het U naar mijn mening onwaardig, dat over zulk een rapport ge"schreven wordt op de wijze van libertijnse badinage in boulevard-stijl .
.,Als U soms van mening mocht zijn, dat het met de zedelijkheid van ons
"volk niet zo twijfelachtig gesteld is, stuurt U het scribentje, opsteller
.,van dat inferieure stukje, dan eens naar de zedenpolitie om zich te laten
"voorlichten"."
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Weliswaar blijkt, het Katholicisme het hechtste en laatste
bolwerk te zijn in landen, waar de "marechaussee" aan alle
vrijheden een einde poogt te maken, maar hier wordt toch maar
eens duidelijk gewaarschuwd tegen de overheersing van die
"roomsen", met hun benepen moraal-opvattingen, door onze
"beschaving" reeds lang achterhaald!
Indien het Neo-Malthusianisme verder doorvreet en daarmede de wilskracht verslapt, indien het aantal echtscheidingen
toeneemt, waardoor jaarlijks duizenden kinderen uit het natuurlijk gezinsverband worden gerukt en de woestijn in worden
gestuurd, ja, dan kan het voorkomen, dat de strijd voor de vrijheid opnieuw moet beginnen. Maar dan kan het ook voorkomen,
dat het te laat is, tenzij een diepe christelijke kern heeft weten
stand te houden.
Het "Haagsch Dagblad" van 11 Maart was van zijn standpunt
uit oprecht, toen het schreef, dat het ons mensen niet gegeven
is een absoluut oordeel uit te spreken over goed en kwaad. Het
blijft altijd dus zo'n beetje geschipper. De redactie ontkent
natuurlijk niet, dat moord met voorbedachte rade een kwaad is,
waartegen de gemeenschap maatregelen moet nemen, maar over
de moord op het ongeboren leven zou te praten zijn? En goeie
democraten als wij allemaal zijn, indien de wetgever bij een
helft plus één stemming heeft uitgemaakt, dat op de verkrachter straffen en maatregelen - of misschien mogen wij alleen
van de laatste spreken? - worden toegepast, dan is dit waarschijnlijk op grond van een door de beschaving aangenomen
stelregel?
Meestal maakt men er zich nog gemakkelijker af. Was het
fietsen voor dames van een 50-jaar terug toch eigenlijk niet,
zacht gezegd, lichtzinnig? En nu? Het ene tijdperk denkt er zus
over, het andere zo. En moet ieder niet voor zichzelf uitmaken
wat hij moreel wel en niet geoorloofd acht?
Doch genoeg. Denkt men nu heus, dat de rapporteurs zo
naïef waren te menen, dat de burgerlijke overheid door wettelijke maatregelen zedelijk bederf in de wortel kan aantasten?
Wil men dan niet lezen en mogen de lezers geen kennis nemen
van de juiste en wij geloven met aan duidelijkheid niets te wensen latende nadruk, waarmede de commissie spreekt over openbare zeden, die ofwel door hun aard ofwel door de begeleidende
omstandigheden de grondslagen ener welgeordende samenleving
raken. De commissie was zich terdege bewust van de opdracht
van de Staat als hoeder van het tijdelijk welzijn. Zij wist en
weet heel goed en zegt het met zoveel woorden: "De Staat, gericht op het tijdelijk en algemeen welzijn, kan zich nooit mengen
in de zaken van geloofs- en zedenleer, welke de individuele burgers op grond van hun persoonlijke overtuiging aanhangen en
naar welke leer zij hun leven menen te moeten inrichten om tot
hun persoonlijk einddoel te komen, dat buiten en boven de
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aardse gemeenschap geleden is." (blz. 5). Hier is de mens slechts
verantwoordelijk tegenover God en zijn eigen geweten.
Voor het algemeen geestelijk welzijn heeft de Kerk als gemeenschap van religieuze aard te zorgen.
Doch als zij, die de dienst aan God en de door Hem geschapen
orde om wille van de mens, om wille van hun kinderen, het
recht opeisen, dat de Staat, die staat en valt met de naleving
der zedewet (welke de Staat niet in zijn macht heeft) de ergste
hindernissen opruimt, welke zedelijk-nihilisten hebben geplaatst
en als een recht voor zich opeisen, dan wordt geen ernstige poging gedaan om dit standpunt te begrijpen.
Meer begrip zou men denken te verwachten ten aanzien van
de tweede reden waarom het staatsgezag zich niet mag desinteresseren voor zedelijke waarden. Die reden is n.l. rechtstreeks
gelegen in het doel van de Staat, de behartiging van het algemeen welzijn.
Iets meer begrip voor de geestelijke volksgezondheid ware
dunkt ons toch gemakkelijk op te brengen, indien men eens rustig wilde waarnemen en, zoals de pers pleegt te doen, bij talrijke
instanties en instellingen eens op onderzoek en informatie uitging. Wij vragen dan niet om een moraal-theologisch of staatswijsgerige redenering, omdat de meesten, die het oordeel over
kwaad en goed ontkennen, zich nimmer in dergelijke redeneringen hebben verdiept en de positivist, noch de rationalist er behoefte aan hebben. Het gaat hier om waarneembare feiten in
zo ontstellende omvang, dat, gelukkig, zouden wij zeggen, zeer
velen er geen idee van hebben. Ziet, wat willen nu die naïeve,
achterlijke, preutse, ouderwetse Katholieken, die niet met de
mode en met hun tijd meegaan. Zij willen pogen ook met enige
hulp van het staatsgezag die zee van morele en daaruit volgende
physieke ellende enigermate in te dammen. Zij weten, dat die
zee zo groot is, dat de Staat ze niet kan indammen en dat hij
daartoe ook niet de eerstgeroepene is. Doch zij vragen van hem
enige hulp om de boven aangeduide redenen: om wille van de
mens en om wille van de volksgemeenschap, omdat zonder
moraal zowel in de overheden als in de onderdanen, de gemeenschap zelf ten onder gaat. Zij willen wat meer geluk voor een
geplaagd mensdom en zij willen dat nooit ten koste van de goedwillenden, maar ten koste van een kleine minderheid, die de
vrijheid voor het kwade en voor de georganiseerde propaganda
van het kwade voor zich opeist.
En wij zouden al de voorstanders van de geen-goed-en-geenkwaad-theorie en ieder-moet-het-zelf-weten willen vragen, onze
gedachtengang nog even te volgen. Hij is zo moeilijk niet. Als
alle gezinnen, goede, harmonische gezinnen zijn, waarin ouders
de elkaar op de huwelijksdag gegeven plechtige belofte ernstig
nakomen en waarin zij hun kinderen vanaf de prille jeugd
pogen op te voeden tot wat zij, de ouders zelf zijn, denkt gij dan
niet dat het gebouw, dat door die gezinnen wordt gevormd, de
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volksgemeenschap, ook ordelijk, harmonisch, gezond zal zijn.
De enige plaats in onze massabeschaving waar men daarenboven
nog vrij kan zijn, is het gezin, wijl daar de persoonlijkheid kans
ziet zich te ontwikkelen.
Men make er zich dus geen zorgen over, dat wij het zijn die
vrijheid en persoonlijkheid aantasten door te pogen het maatschappelijk leven in een keurslijf en de personen in uniform te
steken.
Indien Katholieken niet alleen bezorgd zijn om het melktandje van het kind en om zijn bekertje melk, maar indien zij
in hun opvoeding de grootst mogelijke zorg aanwenden voor de
waarlijk geestelijke vorming van het kind, indien zij de jongen
en het meisje gereed maken voor de morele strijd, die hen
wacht, en hun toerusten met alle middelen, welke geëigend zijn
om die strijd te winnen, mogen zij daarbij zich dan niet de steun
ook van de burgerlijke overheid verzekeren tot wering althans
in het openbaar leven van die excessen, welke de grootste afbreuk doen aan wat thuis door woord en voorbeeld met zoveel
zorg is aangekweekt. Of vindt gij het zo gewoon, indien Uw
dochter van 17 er op uit trekt met een vrindje en zij voor een
paar kwartjes gezamenlijk nachtlogies krijgen in een of andere
gelegenheid? Mag er geen verordening komen, welke in het
belang der hygiëne, veiligheid en goede zeden logeergelegenheden onder controle stelt? Wat hebben wij die moeder moeten
antwoorden, die de praeservatieven uit de handtasjes van haar
dochter van 16 en 18 jaar opdiepte? Moesten wij zeggen, dat die
halzen het zelf maar moesten weten, dat wij mensen geen oordeel kunnen hebben over goed en kwaad en dat alleen preutse
Katholieken ook het staats- en gemeentegezag te hulp roepen,
om de propaganda en de verkoop dier middelen te bemoeilijken?
Die moeder had geen godsdienst. Zij had een gelukkig huwelijksleven en zij dacht een gelukkig gezinsleven te hebben tot het
moment van haar ontdekking, want nu wist zij, zoals zij mij
zeide, dat er voor haar kinderen niet zo heel veel geluk meer
was weggelegd.
Wij zouden door kunnen gaan en kunnen wijzen op al die
maatschappelijke mislukkingen, die door een verzwakt moreel
besef en een bedorven fantasie reeds lang niet meer tot energieke arbeid in staat waren. Dan krijgt de conjunctuur de
schuld, of de werkgever, of het onderwijzend personeel, maar
de maatschappij mist iemand, die wat kon zijn, maar niets is,
omdat hij begon met de strijd op het morele front te verliezen.

***
Zij die geloven haasten niet. Maar zij versagen evenmin. Moge
dit rapport wederom aanleiding zijn om zich te bezinnen en t~
beraden op de morele orde. Wij weten immers hoe zonder deze
orde de maatschappelijke- en rechtshervomingen op drijfzand
worden gebouwd.
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Dit werd geschreven op Passie Zondag 1950, de dag waarop
Z.H. Paus Pius XII een immorele wereld veroordeelde en het
bederf der zeden aanwees als het grote onheil dat de wereld
teistert. "Het uur van het christelijk geweten heeft geslagen".
Z.H. besloot zijn toespraak met een gebed om: "brood voor
de armen, onderdak voor de zwervers, arbeid voor de werklozen, saamhorigheid voor de landen en vrede voor de wereld".
Dit gebed aan het einde van een rede over bederf der zeden
en opwekking tot boete voor vernieuwing der wereld, is daaraan niet zó maar toegevoegd. Het verband van gebed en onderwerp is daarentegen zeer duidelijk en de rapporteurs mogen
zich gelukkig prijzen dat zij in een rapport over de burgerlijke
overheid in de openbare zeden, dit verband voorop hebben gesteld - het verband n.l. tussen zeden en tijdelijk welzijn der
volksgemeenschap- al hebben zij, wat zij ook niet konden en
mochten nalaten, de mens op de weg naar zijn eindbestemming
daarbij allerminst uit het oog verloren. I)

1) Men Ieze de rede van Z.H. de Paus (te vinden in "Katholiek Archief"
van 7 April 1950) en daarna het rapport.
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SAMENWERKING lH OE HEOERLAHOS-IHOONESISCHE UNIE
DOOR MR. F. J. E. VAN DER VALK

e beschouwingen van Mr. de Graaf onder de titel "de
Nederlands-Indonesische Unie" in het Februari-nummer van dit tijdschrift, bevat verschillende passages
omtrent de samenwerking in Unieverband, welke aanleiding geven tot een nader bezien van dit belangrijke onderwerp. De overheersende rol, welke die samenwerking speelt in
het geheel der betrekkingen tussen de Unie-partners doet bij
deze passages vanzelf stil staan, vooral omdat zij niet slechts
handelen over de terreinen waarop die samenwerking zich kan
en mogelijk zal manifesteren, maar ook raken aan het karakter
zelve van de samenwerking in Unieverband, zo als dit uit het
overleg ter Ronde Tafel Conferentie is voortgekomen en zo als
het onder de invloed van in hoofdzaak de maatschappelijke
krachten in Nederland en Indonesië wellicht kan worden.
Duidelijk is, dat de vraag op welke terreinen de samenwerking tussen het Koninkrijk en Indonesië verwezenlijkt zal worden een ander is, dan die betreffende de aard der samenwerking
tussen de deelgenoten in de Unie. Deze laatste raakt het wezen
zelve van de Unie, welke immers naar luid van artikel 1 van
het Uniestatuut de georganiseerde samenwerking tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde
Staten van Indonesië verwezenlijkt.

0

Het Uniestatuut.
Het lijdt geen twijfel, of de door Mr. de Graaf vermelde opvatting omtrent het karakter van de samenwerking tussen de
deelgenoten is overeenkomstig die welke partijen tijdens de
Ronde Tafel Conferentie voor ogen stond, in overeenstemming
althans met het samenwerkings-begrip waaromtrent zij uiteindelijk hebben gepacteerd. Dat aan Nederlandse zijde aanvankelijk werd gestreefd naar een Unie-samenwerking van andere
aard, kan - naar het voorkomt - geredelijk voor ontwijfelachtig worden gehouden. Juist op dit, de gehele Unie naar inhoud en vorm beheersende punt, kon ter Conferentie ook niet
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meer dan een compromissoire oplossing worden verkregen. Toegegeven moet worden dat wie het Uniestatuut er op naslaat,
dit compromissoire karakter daarin niet zal ontdekken. Allereerst ontmoet hij daar de considerans, welke inhoudt dat het
Koninkrijk en de Republiek der V.S.I. "besloten hebbende op
basis van vrijwilligheid, gelijkheid en volledige onafhankelijkheid een vriendschappelijke samenwerking tot stand te brengen tussen elkander en tot verwezenlijking van de toekomstige
samenwerking in het leven te roepen de Nederlands-Indonesische Unie". Voortgaande leest hij onder het hoofd "Karakter
van de Unie" in het eerste lid van artikel 1, dat de Unie de
georganiseerde samenwerking tussen de deelgenoten verwezenlijkt en onder "Doel van de Unie, in artikel 2, lid 1, dat de Unie
zich ten doel stelt "samenwerking der deelgenoten ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen". Inmiddels is dan
ook kennis genomen van het tweede lid van artikel 1, waarin
eens en voor al wordt aangestreept, dat het karakter van de
Unie zodanig is, dat zij geen afbreuk doet aan de status van elk
van de beide deelgenoten als onafhankelijke en souvereine staat.
De onderliggende betekenis van deze bepaling zou wellicht
scherper tot uitdrukking, althans met meer sentiment naar
voren zijn gebracht, indien men gesproken had van "volkomen
onafhankelijke en onbeperkte souvereine staat", maar ook dan
zou van enig compromis ten aanzien van het overeengekomen
samenwerkingsbegrip niet zijn gebleken, omdat de mogelijkheid
van afstand van een deel der souvereiniteit uit de volheid van
haar onbeperktheid en volkomen onafhankelijkheid aan een
Unie tussen deelgenoten zeer wel mogelijk ware geweest, al
schijnt het dat de erkenning van zodanige mogelijkheid eerst
bij langduriger bezit van souvereiniteit en na feitelijke ervaring
van de evolutie van dit begrip zelve aanvaardbaar wordt.

Gemeenschappelijke belangen.
Het doel der Unie, zoals het geformuleerd is in artikel 2 van
het Statuut, is dus samenwerking der deelgenoten ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen. Op de gemeenschappelijkheid van het belang komt het voor de samenwerking
derhalve aan, zodat er alle aanleiding is nader naar de inhoud
van dit begrip te vragen. Die inhoud verschilt naar gelang men
uitgaat van de ten tijde der laatste grondwetsherziening vigerende Unie-conceptie of van die, welke in het tegenwoordige
Uniestatuut is verwezenlijkt.
Artikel 209 der Grondwet stelt in zijn omschrijving van een
nieuwe rechtsorde naast de zelfstandige behartiging van eigen
belangen door deelnemers aan die nieuwe rechtsorde, hun verbondenheid tot verzorging van de gemeenschappelijke belangen. Het wil mij voorkomen - gegeven de conceptie ener zgn.
zware Unie, welke in 1948 werd aangehangen- dat deze Grond-
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wetsbepaling op het punt der gemeenschappelijkheid van belangen méér bevat dan slechts de gedachte, dat gemeenschappelijke belangen steeds ook eigen belangen van de deelnemers
aan de nieuwe rechtsorde zijn en hun gemeenschappelijkheid
ontlenen aan de onderlinge concordantie. Veeleer zal die conceptie er toe leiden, dat van gemeenschappelijke belangen tevens sprake kan zijn bij divergentie van de eigen belangen der
onderscheiden deelnemers bij eenzelfde zaak. Daarbij zou de
gemeenschappelijkheid mogen worden verstaan als te betreffen
belangen van een tussen de deelnemers aan een nieuwe rechtsorde, in een Unie bestaande gemeenschap. De vermelding in
artikel 210 der Grondwet van buitenlandse betrekkingen en
defensie als terreinen van obligatoire samenwerking in Unieverband doet vermoeden, dat laatstvermelde opvatting van gemeenschappelijkheid van een belang niet buiten de politieke
werkelijkheid heeft gelegen, evenmin als de daaraan grenzende
gedachte aan een Unie, welke zoal niet formeel dan materieel
in haar zelfstandigheid buiten en boven de deelgenoten, tegen
de conceptie van een superstaat aanleunde.
Ziet men evenwel naar de Unie-conceptie, welke het tot stand
gekomen Statuut heeft beheerst, dan valt niet te betwijfelen
of elke gedachte aan enige zelfstandige gemeenschap buiten
en a fortiori boven de partners in een Unie bestaande, is daaraan volkomen vreemd geweest. Dienvolgens wijzigt zich ook
de inhoud van het begrip gemeenschappelijk belang in dier
voege, dat met de omschrijving van het doel der Unie moeilijk
méér kan zijn beoogd dan samenwerking ter behartiging van
zaken, welke voor ieder der deelgenoten een belang uitmaken
terwijl voorts dit belang het karakter draagt van tussen hen
gemeenschappelijk te zijn. Dit laatste kan dan bezwaarlijk anders worden begrepen dan dat ieder der deelgenoten bij die
zaak een belang van gelijke strekking, een identiek belang heeft.
Daarbij wordt elke gedachte aan gemeenschappelijkheid van
belang als belang van de Unie of van de gezamenlijkheid der
Unie-genoten ter zijde gehouden en de samenwerking in principe beperkt tot de gevallen, waarin deze dienstig kan zijn aan
behartiging van het eigen belang van ieder der deelgenoten.
Zeker is juist, dat de tekst van het Uniestatuut dit beginsel
niet uitdrukkelijk stelt. Uit de Unie-conceptie, welke het Statuut
vorm gaf, kan evenwel méér niet worden afgeleid.

DE toekomst.
Mr. de Graaf kan worden toegegeven, dat in het Uniestatuut
op geen enkel terrein de werkzaamheid der Unie, derhalve de
samenwerking tot behartiging van gemeenschappelijke belangen, bij voorbaat wordt uitgesloten en dat ook ten aanzien van
het karakter der samenwerking alle goede mogelijkheden worden opengelaten. Evenzeer dat hoewel in het Statuut "de be-
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staansmogelijkheid van een zelfstandig Unie-belang, denkbaar
staande boven en zelfs strijdig met het belang van een of beide
deelgenoten - een onderschikking van belangen dus aan het
hogere geheel -" niet explicite is gesteld, de erkenning daarvan evenmin is uitgesloten. Men bedenke echter, dat met even
grote hardnekkigheid als van Nederlandse zijde tijdens de onderhandelingen en voordien gesproken werd van overdracht
van werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit
"overeenkomstig de Renville-beginselen" (zie o.a. de Mantelresolutie), dus met verbondenheid in een Nederlands-Indonesische Unie, en van Indonesische zijde in hetzelfde verband dier
souvereiniteit en van die Unie steeds gesproken is over Uniesamenwerking "in het belang van ieder van de deelgenoten".
Gezien juist het evenbedoeld verband, mag daarvoor dus worden gelezen: met uitsluiting van enig zelfstandig Unie-belang,
waaraan het belang van een of beide deelgenoten ondergeschikt
zou worden gehouden.
Al kan Mr. de Graaf geredelijk worden toegegeven, dat de
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden der Unie mede zullen
afhangen van de mate, waarin de maatschappelijke verwevenheid tussen Nederland en Indonesië zich zal weten te realiseren,
het nut dat beide deelgenoten ieder voor zich uit de Unie-samenwerking zullen trekken, zal beslissend zijn niet slechts voor
hare mogelijke ontwikkeling binnen of buiten het kader van
de strekking van het huidige Statuut, maar voor haar bestaan
zelve in de toekomst. In ditzelfde verband beoordeelde men de
strekking van wat Minister-President Hatta zeide in zijn rede
ter gelegenheid van de opening der eerste Ministersconferentie
van de Unie op 25 Maart j.l.: "De samenwerking van twee souvereine staten kan alleen duurzaam zijn, indien deze beide landen
tot voordeel strekt".
Daarom culmineert het antwoord op de vraag naar de toekomst van de Unie inderdaad in de stelling van Mr. de Graaf:
"Noodzaak tot samenwerking dient aan de Unie inhoud te geven". Voor de Unie geen betere levens- en ontwikkelingskansen
dan die, welke voortkomen uit de voor beide deelgenoten geldende noodzaak om terwille van ieders eigen belang met elkander samen te werken. Zo gezien zou - die noodzaak voor beide
partners in aanmerking genomen - de toekomst der Unie in
het huidige stadium niet problematisch schijnen. Het ware daarom te wensen, dat zowel hier als in Indonesië het begrip voor
dit eigen belang en het zich op zijn welbegrepen behartiging
helder blijft en met name niet vertroebeld zal worden door bepaalde aspecten van de zo zwaar met sentiment beladen historie
van de betrekkingen. tussen Nederland en Indonesië of door het
inspelen van politieke factoren, welke het eigen belang menen
te behartigen door het te verpanden aan die het roven.
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DO 0 R 0 R. B. H. M. V LEK K E

en kleine overwinning is ook een overwinning. Daartegen
valt niets te zeggen en de Britse Labour-regering was
in haar goed recht, toen ze de uitslag van de laatste verkiezingen interpreteerde als een vertrouwensvotum van
de kiezers van het land onder het nu eenmaal geldende kiesstelsel. Natuurlijk, onder een ander stelsel was de uitslag anders
geweest, maar alle partijen hebben steeds het stelsel met al zijn
consequenties aanvaard en waarom zou de Labour-regering er
dan haar conclusies niet uit mogen trekken? Ze was in haar
recht, toen ze besloot aan te blijven, en ook toen ze de suggestie
van nieuwe verkiezingen afwees. Waarom zou zij niet mogen
trachten voort te regeren en door haar bestuur de kiezers te
overtuigen, dat ze onjuist gedaan hadden met in zo grote getale
over te lopen naar de Conservatieven? De devaluatie en haar
gevolgen had de positie van Labour ondermijnd. Stafford Cripps
c.s. hebben altijd beweerd, dat de devaluatie een stap was in de
richting van sanering der economische verhoudingen - al beweerden ze dat misschien eerst, nadat de devaluatie onvermijdelijk geworden was - en ze zijn overtuigd dat het publiek de
noodzakelijkheid der devaluatie zal leren inzien en er de uiteindelijke voordelige gevolgen van zal ondervinden. Dan zullen
de kiezers terug keren tot de partij, die ze in 1945 aan de macht
geholpen hebben.

E

Constitutioneel en politiek is hier niets tegen in te brengen.
Maar geldt dat nu ook voor de hardnekkigheid, waarmee de
Labour-regering besloten is, geheel haar programma, ook de
nationalisatie van de staalindustrie door te zetten? Of is het niet
altijd in Engeland als het wezen van het democratisch stelsel
beschouwd, dat de meerderheid rekening moest houden met de
minderheid, bizonder wanneer die minderheid zo weinig in
sterkte achterstaat bij de meerderheid? Men telt toch niet alleen
de hoofden in het parlement, maar oordeelt ook naar de stemming van het volk dat achter de afgevaardigden staat. Bij zulk
een gering overwicht onthoudt men zich ervan, extreme maatregelen door te drukken. Men zoekt naar een compromis, waar-
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door de uiteindelijk getroffen beslissing ook aanvaardbaar wordt
voor een nieuwe regering, die eventueel op basis van de vroegere oppositie de leiding van de staat overneemt. Immers, alleen
dàn kan een twee-partij en-stelsel functionneren, wanneer de
oppositie, zelf aan de macht gekomen, er zich van onthoudt,
terug te komen op eenmaal genomen ingrijpende beslissingen.
Wat wordt er van het staatsbeleid, wanneer twee partijen elkaar
aan de macht afwisselen, waarvan de ene ongedaan maakt, wat
de andere juist te voren heeft ingevoerd? Wanneer zulk een
methode ingang zou vinden, zou aan het twee-partijen stelsel
onmiddellijk een einde komen ten gunste van de dictatuur van
één partij. De kiezers zouden huiverig worden, de oppositie aan
de macht te helpen, uit vrees voor desorganisatie van het
staatsbestuur.
Daarom lijkt de hardnekkigheid, waarmee de Labour-regering,
ook in zo moeilijke en omstreden problemen als de nationalisatie van de staalindustrie, aan heel haar programma vasthoudt,
ofschoon ze de bijna kleinst mogelijke meerderheid heeft ter
doorvoering daarvan, een gevaar voor het goed functionneren
van het Britse parlementaire stelsel te bevatten. Maar, zolang
dit een geïsoleerd Brits probleem is, verdient het geen bizondere
aandacht. Tenslotte kunnen de Britse kiezers zichzelf verdedigen tegen de radicale methodes en ze zullen dat zeker doen.

België
Van de andere kant trekken verschijnselen op het vasteland
van Europa de aandacht, die het Britse geval in breder kader
plaatsen. Ook in België was een kleine overwinning behaald.
Koning Leopold kreeg niet zoveel stemmen als hij wel gehoopt
had, maar hij kreeg er meer dan voor zijn terugkeer vereist was.
De overwinning, die hij behaalde, lijkt groter of kleiner naar
gelang men de cijfers groepeert. Hij kan er tevreden mee zijn
in slechts twee provincies in de minderheid gebleven te zijn.
Het is zeker niet onbevredigend, dat hij in Antwerpen een flinke
meerderheid haalde en in Gent een grote, tegen een zeer grote
minderheid in Brussel en een veel zwakkere in Luik. Ook in het
Waalse deel van het land hebben volkrijke steden vóór hem gestemd. Het nieuwe kolengebied in Limburg liet zijn verpletterende meerderheid in dat gewest onaangetast, terwijl niemand
anders dan een nederlaag verwacht had in het oude mijngebied
van Henegouwen. Zijn weg naar Brussel stond open.
Toen verklaarde Spaak dat de minderheid niet voor de meerderheid zou zwichten. Hij drong niet aan op een compromis,
zoals hij met recht en reden had kunnen doen onder de gebruiken van democratisch bestuur. Hij verwierp de wil van de
meerderheid formeel en, mèt de socialistische partij, dreigde
hij met andere strijdmiddelen, dan de democratisch-parlementaire, hoewel beide partijen in het conflict overeengekomen
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waren langs die weg een oplossing te vinden. Nu dringt toch de
vraag op: heeft links dan altijd gelijk? Wanneer de Labourregering in Engeland op haar program bestaan kan, ofschoon
ze een uiterst geringe meerderheid heeft, waarom mag een
niet-socialistische partij dat dan niet in een ander land?
De socialistische partijen werken met méér dan parlementaire
middele-n. Ze hebben twee organen tot hun beschikking: de
partij en de vakorganisatie. Wanneer hun parlementaire leger
verslagen wordt, brengen ze hun sociaal-economische macht
in het veld. Maar op deze wijze wordt de socialistische organisatie tot een staat binnen de staat en wordt de democratie, zoals
we die tot nu begrepen hebben, geheel ondermijnd.
Het Socialisme in West-Europa
Zien we verder naar Frankrijk, naar West-Duitsland en naar
Italië, dan bemerken we overal dezelfde symptomen. Met reden
kunnen we zeggen dat West-Europa door een crisis gaat. Na de
oorlog was overal een sterk toenemen der socialistische groepen
en denkwijzen te bespeuren. Het zag er naar uit, dat de socialistische partijen in vele landen geheel de macht in handen zouden
krijgen, zoals dat in eerste instantie in Engeland gebeurd was.
Ook in Nederland vleiden vele aanhangers van de Partij van de
Arbeid zich met de hoop, bij de eerstkomende algemene verkiezingen zulk een stemmen-aantal te winnen, dat deze partij
voor lange jaren de leidende partij in het land zou worden. Hier
is die hoop niet in vervulling gegaan. In andere landen kwam
de terugslag. De machtsaanvaarding langs parlementair-wettelijke weg is mislukt. Begrijpelijk bekruipt vele Europese
socialistische leiders nu de bekoring, om met hulp van hun
sociaal-economische macht de zeggingschap vast te houden, die
ze dreigen te verliezen. Dit is echter een afwijken van het democratisch systeem op een moment, dat de democratie zelf in groot
gevaar is, daar ze bloot staat aan aanvallen van communistische
zijde, die alle middelen te baat nemen.
Voorlopig heeft Spaak slechts zichzelf veel kwaad gedaan en
zijn buitengewoon internationaal prestige verminderd. Op dezelfde wijze zou ook de Britse Labour-regering wel eens kunnen
ondervinden, dat te grote halstarrigheid tot haar eigen nadeel
werkt. Het probleem heeft echter meerdere kanten. De nietsocialisten vinden het buitengewoon onaangenaam, door hun
tegenstanders met niet-parlementaire middelen te worden gedwarsboomd. Niettemin moeten zij ook rekening houden met de
feiten en met de socialistische macht. Die macht is een machtig
bolwerk dat staat tussen de communistische agitatie en de vrijheid van het land. Eensgezindheid tegenover het communisme
is eerste eis en een levenseis. Halsstarrigheid van niet-socialistische zijde is even verwerpelijk als de bovengenoemde methode
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van strijden. Is ook Leopold in zijn vasthouden aan zijn rechten
niet verder gegaan dan absoluut noodzakelijk was?
Gaat ook Bondskanselier Adenauer in West-Duitsland in zijn
binnenlandse politiek niet te ver? Na de eerste algemene verkiezingen in de Bond heeft Adenauer alle gedachten aan een
samengaan van de C.D.U. en de Socialisten ver van zich geworpen. Onder de door de verkiezingen geschapen verhouding was
dat zijn goed recht. Maar, van toen af en nog steeds, hoort men
dat de kanselier sterke druk uitoefent op zijn partijgenoten in
de afzonderlijke bondslanden om dit samengaan, waar het nog
bestaat, te verbreken ten gunste van een meer rechtse oriëntatie. Is dit nodig, is het zelfs mogelijk? Kan het anders in een
land als Nordrhein-Westfalen? Zou de betrekkelijke rust op
economisch gebied, die nu bestaat, niet onmiddellijk in gevaar
komen? Doctrinair doordrijven van de opinies der eigen partij,
of zoals in Adenauer's geval van sterk persoonlijke opinies,
schept spanningen, die de Europese maatschappij op het ogenblik niet verdragen kan.
Een constitutioneel vraagstuk
Aan dit alles zit ook een constitutioneel vraagstuk vast van
het allergrootste belang. Veelheid der partijen, zoals die op het
vasteland van Europa overal bestaat, maakt de vorming van
parlementaire meerderheden moeilijk. De ministerraad, met
zorg en moeite samengesteld uit leden van verschillende partijen, wordt een afspiegeling van het parlement met zijn partijverhoudingen in het klein. Dit vermindert onvermijdelijk de
belangrijkheid van de parlementaire arbeid in eigenlijke zin,
want het parlement is dan geconfronteerd met zichzelf. Machtsverhoudingen, die hun uitwerking moesten hebben in het parlement, vinden die nu in de ministerraad. De regering mist de
kracht om leiding te geven aan het land, omdat nu alles tot
compromis wordt. Er bestaat gevaar, dat het parlement, gedeeltelijk uitgeschakeld bij de belangrijkste beslissingen, zich nieuw
werk gaat zoeken. Van dit gevaar is Frankrijk het beste voorbeeld, dat niet meer tot een regering komen kan, die werkelijk
kan regeren. Het kan in andere landen ook zo gaan. En die partijen, die over buitenparlementaire machtsmiddelen beschikken, komen steeds meer in de bekoring die middelen ook om
geringe redenen te gebruiken.
Waarheen dit alles leiden zal, is niet te overzien. Het is echter
noodzakelijk te begrijpen, dat hier een algemene stroming aan
het werk is over geheel Europa. Er is in dit werelddeel door de
oorlog meer veranderd dan alleen de politieke machtsverhouding en de economische toestand. Totalitair geweld en oorlogsnoodwetgeving hebben overal hun sporen nagelaten. De veranderde politieke en economische verhoudingen vragen om nieuwe
methodes en vormen in het bestuur. Als de Raad van Europa
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erin slaagt om straks een factor van betekenis te worden in
het bestuur van Europa, zullen de verhoudingen nog verder
moeten verschuiven.
De tegenwoordige Europese politiek is een eigenaardig mengsel van oud en nieuw, van traditie en moderne opvattingen. Op
zich genomen is dit nog niet zo erg, maar tactisch worden oud
en nieuw naar voren geschoven als argumenten, zoals het in een
bepaald probleem het voordeligst is. Het draagt er niet toe bij
de politieke verhoudingen in Europa meer stabiel te maken, dat
men de oplossing van hedendaagse problemen doorkruist met
het najagen van zg. "historische" doeleinden. Het zijn "zogenaamde" historische doeleinden en argumenten, want aan geen
wetenschap wordt door de politici zoveel geweld aangedaan als
aan de historie.
Een op zulke argumenten opgebouwde politieke traditie is
een gevaar. Alle Europese staten hebben te kampen met interne
moeilijkheden. Alle staan ze voor het probleem, hoe een onderlinge samenwerking te verwezenlijken en hoe de organen door
samenwerking geschapen, aan een redelijke democratische contróle te onderwerpen. Ook dit is noodzakelijk. Men kan wel een
inter-Europees beleid voor verschillende taken van het maatschappelijk leven invoeren, maar het zal ondoenlijk blijken de
zo ingestelde instanties behoorlijk te controleren via vele nationale volksvertegenwoordigingen. Ze zullen een eigen controlerend orgaan behoeven: Daarmee wordt de invloed der nationale parlementen op de betreffende gebieden van het maatschappelijk leven natuurlijk beperkt. Maar hoe kan dit alles tot
stand komen wanneer tegelijkertijd de verschillende naties aan
allerlei historische vormen en doeleinden vasthouden?

I'

Economisch nationalisme
Er zijn twee aspecten, die hierbij de aandacht verdienen. Omdat Europa nu eenmaal verdeeld is in een aantal staten, die elk
een geheel zelfstandig bestuursapparaat hebben, met hun eigen
wetgeving en gebruiken, met hun eigen economische relaties
met de buitenwereld, ligt het voor de hand, dat op de eerste
plaats naar nationale oplossingen gezocht wordt voor interne
economische problemen. Een van die problemen is volledige
werkverschaffing voor heel het volk. Behandelen we dit probleem doctrinair, dan betekent "volledige werkverschaffing" de
te werk stelling van elk mens, die tot werken in staat is - of
naar de mening van sommigen, zelfs maar gedeeltelijk in staat
is -, zonder uitzondering. Dit doctrinaire program kan niet ten
uitvoer worden gebracht zonder de nationale belangen geheel
boven de internationale te stellen, m.a.w. zonder aan het oude
nationalisme in nieuwe gedaante weer kracht te geven.
Het Britse voorbeeld bewijst, dat dit moderne nationalisme
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een zwaarwegende factor kan zijn in de internationale politiek.
Het is de voornaamste factor, die Groot-Britannië terughoudend
maakt tegenover Europese integratie. Het vraagstuk van de
sterling area hangt hiermee samen, want de handhaving van de
sterling area in zijn tegenwoordige vorm is een poging de
Britse suprematie in het Gemenebest en in de relaties van Engeland met verschillende vastelandsmogendheden, zoals de
Scandinavische landen, Portugal en ook Nederland hoog te houden. Traditie en modern economisch nationalisme spannen hier
samen om nieuwe vormgeving op internationaal gebied te vertragen.
Politiek nationalisme
Behalve het nieuwe economische nationalisme leeft ook het
oude politieke. Interessant hieraan is slechts, dat het zich van
middelen tracht te bedienen, die dertig jaar geleden modern
waren, maar nu veel van hun betekenis verloren hebben.
Frankrijk insisteert, dat het volledig controle zal krijgen over
het Saargebied. Dertig jaar geleden zou waarschijnlijk nog de
eis gesteld zijn tot inlijving bij Frankrijk, maar sindsdien heeft
ook Parijs leren inzien, dat de consequente toepassing van de
democratische beginselen het zeer moeilijk maakt over grondgebied te beschikken, zonder de bewoners van dat gebied enige
stem in de verandering toe te kennen. Frankrijk wil de controle over het Saargebied omdat het zulk een belangrijk industriëel centrum is en het zijn juist de bevolkingsagglomeraties, die men in de steden vindt, die het moeilijkst te
annexeren zijn. Nederland ondervindt het op zeer kleine schaal
in de vrij sterk verschillende reacties der bevolking in de "gecorrigeerde" gebieden van Tüddern en Elten.
Ieder weet, dat het Saargebied voor Frankrijk van belang is
omdat het economisch de aanvulling vormt van het Lotharingse
industriegebied. Om aan de belangen van de Lotharingse industrie tegemoet te komen, zou een regeling betreffende de
kolenproductie van het Saarland, met de nodige garanties voor
continuïteit dier regeling, voldoende geweest zijn. Op grote
bezwaren zou een dergelijke regeling niet gestuit zijn. Maar,
omdat er aan het Saargebied voor Frankrijk historische herinneringen vastzitten, scheen een zakelijke oplossing niet mogelijk. Een klein deel van de streek, nl. Saarlouis met naaste
omgeving, is Frans geweest van 1680 tot 1815. Ook het eerste
vredesverdrag met Frankrijk na de Napoleontische oorlogen,
in 1814, liet deze plaats aan Frankrijk. Bij het tweede verdrag
in 1815 werd het aan dat land ontnomen en het bleef Duits tot
1918, toen het, met een veel groter gebied naar het noorden,
geconstitueerd werd als een tijdelijk autonoom gebied. Dit feit,
en de teleurstelling ook uit de tweede wereldoorlog te voorschijn
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te zullen komen zonder één stap verder gedaan te hebben in de
richting van de "Rijngrens", een oude politieke machtsdroom
uit de tijd der koningen en der Franse revolutie, dreef de Franse
regering er toe voor haar economische belangen aan de Saar
dusdanige politieke garanties te vragen, dat voortaan de Saar
een protectoraat van Frankrijk zou zijn zonder enige politieke
binding met Duitsland. Nu is de Saarkwestie tot een storend
probleem geworden in West-Europa en juist daarom wordt
voor Frankrijk de kans steeds kleiner, dat het uiteindelijk zijn
zin zal krijgen. Dit blijkt voldoende uit het verloop der onderhandelingen tussen Frankrijk en de Saarlandse regering, waarbij de laatste eisen stellen kon, die door Frankrijk moesten
worden ingewilligd, uit vrees van door straffer houding in het
internationaal geheel lastige spanningen te veroorzaken.
Zowel Duitsland als Frankrijk beroepen zich in dit dispuut
op het zelfbeschikkingsrecht der volken, het laatste ter rechtvaardigheid van zijn houding op grond van verkiezingen in 1947
en het eerste om nieuwe verkiezingen gehouden te krijgen. De
Amerikaanse Hoge Commissaris McCloy, met zijn voorstel voor
algemene verkiezingen in geheel Duitsland, welk voorstel tegen
het Oost-Duitse regiem gericht was, gaf daarbij de regering te
Bonn onbedoeld een wapen in de hand.
Maar is deze vorm van zelfbeschikkingsrecht, waarop de partijen zich beroepen niet een door de praktijk overwonnen idee?
Dit recht is in Europa herhaaldelijk toegepast sinds 1860 en de
uitslag van de stemmingen werd gewoonlijk bepaald door de
wens van de macht, die de verkiezingen organiseerde, of door
de omstandigheden, waaronder ze plaats hadden. Vertrouwen
hebben slechts enkele volksstemmingen gewekt, die onder internationaal toezicht, met name dat van de Volkenbond, plaats
hadden. Moet het recht tot zelfbeschikking zo ver gaan, dat elk
district naar willekeur zich een eigen regering kan geven of
zich naar willekeur bij een ander land kan aansluiten? Of moet
men ook rekening houden met de economische en culturele
positie van het stemmend gebied?
In het Saargebied trekken de economische banden naar het
westen en de culturele naar het oosten. Is dit een vraag waarover bij volksstemming beslist kan worden? En, wanneer het
Saargebied er zich voor uit zou spreken om een geheel zelfstandige staat te gaan vormen, is het dan juist aan zulk een wens
zonder meer toe te geven, gezien de toch altijd nog te grote
verbrokkeling van Europa?
Welke oplossing?
Dit alles zijn vragen, die opgeworpen moeten worden. De
oplossing voor vele dezer problemen kan gevonden worden in
een integratie van Europa, die de politieke grenzen reduceren
zou tot afbakeningen van zelfstandige culturele gebieden, maar
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die oplossing is nog lang niet in zicht. En wanneer het eenmaal
zover zal komen, dan rijst de andere vraag, die we in het eerste
deel van dit artikel opgeworpen hebben: hoe kunnen we een
democratische regeringsvorm tot stand brengen, die de moeilijkheden opvangt, die nu het parlementaire stelsel ondermijnen en
hoe kunnen we een maatschappelijke organisatie vinden, die
alle gevaar voor klassestrijd en klasse-overheersing overwint?
We zullen met oude tradities moeten breken en bereid moeten zijn grote offers te brengen, eer al deze vragen op enigszins
bevredigende wijze beantwoord zijn. Ondertussen hoede men
zich voor het nastreven van oplossingen, die weinig duurzaamheid kunnen hebben.
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BEHOEVEN ONZE DEMOCRATISCHE
INSTELLINGEN WIJZIGING?
DOOR PROF. MR. F. J. F. M. DUYNSTEE
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~------------------------------------------------~

e in hoofde dezes gestelde vraag willen wij beantwoorden, louter met het oog op de werking van onze overheidsinstellingen ten aanzien van de inwendige N ederlandse verhoudingen. Supra-nationale organisatie zal,
voorzover nodig, de supra-nationale samenhangen moeten ordenen. In het bijzonder denken wij hierbij aan uitbouw der WestEuropese Unie. Het lijkt ons evenwel een principiëel onjuist
streven, om met het oog op de noodzaak van supra-nationale
ordening belangrijke structurele wijzigingen in ons staatsrecht
te gaan doorvoeren. De inwendige ordening is de permanente
taak der Nederlandse overheidsinstellingen. Richtige toepassing
van het subsidiariteitsprinciep op dit vraagstuk leidt er o.i. toe,
dat de staatsrechtelijke vragen met betrekking tot de Nederlandse gezagsorganisatie en hare werking primair worden beoordeeld naar de interne Nederlandse situatie; hoezeer ook de
supra-nationale ordening moet praevaleren, en hoezeer de inwendige orde daarvan de weerslag zal moeten ondervinden, de
Nederlandse staatsinrichting zal beheerst moeten blijven door
de eisen verbonden aan de situatie, welke ook bij het bestaan
van zeker supra-nationaal-gezag tot de bevoegdheid der
Nederlandse overheid zal blijven. Wij achten een andere
wijze van benaderen in tweeërlei opzicht bedenkelijk: vooreerst
voor de gezondheid van de inwendige verhoudingen; vervolgens
ook voor de supra-nationale ordening zelve; deze laatste immers
eist eigen supra-natitonale instellingen en niet een soort "streamlining" van de staatsinrichting vanwege de buitenlandse nationale politiek.
De redenen dan welke wijziging van onze democratische instellingen zouden motiveren, zouden moeten voortvloeien uit
zekere tekorten in de vervulling van de taak der overheid ten
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opzichte van het algemeen welzijn. Wij menen goed te doen, om
over deze door ons aan te leggen maatstaf eerst een en ander
te zeggen.

,I

Het algemeen welzijn.

I1

De veel gebruikte uitdrukking, dat de mens een "sociaal
wezen" is, beduidt, dat de mens zich krachtens zijn aard op zijn
bestemming behoort te richten in wisselwerking met anderen.
's Mensen sociaal gedrag drukt zijn zelfordening uit. De sociale
wisselwerking tussen de mensen drukt ieders zelfordening uit.
Doch deze zelfordening der mensen is werkelijk "wisselwerking": niet ieder bepaalt zich zelf als een geïsoleerd individu;
integendeel: de zelfbepaling van anderen, zoals die tot uitdrukking komt in hun sociaal gedrag bepaalt mede mijn eigen sociaal
gedrag en omgekeerd.
Welnu, het algemeen welzijn is de goedgerichte sociale wisselwerking, het wel-geordend sociaal gedrag in de samenleving.
Het algemeen welzijn is dus de vrucht van de in sociale samenhang staande zelfbepaling der mensen. Het algemeen welzijn is
geworteld in het streven van de mensen naar hun bestemming.
De mens ordent zich op zijn bestemming door zijn zienswijze
tot belichaming te maken van zijn juist gericht streven: door
deugdvorming. De samenleving ordent zich op haar welzijn
doordat de mensen in hun wisselwerking hun streven naar de
menselijke bestemming belichamen: door de vorming van zedelijk gefundeerde tradities (zeden in deze ruimere zin). De deugd
en zeden zijn interdependent krachtens de sociale natuur van
de mens.
De conclusie dringt zich dan ook op, dat het eigenlijk algemeen welzijn zich op de meest concrete en primaire wijze uitdrukt in de zeden der samenleving.

il

De sociale r€oChtsorde.
Onder de sociale rechtsorde verstaan wij die orde, welke in
de zeden gegeven is en daarmee innerlijk verbonden is. Wij
plaatsen tegenover de "sociale rechtsorde" de "collectieve
rechtsorde"; op deze laatste komen wij nader terug.
Ervan uitgaande, dat het algemeen welzijn zich primair uitdrukt in de sociale zeden, menen wij in hoofdzaak drie grondpeilers van het algemeen welzijn te kunnen aangeven: a. de
godsdienst; b. het gezin; c. de arbeid. Van eerste en doorslaggevende betekenis zijn de godsdienstige invloeden. Juist als wij
er voortdurend de nadruk op blijven leggen, dat het algemeen
welzijn primair gelegen is in de zeden, dan krijgt de verhouding
tussen kerk en staat ook een veel duidelijker licht. Teveel toch
wordt deze verhouding voorgesteld als een soort machtsverhouding tussen de kerkelijke en wereldlijke overheden. Zij is in
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wezen de verhouding van de godsdienst tot het concrete sociale
gedrag en de concrete sociale wisselwerking der mensen. De
leer, dat de staat op de een of andere wijze onderworpen is aan
de kerk, moge veel van haar practische betekenis voor het heden
verloren hebben; deze onderworpenheid is noodzakelijk aanwezig voor het sociale gedrag en de sociale wisselwerking in
concreto. Vandaar, dat voor de hedendaagse verhoudingen in
ons land de relatie tussen de christelijke kerken en haar leden
de meest fundamentele relatie is voor het algemeen welzijn.
Het gezin is op natuurlijk terrein de voornaamste instelling
welke deugden en zeden vormt. Aldus is - naast en in verband
met de kerkgenootschappen - het gezin de eerste waarborg
voor de continuïteit in de samenleving. Evenals deugdcontinuïteit eist en vestigt in het persoonlijk leven van de mens, zo
eisen en vestigen de zeden continuïteit in de samenleving, in de
sociale wisselwerking. Het gezin draagt de zeden van de ene
generatie over naar de andere. Vandaar, dat de plaats van en
de orde in het gezin de tweede grondslag zijn voor het algemeen
welzijn.
De arbeid dient eveneens belichaming te zijn van deugd en
zede. Deze immers integreren de arbeid in het streven van
degene die arbejdt naar zijn bestemming. De betrokken zede
of traditie, gelijk Marcel de Corte het uitdrukt, is de harmonie
tussen de mens en zijn concrete situatie. Zij beschermt de
arbeider - maar evengoed de maatschappij als geheel - tegen
de tyranie van het resultaat van de arbeid, tegen de dictatuur
van de efficiency, onverschillig of wij te doen hebben met politieke ,arbeid (staatsraison; machivellisme in vroegere of in moderne zin) of met enigerlei andere arbeid. Vandaar, dat de
arbeidszeden de derde grondslag zijn voor het algemeen welzijn.
De taak der staatkunde ten opzichte van de sociale rechtsorde.

De centrale overheid is niet bij machte om zeden te vormen;
dit ware een miskenning van de zeden zelf. Zij moet hierbij
steunen op de menselijke zelfbepaling, de kerkgnootschappen,
het gezin en de instellingen welke de arbeid organiseren. Zij
moet hierbij echter steunen, zekere gunstige voorwaarden scheppen, zekere beletselen of ongunstige omstandigheden wegnemen.
Als voorbeeld van gunstige voorwaarden door de overheid geschapen, noemen wij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en
de ondernemingsraden; wij beschouwen het principiële belang
dezer organen in hun taak ten opzichte van de zedelijke ordening van de arbeid en in het nader scheppen van de in concreto gunstige voorwaarden daartoe.
Helaas heeft een vals vrijheids- en gelijkheidsbeginsel in heel
veel opzichten de taak der staatkunde ten aanzien van het algemeen welzijn doorkruist.
Te onzent worden de goede zeden beïnvloed door de verschil-
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lende kerkgenootschappen. Mede dientengevolge zijn er grote
regionale verschillen in de goede zeden. Nog steeds aanvaardt
83% der bevolking de door deze christelijke kerkgenootschappen
geleerde beginselen, hoezeer hierbij ook gewichtige verschillen
voorkomen. Het valse vrijheidsbeginsel nu betekent te onzent
dat een recht wordt geclaimd, om ook atheïstische en agnosticistische beginselen te propageren, en dat deze claim positiefrechtelijk erkend wordt. Op deze wijze evenwel wordt de sociale
wisselwerking in belangrijke mate vergiftigd en uit deze sociale
wisselwerking zich publiekelijk in een radicale bestrijding van
het menselijk welzijn en van het sociale welzijn. O.i. is er geen
groter liefdeloosheid denkbaar, dan het vrijwillig dulden van
zulk een publieke beïnvloeding.
Het valse gelijkheidsbeginsel komt tot uitdrukking in een
steeds verdergaande miskenning van de met een continue zedenorde noodzakelijkerwijs verbonden differentiatie in levensvoorwaarden. Zeden zijn noodzakelijkerwijs gedifferentiëerd al naar
gelang de sociale functie, het algemene karakter van de verrichte arbeid. Deze differentiatie leidt tot een verschil in door
het gezin overgedragen zeden. Op deze grond is het noodzakelijk, dat de staatkunde de in de sociale rechtsorde besloten
differentiaties op redelijke wijze respecteert: hetwelk meebrengt respect voor zekere verschillen in eigendom en voor
zekere continuïteit in de functieverdeling via de gezinnen.
De valse vrijheid en gelijkheid, welke in verschillende stadia
tot ontwikkeling zijn gekomen, maakt ieder herstel ener rechtvaardige sociale orde onmogelijk, zij beletten, dat de staatkunde
haar taak doet ten opzichte van het algemeen welzijn.

Algemeen welzijn en collectief belang.
De moderne staats idee verschilt wezenlijk van de wijsgerige
opvatting omtrent de staat als gemeenschap; naar deze moderne
idee is de staat een instelling, welke door haar dwingende macht
collectieve belangen garandeert. Aanvankelijk overheerste het
collectieve veiligheidsbelang (staatsraison); vele andere belangen werden daarnaast of vervolgens door de staat collectief verzekerd. En in de jongste tijd bestaat de tendens, om alle menselijke belangen naar zeker pseudo-wetenschappelijk schema
collectief te verzekeren. Aldus zou de overheid alle belangen
tot zich trekken, zij alle menselijke belangen collectiveren. Tegen
collectieve garanties ten aanzien van menselijke belangen bestaat tot op zekere hoogte geen enkel bezwaar; het ware onzinnig, om af te wijzen, dat de centrale overheid collectieve
veiligheid, zekere collectieve hygiëne, zekere collectieve verkeersmogelijkheden,
zekere collectieve bestaanszekerheid
garandeert. Maar deze collectieve belangen zijn alleen dàn te
rechtvaardigen, indien zij worden nagestreefd in onderordening
aan het algemeen welzijn, indien in het bijzonder de continuÏ64

teit wordt bewaard)n de menselijke gedragsorde, de zeden en
tradities. Alleen aldus toch blijft de sociale wisselwerking geintegreerd in de menselijke zelfordening en met name in de
menselijke deugden.
Helaas is mèt overschatting van de collectieve belangen gepaard gegaan een volledige miskenning van het algemeen welzijn. De orde, welke de moderne staat afdwingt, is de collectieve orde, de orde welke de techniek is ter verzekering van het
collectieve belang. De eigenlijke sociale orde, die welke het algemeen welzijn in het sociale gedrag tot verwerkelijking brengt,
verliest meer en meer bindende kracht.
Op deze wijze ontstaat een dynamiek, welke het algemeen
welzijn uitdrijft en welke het menselijk leven in steeds straffer
exploitatie neemt in dienst van de collectieve bestaansmiddelen
of bestaansvoorwaarden. Het sociale leven verliest aldus zijn
verankering in de zelfvereniging van de mens tot zijn bestemming; het sociale gedrag wordt opgezogen in een jacht naar
collectief idealisme en perfectionisme; het welzijn wordt meer
en meer gezien als een vrucht, niet van concrete invoeging in
Gods orde, doch van onderwerping aan discipline, welke de
overheid ontwerpt in dienst van door de mens gestelde doeleinden. Kortom het sociale leven wordt meer en meer gesaeculariseerd en gerationaliseerd en deze geesteshouding dringt als
een vergif de persoonlijke zijnswijze der mensen binnen.
In het wezen der zaak staan wij hier tegenover een revolutie
van de menselijke ratio tegen de menselijke bestemming, tegen
God. Uit deze revolutie vloeien logisch voort: de revolutie van
het collectief belang tegen het algemeen welzijn, de revolutie
van de techniek tegen de sociale zeden, de revolutie der centrale overheid tegen de staatsgemeenschap, de revolutie van de
collectieve rechtsorde tegen de sociale rechtsorde.

De geest der wijzigingen in onze democratische instellingen.
Deze summiere notities wettigen de conclusie, dat zulke wijzigingen moeten worden nagestreefd, welke binnen het kader
der mogelijkheden het primaat van het algemeen welzijn boven
het collectief belang tot uitdrukking brengen. Wij menen, dat
de hedendaagse staatkunde, de neiging heeft, om het essentiële
als van zeer secundair belang te beschouwen, en om het bijkomstige als essentiëel te zien. Terwijl men toch het overheidsbeleid
dient te beoordelen als een geheel en dan iedere maatregel afzonderlijk moet beoordelen naar de plaats die deze heeft in het
geheel der huidige dynamiek, bestaat de kortzichtige neiging,
om iedere collectieve verbetering op haar eigen mérites te beoordelen, daarbij vergetend dat de verhouding van die maatregel tot het algemeen welzijn primair bepaald wordt door haar
plaats in de dynami~k van het geheel der overheidspolitiek en
der sociale strevingen.
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We zullen in het vervolg tegenover elkaar plaatsen het bevolkingsaspect dat verbonden is met het algemeen welzijn en
de sociale rechtsorde, en het staatsaspect (moderne staatsidee)
dat verbonden is met het collectief belang en de collectieve
rechtsorde. Het gaat erom, het primaat van het eerste tot uitdrukking te brengen in onze staatsrechtelijke orde.
Maar dit is en blijft allereerst een kwestie van geesteshouding. En in dit verband is de houding van het katholiek volksdeel in ons land van zéér grote betekenis. Vandaar dat wij gemeend hebben om allereerst de principiële kwestie te moeten
schetsen.

Versterking van het dualisme tussen regering en parlement.
Wij staan tegenover de realiteit, dat vooreerst zekere groepen politici als uit beginsel geneigd zijn om het collectieve belang (het staatsaspe.ct) de voorkeur te geven boven het algemeen welzijn (bevolkingsaspect), en dat vervolgens de ambtelijke wereld in veel sterkere mate dan vóór de oorlog van deze
houding doordrongen is. Door deze laatste factor worden ook
die ministers, die krachtens eigen overtuiging niet het staatsaspect primair achten, schier ongemerkt meegesleept door de
politiek hunner ambtenaren, tenzij zij zich hier zeer categorisch
tegen te weer stellen, voor velen een hachelijke onderneming.
Als wij de positie der koningin hier buiten beschouwing laten,
dan is het parlement het aangewezen orgaan, om het bevolkingsaspect tot gelding te brengen; het is daartoe ook krachtens
zijn samenstelling in staat. Het parlement dient bij voortduring
het regeringsbeleid te toetsen aan het algemeen welzijn; het
dient de dynamiek naar collectivisme en overheersing van het
staatsaspect terug te dringen binnen het kader van datgeen, wat
nodig is vanuit de eisen van herstel van algemeen welzijn; het
dient op die maatregelen aan te dringen, welke door deze eisen
worden gevorderd.
Nu kennen wij in ons land niet het eigenlijke Engelse stelsel, waarbij het ministerie een commissie is uit de kamermeerderheid. Maar wij kennen wèl een zeer genuanceerde relatie
tussen zekere kamermeerderheid en het ministerie. Wij plegen
wèl zekere weerspiegeling van zekere kamermeerderheid in het
ministerie nodig te achten. Daardoor reeds wordt onder de
huidige omstandigheden de zelfstandigheid van het parlement
tegenover de regering ondermijnd. En wat erger is, de kracht
van het bevolkingsaspect tegenover het staatsaspect wordt er
zéér aanmerkelijk door verzwakt.
Deze zelfstandigheid van het parlement is momenteel o.i. zeer
gering. Het in de samenstelling van het ministerie neergelegde
politieke evenwicht bindt de kamer in zeer belangrijke mate,
zelfs zo, dat geen enkel minister meer wordt geloofd door zijn
ambtenaren, indien hij zou zeggen, dat de kamer de ene of
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andere maatregel niet zou "nemen". De grenzen der concessies
worden vrij eng getrokken en binnen deze grenzen mag de
kamer dan overwinningen behalen. En al kan in een bepaald
geval zekere conflictsituatie ontstaan, ter wille van het in de
samenstelling van het ministerie neergelegde politieke evenwicht wordt dan de conflictsituatie weer spoedig gelijmd, zeker
indien de ministerpresident zich in de kamer naast de aangevallen minister vertoont. Wij laten in het midden, of er concrete
gevallen bestaan, waarin het p~arlement inderdaad het streven
naar collectivisme heeft weten te overwinnen; indien wij afzien
van de compromissen gesloten in verband met de samenstelling
van het ministerie, maken zij, zo wil het voorkomen, een bedroevend schijntje uit.
Wij menen, dat dit verschijnsel bijzonder ernstig is. Daarom
bepleiten wij onder de huidige omstandigheden versterking van
het dualisme tussen regering en parlement. Indien men zich zou
kunnen losmaken van de politieke betekenis van de personen
die het ministerie vormen, dan zou meteen de zelfstandigheid
van het parlement een belangrijke stap vooruit doen. Nu is het
natuurlijk zeer moeilijk om zich los te maken van iets dat maar
al te reëel is! Het valt niet te betwijfelen, dat de politieke kleur
der ministers steeds een politieke factor van grote betekenis zal
blijven, welk systeem men ook zou aanvaarden. Maar wij zouden
de navolgende beginselen willen verdedigen: a. de fracties blijven officieel èn officieus buiten de kabinetsformatie. b. Men
vermijde iedere poging, om zeker vertrouwen uit te spreken in
de regering, zodat men ook niet kan spreken van barsten in
vertrouwen. c. Men verwerpe in het bijzonder de stelling, dat de
richting welke een regeringscrisis veroorzaakte haar ook weer
moet herstellen. d. Men beschouwe de personen der ministers
naar hun beleid en niet naar hun kleur, en vermijde daarom
ook tijdens de zittingsperiode officieel of officieus overleg tussen de ministers en de fractie van gelijke kleur. Kortom men
vermijde heden ten dage de figuur van het parlementaire
kabinet.

Correcties in de parlementaire werkmethode.
Het oude afdelingsonderzoek lijkt ons ongeschikt ook op de
terreinen, waar het nog niet vervangen werd door het instituut
der commissies. Wij menen, dat in de Tweede Kamer tegenover
ieder departement ten minste één commissie zal moeten staan,
zodat dus de commissie-indeling parallel loopt met de departementale indeling. In deze vaste commissies zal dan gedurende
de zittingsperiode en via de herkozen leden een vaste lijn getrokken kunnen worden en de onmisbare deskundigheid kunnen
worden vergaderd, teneinde de reële betekenis der voorgestelde
maatregelen voor het algemeen welzijn te kunnen doorgronden,
mede in samenhang met het gehele beleid dat gevoerd wordt.
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In verband met deze correctie staat de uitbreiding van het
aantal leden der Tweede Kamer. De toenmalige voorzitter der
Tweede Kamer, Mr Van Schaik, heeft uitbreiding van het aantal
leden tot 150 bepleit. Wij achten deze wenk een zeer gelukkige.
Zonder een dergelijke uitbreiding zou een deel der fracties
nauwelijks in staat zijn, om het voorbereidend onderzoek deugdelijk te voeren.
En in dit verband moge ook de salariëring der kamerleden
nader worden bezien. Deze salariëring dient o.i. op zodanig peil
te worden gebracht, dat de kamerleden steeds hun volle werkkracht in dienst van het parlement kunnen stellen, indien de
parlementaire werkzaamheden dit nodig maken. De bescheidenheid, welke de kamerleden op dit punt aan de dag leggen, doet
zeer sympathiek aan. Maar wij menen er op te mogen wijzen,
dat de financiële positie der kamerleden thans wel eens tot ernstige schade aan het landsbelang zou kunnen voeren.
De vaste commissies, welke wij hierboven bespraken, zouden
wellicht ook veel zelfstandiger dan tot dusver hun onderzoek
moeten voeren. Het onderzoeken van de reële betekenis van
een maatregel is tot dusver zaak van de individuele kamerleden; deze moeten maar uit particuliere bronnen de nodige
informaties verzamelen. Wij zouden daarom in overweging willen geven, om eens zekere proeven te nemen met de methode
der "hearings". De reglementering daarvan zou -- gegeven het
beperkt aantal kamerleden - nog wel grote moeilijkheden
meebrengen. Maar wellicht dat men ieder lid ener vaste commissie het recht zou kunnen geven, om een bescheiden aantal
personen te doen horen.
In verband met de vorige suggestie zouden wij nog een andere
methode in overweging willen geven. Het aantal specialisten,
dat in één fractie zou moeten verenigd zijn, zal meer en meer
onbereikbaar worden. Specialisten op buitenlandse politiek weten veelal weer weinig af van de handelspolitiek, bijv. specialisten op militair gebied zijn nog geen specialisten op het gebied
der luchtmacht of op dat der vloot. Specialisten op het gebied
van de stadsuitbreiding zijn nog geen specialisten op dat van de
streekplannen. Specialisten op het gebied van het lager onderwijs, zijn nog geen specialisten op dat van het nijverheidsonderwijs. Wij zouden zo door kunnen gaan. Zelfs voor een fractie
als de K.V.P. is het ondenkbaar, dat zij specialisten op al deze
gebieden zou gaan omvatten, gesteld al dat het wenselijk zou
zijn. Zou het daarom niet van belang zijn, dat de fracties de beschikking krijgen over een eigen secretariaat met eigen budget,
waaruit adviezen van specialisten gehonoreerd kunnen worden.
Dit secretariaat zou de kamerleden reeds zeer veel bijstand
kunnen geven bij het volvoeren van hun vele administratieve
werkzaamheden (correspondentie e.d.). Tevens zouden daaraaN.
voor sommige terreinen (wij denken b.v. aan het terrein der
financiële en monetaire politiek) vaste specialisten verbonden
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kunnen worden, wier taak het is, om de fractie de t~chnische
aspecten van bepaalde overheidsmaatregelen duidelijk uiteen
te zetten. En misschien zou men dan verder op deze weg kunnen
gaan: men zou deze specialisten ev. als plaatsvervangers in
de Kamer het woord kunnen laten voeren, indien een materie
zeer technisch is. Wij kunnen niet inzien, dat het een voorrecht
der regering is, om Staatssecretarissen of Regeringscommissarissen te kunnen aanstellen, en dat de kamerleden, die toch
reeds verstoken zijn van een ambtelijke staf van deskundigen,
in bijzondere gevallen niet bepaalde personen als hun plaatsvervangers zouden kunnen doen optreden. Uiteraard gelden
deze suggesties alleen voor die fracties, welke in het parlement
thuis horen; de C.P.N. hoort daar bepaald niet bij. Formeel zouden dergelijke organen van de Tweede Kamer moeten zijn;
materiëel zouden zij organen der fracties moeten wezen.
De hier samengevatte suggesties dienen er alle toe, om de
controle van het parlement zo doeltreffend mogelijk te maken.
Maar voorop blijve daarbij staan, dat het de eigenlijke taak van
het parlement is, om het bevolkingsaspect (het algemeen welzijn) in deszelfs geestelijke en historische structuur tot gelding
te brengen. Dit is een beginsel, dat gemakkelijk op gespannen
voet komt met het streven, om specialisten in de kamer te brengen. Primair dienen de parlementsleden personen te zijn met
wijsheid en synthetisch vermogen. De belichaming der waarden
in menselijke werkelijkheid en menselijke zelfordening (deugd;
zeden) dient hun voortdurend voor de geest te staan; niet de
technische aspecten van technische vraagstukken.

Administratieve rechtspraak.
Zelfs met de hier bepleite versterkingen is het Parlement
bij machte, om daadwerkelijke controle uit te oefenen op
het individuele geval. Deze controle hangt tezeer af van beoordeling van de algemene tendenzen van het overheidsbeleid; voor
individuele gevallen (adressen) is de controle te incidenteel en
vaak ook onvoldoende efficiënt.
De eis van invoering ener algemene administratieve rechtspraak, dringt zich onder de huidige omstandigheden steeds
meer op. Het grote gevaar bestaat, dat de subjectieve rechten
en de individuele rechtsposities meer en meer hun anker in de
sociale rechtsorde verliezen en meer en meer als functies in het
collectieve rechtssysteem worden begrepen. De liberale tegenstelling van subjectief en objectief recht, corresponderend aan
de individualistische vrijheidssfeer en de collectieve staatssfeer,
is goeddeels overwonnen, doch thans in de richting, dat het
subjectieve recht resultant is van het collectieve recht (Kelsen).
Door de toenemende leiding van de staat in alle sectoren van
het sociale leven, en in het bijzonder door de toenemende delegatie-wetgeving, door het groeiend aantal àlgemene verbods~iet
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bepalingen, tenzij de overheid daarvan ontheft, en door de toenemende betekenis van - weer aan wijziging onderhevige plannen (gronden), - om hier maar enige voorbeelden te noemen -, wordt meer en meer de orde der rechtsverhoudingen
en subjectieve rechten door de staat beheerst. Daarmee dreigt
het grote gevaar, dat iedere individuele rechtspositie als een
soort vergunning van overheidswege wordt opgevat, wijzigbaar
en intrekbaar naar .believen. De functionalisering van de rechtsverhoudingen is echter principieel in strijd met het algemeen
welzijn en met de continuïteit der sociale orde. Zij is het resultaat van de overschatting van het collectief belang. Hiertegen
valt - behalve door eventuele wetswijzigingen met betrekking
tot de al te ver gaande regelingen - alleen door invoering van
administratieve rechtspraak tot een oplossing te komen. Immers
in zich zelf zal onder de huidige omstandigheden een zeer uitgebreide collectieve belangenverzekering onvermijdelijk zijn. De
quC'stie is alleen, dat deze staatszorg onderworpen dient te worden aan de sociale orde, of liever, dat de sociale orde weer tot
herleving dient te komen door bijzondere bescherming, door
acties, welke bij een onafhankelijke rechter aanhangig gemaakt
kunnen worden. Deze administratieve rechtspraak kan niet uitsluitend tot wetmatigheids-contróle beperkt blijven. Juist door
de delegatie van wetgevende bevoegdheid bepaalt de administratie vaak zelf wat wetmatig is. De algemene normen van
fatsoen en de algemene zeden gelden ook voor de administratie.
De administratie dient zeker evenwicht te scheppen tussen de
collectieve doeleinden en de sociale orde. De concrete beschikking dient niet alleen te harmoniëren met het collectieve recht,
maar ook met de sociale orde; tegenover het individuele geval
dient de billijkheid betracht te worden. Wij willen hier niet het
debat verplaatsen naar de vraag der vrije rechtsvinding van de
techter in burgerrechtelijke zaken. Wij geloven, dat in ieder
geval de argumenten, welke tegen de vrije rechtsvorming in
burgerrechtelijke zaken zouden kunnen worden aangevoerd,
niet of slechts in zéér sterk verminderde mate gelden bij de
administratieve rechtspraak. Uiteraard, de administratieve
rechtspraak kan niet in louter opportuniteitsvragen treden;
binnen de grenzen van een correct gebruik van bevoegdheid is
het de administratie, en niet de rechter, die zal hebben te bepalen wat in concreto rechtens zal zijn. Maar deze grens zelf zal
door de rechter moeten worden afgebakend.
Wij zijn geneigd, om een zo algemeen mogelijke administratieve
rechtspraak te bepleiten. Maar wanneer wij de administratieve
rechtspraak instellen om materiële rechtvaardigheidscontróle
uit te oefenen, dan scheppen wij wellicht het gevaar, dat de
rechter in zijn oordeel politieke waarderingsoordelen neerlegt,
welke de politieke organen aan zich zelf wensen voor te behouden. Daarom zouden wij willen suggereren, om aan de administratie in gevallen, waarin naar haar oordeel door de rechter
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een onaanvaardbaar politiek oordeel is gegeven, een beroepsrecht toe te kennen op een politiek orgaan, als bijv. de Eerste
Kamer. Deze zou daartoe zekere hervorming moeten ondergaan
in zover het deze taak betreft. Maar het voornaamste voordeel
lijkt ons van een dergelijke beroepsregeling, dat zij het mogelijk
maakt om de normen, welke de rechter zelf bij zijn beoordeling
kan aanleggen, vrij ruim te stellen.

Egalitaire democratie?
Tot slot willen wij nog enkele opmerkingen maken over de
tendenzen welke bestaan, om tot een egalitaire democratie te
komen. Gelijk wij zeiden, het algemeen welzijn eist zekere
continuïteit in sociale differentiatie, in de differentiatie van
zeden en tradities, van functie en van vermogens- en inkomstenniveau. De sociale rechtvaardigheid is de orde in deze op
zekere continuïteit gevestigde differentiatie. Laten wij hier ter
verduidelijking aan toe voegen, dat continuïteit geenszins betekent, dat kunstmatig innerlijk krachteloos geworden bevolkingsgroepen in stand gehouden moeten worden. Een zekere natuurlijke stijging en daling op de maatschappelijke ladder is volstrekt noodzakelijk en zeer wel verenigbaar met continuïteit.
Zolang immers in de sociale verhoudingen in leidende milieux
zekere vaste draad blijft lopen via de gezinstradities en daardoor deze normen vast gehouden worden als voor geheel het
milieu geldend, is de continuïteit verzekerd. Wij betogen slechts
dat de sociale selectie in de verschillende leidende milieux een
zekere gegeven traditie moet respecteren, zodat de nieuwe elementen in zulk een milieu een orde aanwezig vinden,
waarin zij practisch gedwongen worden zich aan te passen,
waarnaar zij zich hebben te richten. Onder deze voorwaarde is
sociale verschuiving gezond.
De sociale rechtvaardigheid wordt heden ten dage gaarne
uitgelegd als zou zij eisen, dat zoveel mogelijk gestreefd wordt
naar gelijkheid van uitgangspunt, d.i. van "levenskansen"
(égalité de condition in de terminologie van Walras), naar gelijkheid van particulier vermogen en naar gelijkheid van particulier inkomen (de laatste zou in de terminologie van Walras
heten égalité de position). Deze tendenz naar nivellering is
identiek met die naar collectivering. Simone Weil heeft erop
gewezen, dat de Franse revolutie een statistische ongelijkheid
vervangen heeft door een dynamische ongelijkheid. De erfelijke
ongelijkheid van vermogen leidde ertoe, dat tot op zekere
hoogte in de vorige eeuw bepaalde factoren der statische ongelijkheid in de dominerend dynamische ongelijkheid konden blijven doorwerken; binnen zekere grenzen bleef aldus zekere continuïteit doorwerken, hoe beperkt de greep van deze continuïteit
op het economisch leven ook was. Heden ten dage evenwel zien
wij de tendenzen om de ongelijkheid in vermogens weg te orga71
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niseren en zelfs om de ongelijkheid in particuliere inkomsten
zoveel mogelijk weg te nemen. Aldus komen wij zeer dicht bij
de égalité de condition, de gelijkheid in "start-voorwaarden"!
Maar anderzijds zien wij de dynamische ongelijkheid nieuwe
vormen aannemen .. Deze ongelijkheid drukt zich hierin uit, dat
de levensstaat sequeel wordt van bepaalde functies, hetzij dat
men rechtstreeks de levensstaat voert op kosten van enigerlei
publiek- of privaatrechtelijke instelling, hetzij dat men de kosten van die staat via de functie grotendeels kan afwentelen op
de fiscus. De dynamische ongelijkheid wordt aldus een ongelijkheid louter krachtens plaats in het functioneel be.stel en min
of meer op rekening daarvan. In Sovjet Rusland is dit systeem
tot zijn logische consequenties uitgewerkt. Zelfs dus de nagestreefde égalité de position leidt tot een grote ongelijkheid,
maar dan een ongelijkheid "qualitate qua".
Deze functionele ongelijkheid verdringt iedere andere ongelijkheid, ieder statisch moment in de ongelijkheid, en daarmee
de betekenis der gezinstraditie en der via deze gehandhaafde
maatstaven voor de leidinggevende functies. Ieder statisch element in de ongelijkheid wordt weggeorganiseerd. Temidden
van een genivelleerde samenleving doemen dan de traditie-loze
managers op, zoals Burnham ons die in zijn Managerial Revolution heeft geschetst. Zulk een managerial leiding is al aanstonds de motor van het steeds verder gaande collectiveringsproces. Maar vervolgens zulk een ongelijkheid is veel scherper
en genadelozer dan welke andere ongelijkheid ook; in een genivelleerde samenleving, waarin een ieder stuk voor stuk in
zijn bestaan afhankelijk is van deze managers, rijzen deze veel
hoger boven de samenleving uit als ooit feodale heren in de
Middeleeuwen deden; het onderscheid is verder, dat deze laatste tradities bezaten, eer en ridderlijkheid erkenden, en dat
tegen hen in geval van nood opstand mogelijk was, terwijl de
managers slechts het collectieve belang kennen, en onaantastbaar zijn. Het bekleden van leidende functies in een sociaal
vacuum is wellicht de zwaarste beproeving, waaraan een mens,
doch ook een sam~nleving, bloot gesteld kan worden. Als er
geen "gelijken" meer zijn, die op, traditie steunend, de leidende
personen zo nodig grof de waarheid kunnen zeggen, worden
deze managers als een soort traditieloos stel goden boven op de
collectieve Olympus.
Deze omstandigheid wordt verergerd, doordat zelfs nieuwe
traditie-vorming onder dergelijke omstandigheden ernstig belemmerd wordt. De vroegere dragers van traditie zijn in hoofdzaak verdwenen; sociale macht oefenen zij niet meer uit.
Managers plegen een wonderlijke bewondering voor eigen
efficiëncy e.d. te hebben en hun overschatting daarvan is al een
ernstig beletsel om tot traditie-vorming te geraken. Bovendien
zullen hun gezinnen niet zelden op een lager niveau van levensstijl blijven staan.
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Ten slotte mag men zich afvragen, of de toestand waarheen
men schijnt te streven ook op een ander gebied niet tot onverwachte resultaten zal leiden. Een maatschappelijk selectieproces
alléén naar - uiterlijk waarneembaar - bekwaamheidscriteria
(functionele bekwaamheid) zou wel eens kunnen voeren tot
een steeds dieper verval van de lagere volksgroepen, waaruit
men dan immers alle personen boven zekere intelligentie quotient weggetrokken heeft. Wij vragen ons af, in hoeverre waarden als een gezonde volkscultulir niet grotendeels moeten steunen op intelligente personen in alle bevolkingsgroepen, op alle
niveaux der sociale zeden en tradities. Is het maximaal efficiënt gebruiken van alle menselijke intelligentie in het collectieve proces, zo zouden wij ons willen afvragen, niet evenzeer
een uitvloeisel van het overschatten van het collectieve belang,
als het steeds verder gaand collectiveringsproces op het terrein
der vermogensspreiding? In beide opzichten schijnt men bezig
te zijn, om alle menselijke reserves uit te putten en te streven
naar een waardenschema, waarin de collectieve Leistung dermate primeert, dat alle andere waarden in het leven daardoor
opgezogen worden. Overigens mag men zich afvragen, wat psychologisch de consequenties zouden zijn van een systeem, waarin het vervullen van lager gewaardeerde werkzaamheden, behalve dat het zich afspeelt in een milieu, dat zoveel mogelijk
afgedregd is voor wat betreft meer dan middelmatig of zelfs
middelmatig intelligente mensen, buitendien nog daardoor met
het etiket van onbekwaamheid en intellectuele minderwaardigheid wordt beplakt. Wat dit alles met naastenliefde of sociale
rechtvaardigheid te maken heeft, mag men zich toch wel afvragen. Wij menen, dat men op weg is, om een kortzichtigheid
te bedrijven, welke ook voor de arbeidende standen op de lange
duur wel eens in een toestand zou kunnen eindigen, waarvan
men zich maar nauwelijks een voorstelling kan maken, welke
evenwel met gelijkheid in geen enkel opzicht iets uitstaande
heeft.
Men zal ons tegenvoeren, dat wij hier verre mogelijkheden
teveel als realiteiten voorstellen. Wij zouden de vraag van de
"verheid" gaarne in het midden willen laten, doch wij menen,
dat de tendenzen in de hier geschetste richting aanwezig zijn,
en erger, reeds een zeker eind op haar pad gevorderd zijn. Wij
erkennen, dat men in ons land nog met vrucht de boeg zou kunnen omgooien, doch als wij deze mogelijkheid niet zagen, zouden
wij deze beschouwing in onze pen gehouden hebben.
Kortom, het hedendaagse gelijkheidsstreven is o.i. in zijn
consequenties rampzalig; het voert tot alle schaduwzijden van
de ongelijkheid, maar het mist er alle gunstige zijden van; de
schaduwzijden worden daardoor niet meer geremd, niet meer
binnen zekere grenzen gehouden. Niets is verderfelijker dan een
ongelijkheid, welke niet in zeden en tradities is geworteld. Gaat
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men op die weg door, dan belandt men in een volledig collectivisme, in een ware "managerial revolution".
Wij herhalen: het eerbiedigen van continuïteit in de sociale
differentiatie is eis van sociale rechtvaardigheid. Nu maakt de
emancipatie der Katholieken deze zaak extra gecompliceerd.
De emancipatie der Katholieken immers is niet zonder meer
een streven om zeker aantal Nederlanders aan hogere posities
te helpen. Dit emancipatiestreven is in tegendeel het streven
om Katholieke beginselen in de leiding van de Nederlandse
instellingen te belichamen, althans naar de mate, waarin de
Katholieke bevolkingsgroepen daarop aanspraak kan doen gelden krachtens haar getal-sterkte. Dit hoge doel dient dan ook
voor de staatkunde der Nederlandse Katholieken een der gewichtigste punten uit te maken. Maar dit doel komt dan ook
al spoedig op zekere gespannen voet met de eisen van continuïteit. Hoezeer ook vaak Katholieken, die krachtens het milieu
waarin zij verkeerden, weinig of geen gevoel hebben voor de
problemen aan leidinggevende functies verbonden, in gunstige
omstandigheden komen te werken, en het dan wel leren, hoezeer ook in bepaalde gevallen zodanige, zeer begaafde, Katholieken zonder veel hulp als uit zich zelf wel tot het aanvoelen
van de eisen van zekere posities geraken, wij zouden de werkelijkheid miskennen, als wij niet beseffen, dat juist op dit gebied nog héél wat aan de emancipatie hapert. Het gevaar is
geenszins denkbeeldig, dat wij een aanzienlijk aantal Katholieke intellectuelen (of wat daarmee gelijk gesteld mag worden)
krijgen, die. niet opgewassen zijn tegen de problemen van leidende functies; men zou zo gemakkelijk kunnen komen tot een
toestand, waarin men een te groot aantal Katholieken zou dringen in zekere leidende posities, zonder dat voldoende verzekerd
is, dat de betrokkenen de stijl en de allure, de takt en het prestige bezitten, om opgewassen te zijn voor hun taak. Wij doelen
niet zozeer op hun taak als technische bekwame ambtenaren;
wij doelen in het bijzonder op het doel der Katholieke emancipatie: het belichamen van Katholieke beginselen in het zekere
technisch deskundigheid, anderzijds zekere kennis van abstracte
Katholieke beginselen van sociaal beleid. Daartoe is nodig, dat
die beginselen belichaamd zijn in de persoon op zodanige wijze,
dat zij in hem leven als op een zijn functie afgemeten concrete
maatstaf als traditie, dank zij welke een concreet beleid kan
worden bepaald. Zonder dit dreigt het gevaar, dat de afstand
tussen de abstracte beginselen en de concrete problemen veel
te groot wordt. Het gevolg hiervan zou zijn, dat men in het
geheel niet in sta~t is, om beginselen en concrete problemen
met elkander in concreet vruchtbaar verband te brengen, dat
men m.a.w. meeholt - ongewild en als zonder het te weten in een richting, welke averechts is. Het is geenszins onwaarschijnlijk, dat wij met onze emancipatie op zulk een qualitatief
critiek punt zijn aangekomen, en dat een breuk met zekere tra-
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dities in Katholieke kring ons veel verder achterop brengt, dan
wij in 1940 waren. Het scheppen van harmonie tussen beginselen
en concrete taak, komt voor de Katholiek grotendeels neer op
het scheppen van harmonie tussen persoon en concrete taak,
d.i. op het vormen van tradities. Zonder deze zouden wij vruchteloos zwaaien met Katholieke beginselen in abstracto, zouden
wij vruchteloos onze quantitatieve macht als maar vergroten
en grondiger organiseren. Wij moeten ons met grote bezorgdheid
afvragen of wij in deze richting niet reeds te ver zijn gegaan,
en of wij de factoren van persoonlijkheidsvorming, van allure
en durf, niet teveel in zekere middelmatigheid dreigen weg te
organiseren, en wij doen zulks, omdat zij waarschijnlijk momenteel nog niet onafwendbaar zijn. Krachtens het gewicht, der
Katholieke emancipatie moeten wij dus wél zekere risico's nemen, wèl méér dan onder andere omstandigheden de noodzaak
van zekere dynamische ongelijkheid beklemtonen, maar omgekeerd moeten wij daarbij niet ons oog sluiten voor de bijzondere
zorgen, die deze situatie dan vereist, wil hier waarlijk van
Katholieke emancipatie sprake wezen. De historische traditievorming is juist voor het welslagen der Katholieke emancipatie
volstrekte en onmisbare voorwaarde. Nieuwe tradities moeten
gevormd worden, zoveel mogelijk in aansluiting op bestaande.
De waarde der continuïteit sta hierbij voorop. Ook de Katholieke
sociale beginselen zijn niet schema's, welke door zekere mechanische kracht, door simpeloverheidsbevel, in de menselijke werkelijkheid kunnen worden "aangelegd", zoals een ingenieur
een kanaal aanlegt. Juist de Katholieke beginselen worden
slechts tot werkelijkheid in zeden en tradities.
Dit lange betoog over het hedendaagse streven naar nivellering moge dan nog tot één conclusie voeren. Wij constateren
een vrij diep gaande vervreemding tussen de KVP en zich van
zekere tradities bewuste, de grootste helft van bovenlagen in
ons Katholiek volksdeel.
Wij geloven, dat deze vervreemding betrekkelijk ver gaat en
op verschillende oorzaken is terug te voeren. Wij willen ons hier
niet verdiepen in deze oorzaken. Wij willen als conclusie van
dit betoog slechts pleiten voor de volstrekte noodzaak om deze
kloof te dichten. Het dichten van deze kloof is veel minder een
questie van formele organisatie, dan een questie van mentaliteit.
De KVP heeft er zèlf het allergrootste belang bij, dat zij in zich
op harmonische wijze de sociale differentiatie binnen het Katholieke volksdeel tot haar recht doet komen. Zij moge te goeder
trouw menen, dat zij dit doet; wij betwijfelen, of dit objectief
inderdaad het geval is. Wij vragen ons af, of de tendenz niet
bestaat, om méér te letten op de getalsterkte der verschillende
groepen dan op zekere differentiatie in sociale positie en traditie.
In dit verband willen wij met deze vraagstelling volstaan. Het
is allereerst aan de partij zelf, om objectief de situatie te peilen
en om eventueel wegen van correctie in deze te zoeken.
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Wij vermoeden, dat de hier aangesneden problemen hier en
daar niet erg populair zullen zijn. Wij hopen evenwel, dat juist
een lichaam als de KVP begrip zal hebben voor de waarde der
hier belichte aspecten. Juist in een lichaam als de KVP mag
worden verwacht, dat zij in haar interne opbouwen haar interne distributie van invloeden het model der sociale rechtvaardigheid zal betrachten en zich dus ook in dit opzicht zal hoeden
voor de gevaren der egalitaire democratie.
Nijmegen.
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HET STEMSTElSEl BIJ GROSLIJSTSTEMMINGEN
DOOR DRS. G. J. M. HORBACH

"Zolang als de K.V.P. bestaat, zal er aan de methode der
groslijststemmingen "gedokterd" blijven," heeft éeen van de
bestuursleden van de Partij verklaard.
De reglementscommissie der K.V.P. heeft onlangs een nieuwe
methode ontworpen (tegen de bestaande worden zeer veel
bezwaren te berde gebracht), die als proef is toegepast bij
de voorbereiding van de Statenverkiezingen in de provincie
Groningen. Overijssel en Gelderland. Drs. Horbach schreef
naar aanleiding van deze proef onderstaand artikel.

H[

\

et stem- en telsysteem, dat wordt gehanteerd bij de
groslijst-stemmingen, is in de practijk en in de pers
herhaaldelijk het onderwerp van discussie geweest.
Steeds weer bleek, dat aan het op een bepaald tijdstip
geldende stelsel bezwaren kleefden, en het is begrijpelijk, dat
gezocht werd naar een beter systeem, hetwelk niet of althans
in mindere mate de feiten vertoont, welke men veelal terecht
in het andere stelsel veroordeelt.
Zo is bij de groslijststemmingen voor het vaststellen van de
definitieve lijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten
in de provincies Groningen, Gelderland en Overijsel deze maal
een nieuw systeem geïntroduceerd en het kan zijn nut hebben,
na te gaan hoe of dit stelsel werkt.
De hierbij gevolgde methode is als volgt. Op het stembiljet
staan de namen der candidaten in volgorde van het z.g. politieke advies. Elke groslijstkiezer brengt 1 stem uit door het invullen van de witte stip vóór de naam van de door hem uit te
kiezen candidaat. Vult men de stip in voor de naam van de eerst
geplaatste candidaat, dan verklaart men zich accoord met het
gegeven politieke advies. Bij het vaststellen van de uitslag berekent men z.g. zetelgemiddelden, en wel op de volgende wijze:
teneinde te bepalen, wie de eerste plaats zal bezetten, deelt
men het aantal op de eerste candidaat uitgebrachte stemmen
door 1 en vindt zo het zetelgemiddelde voor de eerste plaats.
Heeft een der andere candidaten meer stemmen behaald, dan
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wordt die op de eerste plaats gezet. Zo niet, dan wordt de als
no. 1 geadviseerde candidaat ook no. 1 op de definitieve lijst.
Daarna neemt men het totaal aantal stemmen op de reeds geplaatste candidaat uitgebracht en vermeerdert dit met het aantal stemmen, verkregen door de candidaat, die alsdan het hoogste is geplaatst op het stembiljet. Dit totaal wordt gedeeld door
twee, het nummer van de plaats, waarin moet worden voorzien.
Is op een der nog niet geplaatste candidaten een aantal stemmen uitgebracht, groter dan het zetelgemiddelde, dan wordt
aan hem het nummer van de plaats toegekend, waarin moet
worden voorzien, enz.

Welke normen?
Wil men een oordeel vellen over welk stelsel van groslijststemmingen dan ook, dan moet vooraf worden vastgesteld, welke normen men aan zulk een systeem stelt.
Het komt mij voor, dat bij discussies over de wijzen van groslijststemmingen dit nogal eens wordt nagelaten, waardoor deze
discussies niet bepaald aan duidelijkheid winnen. Het is n.l.
duidelijk, dat indien men zich op het standpunt stelt, dat wijziging van het politieke advies slechts in hoge uitzonderingen gewenst is, men zich een andere methode van stemmen zal bekennen dan wanneer men de mening huldigt, dat bij de groslijststemming de kiezers een zo ruim mogelijke gelegenheid moet
worden geboden wijziging in het politieke advies te brengen.
Er moet worden uitgegaan van een situatie, waarbij voor de
groslijststemming een z.g. politiek advies uit uitgebracht. In
het algemeen toch heeft de groslijstkiezer te weinig inzicht in
de eisen, welke aan een te kiezen fractie moeten worden gesteld,
en daarnaast zou hij, indien hij deze kennis wèl in voldoende
mate zou bezitten in het algemeen over onvoldoende gegevens
beschikken omtrent de candidaten en hun kwaliteiten. Van het
college, dat het advies opstelt moet men verwachten, dat het
wèl voldoende inzicht heeft in de taak van de te kiezen fractie,
en dat het in zijn g e h e e I eveneens de vereiste kennis bezit
omtrent de candidaten en hun kwaliteiten.
De taak van de groslijstkiezer is nu om kenbaar te maken,
dat hij accoord gaat met het gegeven advies, Of dat hij een andere samenstelling wenst. Hij heeft echter bij het nemen van
zijn beslissing scherp in het oog te houden, de eisen welke het
algemeen belang terzake stelt. Dat op de volgorde op de definitieve lijst het politieke advies een relatief grotere invloed moet
hebben dan de van het advies afwijkende stemmen, is m.i.
direct af te leiden uit het feit, dat het politieke advies er is.
Ging n.l. van het politieke advies relatief geen grotere invloed
uit dan van de afwijkende stemmen, dan had men de candidaten
evengoed in alphabetische volgorde kunnen plaatsen en een
politiek advies achterwege kunnen laten.
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Waar zoals bovengezegd naar de mening van steller dezes een
politiek advies onontbeerlijk is, volgt hier dus eveneens uit, dat
aan dit advies een relatief grotere invloed moet worden gegeven.
Wanneer de groslijstkiezer om redenen van algemeen belang
meent van het gegeven advies te moeten afwijken, dan moet hij
dus kunnen mededelen, hoe naar zijn mening het team moet
worden samengesteld. Dit is mogelijk bij het z.g. nummeringssysteem. Wanneer de lijst 15 namen moet omvatten, dan kan de
kiezer door het plaatsen van de cijfers 1 tot 15 aangeven, in
welke volgorde naar zijn mening de candidaten op de definitieve lijst moeten worden geplaatst.
In het in de drie provincies toegepaste systeem heeft de kiezer
echter niet de gelegenheid een uitspraak te doen over de volgorde van de gehele lijst, indien hij althans van het politieke
advies afwijkt. Bovendien kan de kiezer wèl aangeven, aan welke candidaat hij de voorkeur geeft, doch niet welke candidaat
of candidaten ten gevolge hiervan in de rangorde zullen moeten dalen. Ook kan de kiezer in het geheel niet beoordelen,
welke invloed zijn stem - in casu een van het advies afwijkende stem - heeft op de overige candidaten. Krijgt n.l. zijn
candidaat op de definitieve lijst een hoge plaats, dan is zijn
stem door het telsysteem, waarbij het aantal stemmen, uitgebracht op een bepaalde candidaat steeds wordt overgebracht op
de daaropvolgende, van groter invloed op de volgorde, dan wanneer de candidaat zijner keuze op de definitieve lijst een der
onderste plaatsen bezet.
De practijk van het nummeringssysteem heeft echter veel bewezen, dat het merendeel der kiezers, dat van het politieke
advies afweek om een bepaalde candidaat op een hogere plaats
te brengen, de overige candidaten zo plaatste, dat de vermoede
naaste concurrent van de favoriet zo laag mogelijk kwam te
staan. In feite sprak dus het merendeel der kiezers, die van het
advies afweken, zich niet uit over de gehele lijst. Het euvel van
het zo laag mogelijk plaatsen van de grootste concurrent van de
uitverkozen candidaat is naar ik meen niet de geringste aanleiding geweest om over te gaan tot een nieuw systeem, waarbij
wel voorkeur doch - om het zo te zeggen - geen afkeur ten
opzichte van candidaten kan worden kenbaar gemaakt.
De keerzijde van de medaille is echter, dat de uitgebrachte
stem als het ware armer aan meningsuiting wordt. De gevolgen van zijn uitgebrachte, van het advies afwijkende, stem kan
de kiezer nimmer vooraf overzien, hetgeen bij het nummeringssysteem voor 100% mogelijk is. Waar een redelijk mens er immer naar dient te streven verantwoorde daden te stellen, komt
het mij voor, dat een systeem, waarbij men als gevolg van het
stelsel slechts ten dele kàn weten hetgeen men doet niet te aanvaarden is en dit temeer niet, als er een ander stelsel is, dat
deze onzekerheden niet heeft. Dat het nummeringsstelsel bezwaren heeft in de vorm van het "wegdrukken" van de con-
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current, wordt door de ondergetekende volledig erkend, doch
de oorzaak zit niet in het stelsel, doch in de mensen, die het stelsel misbruiken. Kan men nu een ander systeem introduceren
waarbij dit misbruik wordt uitgesloten, accoord, maar is dit
nieuwe stelsel dusdanig, dat die kiezer, die er een verantwoord
gebruik van maakt, niet kan overzien welke invloed zijn stem
heeft, dan meen ik, dat hier het kind met het badwater wordt
weggegooid. Niet het stelsel moet veranderd worden, maar de
partijleden moeten worden veranderd.

Het Centraal Stembureau
Een merkwaardige coïncidentie is het zeker, dat terwijl in de
3 genoemde provincies een overgang van het nummeringssysteem naar een stelsel van enkelvoudige voorkeur plaats
heeft, waarbij de kiezer als het ware wordt beperkt in het kenbaar maken van zijn bedoeling, ongeveer tegelijkertijd het rapport van het Centraal Stembureau verscheen, waarbij j u i s t
een wijziging van de Kieswet wordt bepleit, waarbij de kiezer
meer mogelijkheden worden geboden om zijn wensen kenbaar
te maken. Dus 2 volkomen tegengestelde tendenzen.
Voorstanders van het nieuwe systeem tonen aan de hand van
de uitslagen - met name in de provincie Overijsel - aan, dat
enerzijds de bovenste helft van de geadviseerde candidaten
"veilig" is te achten, terwijl anderzijds een candidaat, die op
een niet verkiesbare plaats is geadviseerd, zelfs al worden op
hem uitgebracht een aantal stemmen minder dan het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verwachten zetels, een verkiesbare plaats kan bereiken, en dus de invloed van de groslijstkiezer met betrekking tot wijziging van
het politieke advies zeer ruim is geworden. Vooreerst kan dit
wellicht gelden voor een grote lijst, zoals in Overijsel, waar het
aantal te verwachten zetels 13 bedraagt, doch dit behoeft zeker
niet op te gaan voor een lijst, waarvoor b.v. slechts 4 of 5 zetels
te verwachten' zijn en daarnaast meen ik, dat de opmerking
over de ruime mogelijkheid om van het advies af te wijken,
stoelt op een verkeerd inzicht in het doel der groslijststemming.
Dit doel is zeker niet het grondig door elkaar gooien van het
politieke advies.
Daarenboven waren de groslijststemmers thans nog niet geheel
op de hoogte van het nieuwe systeem, doch ik meen, dat de toekomst een beeld zal geven, waarbij practisch voor elke candidaat, die enigszins "in the running" is een kies comité zal worden gevormd, al ware het alleen uit defensief oogpunt, omdat
anders de kans bestaat, dat de uitverkoren candidaat door acties van andere kiescomité's een aantal plaatsen zal zakken. Als
gevolg hiervan zal het aantal adviesstemmen relatief minder
worden, en dus de kans tot wijziging, ja tot volkomen omverwerping van het advies zeer sterk toenemen. De conclusie met
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betrekking tot dit, voor de tellers ideale, systeem leidt ertoe, dat
dit systeem zeker niet te verkiezen is boven het z.g. nummeringssysteem.
Misschien zullen wij de oplossing in een geheel andere richting moeten zoeken. De groslijststemming moest niet plaats vinden over de volgorde der candidatenlijst, doch de leden van het
adviescollege moeten worden gekozen, en dit gekozen college
stelt de definitieve lijst samen. De kiezers kiezen dus als het
ware kiesmannen, die uiteraard met een vrij mandaat de lijst
samenstellen. Op deze wijze worden wellicht allerlei bijmotieven, die in vele gevallen met het algemeen belang op gespannen voet staan tot heel wat geringere proporties teruggebracht, terwijl de invloed van de kiezer, alhoewel, indirect
intact blijft.

\

Tot slot nog een opmerking over een euvel, dat na een groslijststemming hier of daar wel eens optreedt. Ik doel hier op
een verzoek van een bepaald kringbestuur of bepaalde op verkiesbare plaatsen gekozen candidaten, om candidaten te verzoeken als zij gekozen worden hun plaats niet te bezetten, teneinde een candidaat, die op een niet verkiesbare plaats is gekomen op deze wijze toch nog een verkiezing te waarborgen.
Ik ben van mening, dat een dergelijke methode niet sterk genoeg kan worden afgekeurd, omdat het enerzijds een m.i.
ontoelaatbare inbreuk is op de wil der groslijstkiezers, en omdat
het anderzijds van de candidaat, die zijn plaats ruimt voor een
ander een zeer bedenkelijk gebaar is ten opzichte van de kiezers, die hem op deze plaats gebracht hebben.
Allerlei spitsvondigheden, welke uit de onbillijkheid van dit
of dat stemsysteem worden gedistilleerd snijden geen hout. Zijn
er onbillijkheden in het systeem, dan hebben alle candidaten de
kans van deze onbillijkheden gelopen en dan houdt dit alleen
een veroordeling in van het toegepaste systeem.
Een dergelijke "kunstgreep" moge dan niet tegen de letter
van het reglement zijn, tegen de geest is zij wis en zeker. Wil
men om redenen van algemeen belang bepaalde candidaten
persé veilig stellen, dan moet het systeem van kwaliteitszetels
worden ingevoerd.
Men kan het met het systeem van groslijststemming, zoals
het op een bepaald moment is eens zijn of niet, een goed democraat legt zich neer bij een regelmatig tot stand gekomen uitslag en voor allen die het betreft geldt met betrekking tot de
uitslag der groslijststemming: "Hands off".

Deventer, April 1950.
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<:Politieke
kanttekeningen

I
~----~
Van Dinges en Dibbes
en politieke rechtlijnigheid
- Ha die Dibbes. Kom d'r in,
jongen!
"Ha die Dinges, hij is thuis!
Ik zou wel graag een babbel
komen maken, maar ik ben
bang, dat ik je van je werk
ophoû."
- Integendeel, Dibbes; kom
binnen, ga zitten, steek op.
"Graag dan op ene voorwaarde, dat je mij er uit gooit,
zodra het mijn tijd wordt ....
Apropos, ik heb een aardig citaat uit The Economist van 14
Januari jl. gelezen, aangehaald
in het Maartnummer van Socialisme en Democratie door
mr. H. Drion, die er het voorontwerp ener Kieswet van
prof. van den Bergh in vrij
critische geest bespreekt."
- Op de eerste plaats moet je
toch eigenlijk spreken van een
voorontwerp, gemaakt door het
"Centraal Stembureau" en op de
tweede plaats zul je mr. J. Drion
bedoelen, die in 1946 al een brochure uitgaf onder de titel: Naar
een nieuw kiesstelsel. Hij heeft
daarin een stelsel verdedigd,
dat enerzijds de feiten zou missen van een meerderheidsstelsel,
zoals wij dat gekend hebben vóór
1917, en anderzijds de gebreken
van de evenredige vertegenwoordiging, zoals die daarná is gaan
gelden. Van die evenredige ver-
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tegenwoordiging moet die mr.
J (van Jan) Drion niet veel hebben en in het bijzonder voelt hij
niets voor het onverdeelde kiesgebied, waartoe prof. van den
Bergh - en in dit geval hij persoonlijk toch wel bekeerd
schijnt te zijn.
"Nou, die mr. H (van Han)
Drion wil van dat onverdeelde
kies gebied ook niet veel weten.
Zoals ik zei, bespreekt hij in
Socialisme en Democratie het
ontwerp vrij critisch. Hij heeft
nogal wat af te dingen op de
"zuivere rede" van de Amsterdamse hoogleraar maar hij
valt hem danig bij daar, waar
deze poogt het uitbrengen van
persoonlijke voorkeurstemmen
te bevorderen.
(Dinges heeft S & D 3 dat is de moderne afkorting voor Socialisme en
Democratie aflevering 3 van tussen een stapel brochures op zijn boekenmolen getrokken).
- Waarachtig, je hebt gelijk:
mr. Han schrijft in S & D en mr.
J schreef mijn brochure. En nu
.ik het artikel zo eens doorblader, valt mijn oog op deze woorden: "Het Nederlandse politieke
denken heeft neiging tot het abstracte en dogmatische. Misschien
speelt hier een erfenis van vele
eeuwen theologisch getwist een
rol. En de pure evenredigheid
bevredigt het abstracte denken."
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Dezelfde gedachte van Han heb
ik even duidelijk terug gevonden
in 1946 bij Jan. Dat zou een stokpaardje genoemd kunnen worden
van de familie.
"Als het niet té gewaagd is
om te veronderstellen, dat alle
Drions op enigerlei wijze familie van elkaar zijn, zou het aardig kunnen wezen om er bij
de K.V.P.-mr. B. Drion te informeren, wat hij van dat
abstracte
en
dogmatische
denkt.

Abstract Politiek Denken

\

- Ik ben van gevoelen, dat de
opmerking in elk geval een belangrijk vraagstuk van onze
practische politiek aansnijdt om
van de theoretische beoefening
onzer staatkunde niet te spreken. Als je dat merkwaardige
hoofdstuk "Christelijk partijwezen" leest in dr. Bruins Slot's
boek Bezinning en Uitzicht, dan
valt je ontegenzeggelijk op, hoe
aan theologisch denken en aan
"dogma" een belangrijke plaats
is ingeruimd. Dr. Bruins Slot ziet
zoals je weet de noodzaak ener
christelijke partij-formatie sterk
historisch belicht ....
"Ik heb dat gelezen maar onderwijl gedacht: vindt die actuele noodzakelijkheid in het
historische wel een voldoende
rechtvaardiging? "
- Het heden is bij dr. Bruins
Slot wel degelijk een deel van
het verleden. Dat is punt 1. Maar
als je - punt 2 - er aan denkt
met welk een benijdenswaardige
toewijding de christelijk protestantse partijen zich overgeven
aan een christelijke geschiedbeoefening, aan wat niet altijd
even duidelijk geschiedtheologie
en geschiedfilosofie heet, en als
je dan nog bedenkt, dat het
staatkundige een voorname sector van het historische uitmaakt,
dan ga je onwillekeurig beter beseffen, hoe "theologie en dogma"
het christelijk staatkundig denken blijft beheersen. Het christelijk historisch studiegenootschap, dat vier jaar geleden een
bundel wijdde aan "de zin der
geschiedenis", gaf nu weer een

lezenswaardige bundel uit over
Groen's Ongeloof en Revolutie.
Die belangstelling bij de protestanten gaat zo ver, dat juist
aan de Vrije Universiteit een
proefschrift kon worden verdedigd onder de titel: "De verhouding van Christsendom en Historie in de huidige Rooms Katholieke
geschiedbeschouwing" .
Daarin toont een doctor Smit, die
de zeer geleerde titel in elk geval met volle ere draagt, op een
weergaloze wijze op de hoogte te
zijn van de Katholieke litteratuur der laatste jaren, maar let
wel van de Katholieke theologische en filosofische litteratuur.
Ik matig me over het nogal critische standpunt van de geleerde
geen oordeel aan. Hoe het zij:
christendom, geschiedenis en
staatkunde krijgen in ons katholieke politieke leven zelden zulk
een scherp accent, dat zij daardoor een hecht aan elkaar geschakelde ideeëntrits vormen,
gelijk bij de protestants christelijke broeders.
"Van "abstract en dogmatisch" denken is dientengevolge bij de Nederlandse Katholieke staatslieden dan ook wellicht minder sprake?"
- In de hoek, waar men al
gauw schermt met "abstract" en
"dogmatisch", hecht men er ook
gauw en graag een minder gunstige betekenis aan. Als er de
anti-revolutionnaire staatkunde
mee bekogeld moet worden, dan
zou ik het uit respect voor de
anti-revolutionnaire stijl toch
irenisch en geenszins ironisch
willen doen. Ook al aanvaard ik
geenszins de tegenstelling van
Mens-gezag,
Kerk-gezag
en
Woord-gezag, waarin zich in de
visie van dr. Bruins Slot het gevecht om de westerse cultuur
tussen de Humanisten, de Katholieken en de Reformatie krist aliseert. "Abstract" en "dogmatisch", kan ik in pejoratieve zin
ook de politiek der Katholieken
niet noemen. Wel dring zich hier
een andere vraag op: voeren zij
niet een rechtlijnige politiek,
eenvoudig, omdat zij geneigd
zijn met héél het Nederlandse
volk onder invloed van zoveel
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theologische geschillen uit het
verleden rechtlijnig te denken,
maar tengevolge daarvan óók ..
constructief? Welke invloed zou
de hebbelijkheid of liever gezegd: de hoedanigheid om rechtlijnig te denken uitgeoefend hebben op de behandeling van het
Indonesische probleem?
"Een ontzaglijke invloed!"
- Meent gij, mijn waarde
Dibbes, dat men ons dit terecht
ten kwade kan duiden?
"Ik meen van niet."
- Het zij zo. Dat Plato's broeders Glauco en Adimantus het
dus eens zijn.
Gezuiverd beginsel
"Intussen is er één (trouwens niet-democratische) groep,
die alleen en uitsluitend "dogmatisch" denkt en daarbij alles
behalve constructief. Het zou
wel eens kunnen blijken, dat
het rechtlijnige politieke denken van ons volk - tot welke
term wij dus "het abstracte en
dogmatisch" denken ~an de
meester J van Jan en H van
Han Drion hebben teruggebracht - tegenover het communistisch dogmatisch ageren
een doeltreffend verweermiddel zou zijn.
- Dat zeg je nou, maar ....
dan vrees ik toch, dat wij tegenover snood geweld een brute
macht plaatsen, tegenover een
negatieve, dogmatische overrompeling een al te starre, domme
weerstand. Dan stellen wij een
dommekracht te weer tegen het
ijzeren gordijn. Nee, de "fantasie", waarvan ons een tekort
verweten wordt door hen, die
ons ook graag het abstracte en
dogmatische verwijten, die "fantasie moet de rechtlijnige staf
toch wel degelijk in bloei zetten.
"Je bedoelt met "fantasie"
waarschijnlijk "bezieling", élan,
geestdrift om de beginselen,
van waaruit wij leven, óók politiek?"
- Bezieling? Deze term zou ik
kunnen waarderen, omdat daarachter de motor wordt verondersteld, die die geestesgesteltenis
verwekt. Met élan, beste Dibbes,
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ben ik graag vandaag de dag
voorzichtig. En "de geestdrift om
het beginsel, van waaruit wij leven" wijs ik voorzichtigheidshalve af.
"Je ziet me grote ogen opzetten. Verloochen je dan van
Duinkerken's "Om hart en
vurigheid"?
- Om den drommel niet.
Geestdrift om het beginsel waarborgt echter niet de zuiverheid
van het beginsel zonder meer.
Zouden de polemieken, welke
gedurende het laatste halve jaar
gevoerd zijn, niet het gevolg
kunnen wezen van iets te veel
geestdrift bij iets te weinig waarachtig "dogmatisch" denken, zowel bij de aanvallers als bij de
verdedigers? Wanneer wij eens
werkelijk bezeten werden van
de wezenlijke betekenis, die
Pius XI aan de Katholieke Actie
gehecht heeft en wanneer wij het
staatkundig bedrijf iets meer in
de geest van een kardinaal
Suhard gingen beleven, ik houd
het er voor, dat beide partijen
de handen in elkander zouden
kmmen leggen en dat zij met
vereende krachten de navolgers
van Thrasymachus, die sofist uit
Plato's gesprek over De Staat,
onder het juk zouden doorjagen.
Als je de protestants-christelijke beschouwingen over Christendom -historie-staatkunde volgt,
vraag je je wel eens af: boren
jullie niet te diep, zo diep, dat
je daar diep in de aarde van je
loodlijn afwijkt. Maar zijn wij,
er voor ons zelf wel zeker van,
dat wij diep genoeg boren?
"Ik geef het alles graag toe.
Beter is het de geestdrift om
het beginsel, van waaruit wij
leven, uit te vieren op hoogtijdagen als daar op Kerstmis,
Pasen en Pinksteren worden
gevierd; en dat we verder proberen te leven en te werken
geestdriftig om het beginsel,
naar welks verwerkelijking wij
toe streven .... Intussen, beste
Dinges, hou ik je maar van je
werk .... "
Politiek en Pers
- Blijf zitten. Je hebt me immers nog niet gewezen op dat
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citaat in het artikel van mr. H
(van Han) Drion, waarmee je
aan ons geklessebes een begin
gaf. Of hebben we dat terloops
soms al besproken?
"Nee, maar dat voert ons
naar een heel ander onderwerp."
- Den hemel zij dank!
"In The EcoIlQmist van Januari dan moet het volgende
gestaan hebben over het Engelse Parlement in de na-oorlogse jaren. "De hernieuwde
botsing tussen de partijen, het
belang van de in het geding
zijnde geschilpunten, de nieuwe toestand, waarin het par lementslid de vriend is van zijn
kiezers tegenover de machinaties van de bureaucratie, dat
alles heeft er wezenlijk toe bijgedragen om van het begrip
volksvertegenwoordiger de bijsmaak te verwijderen, die in
de dertiger jaren het woord
"politicus" had". Aldus The
Economist."
- Dan is het Engelse volk
daar wel mee te feliciteren, zou
ik zeggen.
"J a maar.... Dinges, klopt
dat met wat er laatst in de
Politieke Kanttekeningen van
het Kath. Staatkundig Maandschrift stond? Daar is een uitlating van Francis Sheed, de
bekende Katholieke uitgever
en Hyde Parkspeaker aangehaald, waarin hij als zijn mening te kennen gaf, dat het begrip "politiek" aan de overzij
van het Kanaal nog altijd omgeven is van kwalijk riekende
bij lucht jes, hetgeen de Katholieken er van zou weerhouden
om zich in een politieke partij
te verenigen. Nu beweert The
Economist ....
- .... dat de politiek in Engeland een betere klank, kleur,
smaak en reuk krijgt. Daar
schijnt dus ontwikkeling te zijn.
Sheed duidde in die ontwikkeling de fase van uitgang aan en
The Economist een in de richting.
Het is aardig om kennis te nemen van de mening, in The Economist gepubliceerd, nadat we
juist enige waarde hebben ge-

hecht aan een soortgelijke opinie
van mr. Sheed.
"Maar kun je dat van The
Economist nou ook in de Politieke Kanttekeningen zetten?"
- Waarom niet? Waar wil je
in 's hemels naam naar toe?
"Het valt me op, dat we in
sommige vaderlandse kranten
herhaaldelijk vandaag politiek
zwart genoemd vinden, wat
gisteren politiek wit was. Ik
kan daar met de pet niet bij.
Ik ben er nog altijd van overtuigd, dat de Nederlandse burger over het algemeen genomen zijn lijfblad voor een
opinieblad houdt, ja, dat hij
zijn mening voor het merendeel uit de krant haalt. Maar
nu moet het hem toch wel
gaan draaien, wanneer hij
vandaag over precies hetzelfde
onderwerp het tegenovergestelde krijgt opgedist van hetgeen hij gisteren zich in het
geheugen heeft geprent. Om
een voorbeeld aan te halen: de
souvereiniteitsoverdracht aan
Indonesië was nog niet koud,
of er was een krant - mijn
lijfblad, wil ik wel zeggen, die uitvoerig betoogde, dat Nederland nou ijverig had te zorgen voor de organisatie van
het Uniesecretariaat en dat er
niet getalmd moest worden
met het bijeenroepen van een
ministersconferentie. Opschieten opschieten, zo werd er
vermaand.
Drie maanden na de souvereiniteitsoverdracht gaat het
halve kabinet naar Djakarta
en dan klinkt het even ernstig
en uitvoerig: wie belegt er in
's hemelsnaam op dit moment
een ministersconferentie? Laat
die mensen daar ginds toch
een poos met rust. Laat ze betijen. Laat rommelen. Die
komst van zoveel Nederlandse ministers kan alleen maar
worden opgevat als opdringerigheid van lieden, die de geest
van de afgelegde voogdij niet
kunnen kwijt raken ....
Ik noem dat weerhanerij. Ik
geef de voorkeur aan het vormen der opinie langs rechtere
lijnen. Ik wil aannemen, dat
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het voeren van politiek een
handelen is op langer zicht .. "
- Je jeremiades, beste Dibbes,
betreffen, als ik het goed begrijp
het onderwerp "Pers en Politiek" en zijn slechts daarom
voor ons interessant. Ik bedoel,
dat je klachten dat niet zouden
zijn, als zij slechts je krant betroffen, "de pers". Je lijfblad zal
mans genoeg zijn om je zó van
antwoord te dienen, dat je heus
wel abonné blijft.
Het gaat dus om politieke
voorlichting door de pers. Waar
is de man, die zowel politicus is
als journalist en deswege het
verlangde licht gelijkelijk kan
doen stralen over beide componenten van het vraagstuk? Ik
ben bang, dat het er mee gaat
als met de filosofie van de geschiedenis. De Wijsgeren, die
zich er mee bemoeien, zijn niet
historicus genoeg, om de belangstellende geschiedkundigen tevreden te stellen en de geschiedkundigen zelf zijn niet filosoof
genoeg om met hun beschouwingen de goedkeuring der wijsgeren te verwerven.
"Maar alla, laat ons desondanks proberen zicht te krijgen op de comibinatie-pers en
politiek."
- Op de eerste plaats stellen
we vast, dat er wel geen wisselvalliger historie aan te wijzen is
geweest in onze vaderlandse geschiedenis, dan die van de oplossing der recente Indonesische
moeilijkheden. De kansen wijzigden zich inderdaad met de dag
en zij doen dat nog voor zoverre
wij er iets mee te maken hebben ....
"Accoord. En dit te constateren, dag aan dag, week aan
week, kan dus niet worden uitgescholden voor weerhanerij.
Dat erken ik."
- In tegendeel; door dit te
constateren, door aan te geven,
hoe de omstandigheden van gisteren vandaag veranderd zijn,
doet de krant wat feitelijk haar
eigen en eerste taak is en brengt
zij haar nieuws, hét nieuws.
"Goed, maar ik behoor nU
eenmaal tot de rechtgeaarde
Nederlanders, die behept met
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de hang naar "abstract en
dogmatisch denken" begerig
zijn naar rechtlijnig en constructief denken. En dus leg
ik mij er moeilijk bij neer, dat
men berustend bij het feit der
wisselvalligheid zich spitst op
het vormen ener opinie van
"het kan vriezen en het kan
dooien". Dat werkt een op de
duur fatale geest van opportunisme in de hand."
- De vaderlander in het algemeen vraagt meer van zijn lijfblad dan nieuws. Naast het constateren van de feiten, het brengen dus van het nieuws, verlangt
hij dieper inzicht, de opinie, het
kiezen van het standpunt. In de
politiek komt het er op neer, dat
op deskundige wijze van uit objectief gekende ofwel desnoods
subjectief gekozen oorzaken de
mogelijke gevolgen worden beschouwd, welke zich uit de
potenties van het heden kunnen
of zullen verwerkelijken. Geen
theoretisch of practisch politicus
zal menen voor de eeuwigheid
te werken (tenzij die zijner persoonlijke zaligheid) maar evengoed zal hij ook nooit de illusie
onderdrukken te mogen arbeiden
aa~ de vervolmaking van het
algemene welzijn zó, dat de resultaten het minstens een eeuw
zullen volhouden. De sociale
wetgeving, de P.B.O., zij zijn
voor de toekomst geschapen. De
souvereiniteitsoverdracht is gegeven voor altoos! De meest
doortrapte opportunist schrapt
het "gouverner c'est prévoir"
niet uit zijn politiek woordenboek. Wanneer de Regering, hetgeen zij voortdurend doet, haar
plannen in de vorm van voorontwerpen van wet aan het volk
voorlegt, voordat zij ze de Volksvertegenwoordiging
aanbiedt,
dan komt dat er op neer, dat zij
de pers vraagt haar gezond verstand te laten gaan over de mogelijke gevolgen van haar plannen gezien de stand van zaken
en de compositie der gegevenheden. Ik houd het er voor, dat
de pers geen bevredigende voorlichting op politiek gebied geeft,
als zij op de plaats, waar de lezers de opinie verwacht, de oor-
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zakelijkheid van de feiten van
de dag miskent m.a.w. als zij
nieuws en intentie verwart.
"Da's dan dát!"
Deviaties
- En wij blijven maar rechtlijnig denken.
"En zó zwaar op de hand!
Hoewel ik je toch ook nog wel
even kan laten lachen, Dinges.
Ik sla maar weer dat artikel
van mr. H (van Han) Drion
open. Die stelt zich op het einde van zijn beschouwing een
concrete vraag. "Kan ik mij,
als lid van de Partij van de
Arbeid," vraagt hij, "een situatie voorstellen, waarin ik
voor de gemeenteraad van
mijn dorp aan een Katholiek,
Christelijk Historisch of AntiRevolutionnair candidaat de
voorkeur zou geven boven
bijv. nummer 3 van de PvdA?
Men moet wel lijden aan een
groot gebrek aan fantasie, of
aan een benauwende bewustzijnsverenging,"
aldus mr.
Drion grootmoedig, "om deze
vraag te durven ontkennen."
Nu zou ik in alle eerbied gesproken de vraag nog ietwat
concreter gevonden hebben,
wanneer de veronderstelde situatie niet bij nummer 3 maar
bij nummer 1 van de Partij
van de Arbeid zou zijn geschapen. Wat jij?"
- Mr. Drion toont een menselijk lid van de Partij van de Arbeid te zijn. En wie lacht niet,
als hij de mens beziet? Nog meer
zin voor humor openbaren echter
die leden van de Tweede Kamer, die in het Voorlopig Verslag zijn vermeld op het wetsontwerp tot verhoging van de
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schadevergoeding onzer Volksvertegenwoordigers, een verhoging, die door en door gebillijkt
is. Sommige leden, zo meldt het
verslag, vinden dit ogenblik,
psychologisch beschouwd, toch
wel een ongelukkig moment om
de voorgestelde verhoging te
aanvaarden. Arbeiders, middenstanders, intellectuelen, kleine
en ook grotere zelfstandigheden
hebben de grootste moeite om
rond te komen en zien maar met
een zuur gezicht tegen de Joekesgulden en de vijf procentsverhoging aan en de Kamerleden, al
verdienen ze het ook dubbel en
dwars, ze verhogen hun schadevergoeding, in sommige gevallen
tot twintig procent toe. Dat is
toch moeilijk te verkopen. Waarop een paar grappigerds hebben
opgemerkt: we zijn het met deze
zienswijze roerend eens. Daarom
zal het goed zijn, wanneer de
Regering de verhoging met terugwerkende kracht geeft, bijvoorbeeld van 1948 af. Dan is
het geen momentele verhoging
meer, maar een, waarvan aangenomen wordt, dat ze al veel
eerder is toegekend.
"En hoe zouden die leuke
leden dat spaarduitje willen
verkopen?"
- Is het, om nou eens af te
wijken van de rechte lijn, geen
grappig gekronkeI?
"Dinges, ik stap op. Ik heb
je veel te lang van je werk
opgehouden."
- Hoe kom je d'r bij, Dibbes.
Heel ons gesprek staat op de
soundband. Ik heb je toestemming alleen nodig voor de publicatie van zo'n doodgewone
keuvelarij op een stormachtige
Tweede Paasdagavond.
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DOOR PATER OR TH. STELTENPOOL S.V.D.
In een tweetal artikelen wordt deze na-oorlogse organisatie van onkerkelijken
aan een beschouwing onderworpen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt
geschonken aan de zedelijke opvattingen van het Verbond.

~---------~---------j

lH[

et "humanistisch verbond" is een na-oorlogs verschijnsel. Het werd opgericht op 17 Febr. 1946 te Amsterdam
en heeft thans zijn zetel te Utrecht. Het telt momenteel
ongeveer zesduizend leden. Voorzitter van het dagelijks
bestuur en gangmaker van het verbond is dr J. P. van Praag.
Vooraanstaande figuren zijn o.a. dr G. Stuiveling, dr D. Loenen,
dr J. C. Brandt Corstius, de professoren dr H. J. Pos, mr H. R.
Hoetink, dr J. B. Tielrooy, verder minister mr J. in 't Veld, en
de nog te noemen heer M. G. Warffemius.

I.

Algemeen Karakter en Werkzaamheid van het Verbond.
Het humanistisch verbond wil vooral de onkerkelijke mens
een levensbeschouwing bieden, waaraan deze houvast heeft in
onze moeilijke tijd, en zo o.a. voorkomen, dat de massa der onkerkelijken ten prooi valt aan stromingen als N.S.B. en dergelijke. Het ziet een uitgebreid werkterrein voor zijn doelbewust streven in de 17%, die blijkens de laatste volkstelling
niet meer tot een kerkgenootschap gerekend willen worden,
alsook in de groep, die zich om een of andere reden nog wel als
lid opgaf van een kerk, maar er innerlijk reeds lang los van
staat.
De activiteit van het verbond heeft velerlei vormen en kan
wellicht nog het best worden samengevat door te zeggen, dat
het H.V. voor de ongelovigen de rol wil spelen, die voor christenen wordt vervuld door de kerk en de verschillende culturele
en maatschappelijke organisaties op principiële grondslag. Om
een duidelijker beeld te geven, zullen wij intussen een aantal
speciale verrichtingen opsommen.
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Het H.V. houdt Zondagochtend-bijeenkomsten. Het geeft op
Zondagochtend ook radiovoordrachten voor de VARA en hoopt
dit binnenkort ook voor de AVRO te kunnen doen. De voordrachten hebben betrekking op allerlei onderwerpen, die wij
onder wijsbegeerte, cultuur en algemene vorming zouden rekenen. Het verbond tracht verder zijn doel te bereiken door het
houden van zomerkampen, ook voor gehele families, door congressen en bijeenkomsten van allerlei aard. Het geeft een eigen
weekblad uit: "Mens en Wereld", dat thans 16 pagina's telt. Er
worden cursussen gegeven in de agnosticistische-humanistische
levensleer, zulks ook schriftelijk. Er bestaat verder een bibliotheek "Mens en Wereld". Verder wordt geregeld een reeks boeken aanbevolen, ten dele handelend over de klassieke oudheid
en over figuren, die men als representatief ziet voor dit soort
humanisme. Ons interesseren meer de principiële werken,
waarvan wij er enkele verder zullen noemen.
Naar eigen getuigenis ("Wat doet het Humanistisch Verbond"
door H. Lips p. 4 en 5) doet men verder aan afbraak, waar zulks
nodig geacht wordt, o.a. door pogingen tegen te gaan tot christianisering van de openbare school, door alle streken van ons
land open te breken voor de vrije wijze om Zondag te vieren
naar onkerkelijke opvattingen, door te reageren tegen kerkelijke
onverdraagzaamheid enz.
Het H.V. richtte een nevenorganisatie op, die dezelfde naam
draagt als het blad: "Mens en Wereld". Dit is een stichting, die
tot doel heeft een "intensieve, gecombineerde geestelijke en
maatschappelijke arbeid op levensbeschouwelijke basis, dat is
voor het buitenkerkelijk volksdeel op humanistische grondslag".
Deze stichting wil geen afzonderlijk apparaat opbouwen in concurrentie met reeds bestaande organisaties, maar de werkzaamheden dier organisaties (Humanistisch Verbond, Humanitas,
Thuisfront enz.) en van de beschikbare werkers coördineren en
steunen. Zij hoopt representanten van die groeperingen in haar
bestuur te verenigen, waarin zij zover is geslaagd, dat mr in
't Veld voorzitter is van "Mens en Wereld" en tevens van
"Humanitas". 1)
1) Humanitas is een afzonderlijke stichting, die tot op zekere hoogte

als zusterstichting van Mens en Wereld kan worden gezien. Hier is
echter het maatschappelijk werk als zodanig doel, terwijl de levensbeschouwing, ofschoon zeker in menig punt verwant aan die van het H.V.,
meer op de achtergrond blijft. De doelstelling is ruimer, in zover deze
stichting zich meer bewust mede richt tot de leden der kleine kerkgenootschappen. Zij huldigt geen bepaalde politieke opvattingen, maar
staat dichter bij het N.V.V., dan Mens en Wereld. Zij telt ongeveer
4000 leden. Zij ontvangt tot dusver geen subsidie van de overheid. Wel
werd een verloting toegestaan. Haar statuten werden ter goedkeuring
opgezonden. Doel is werk voor kinderbescherming, reclasseringswerk,
gezinsverzorging, vrijwillige armenzorg, verlening van materiële "makker"-hulp, adviesbureaux voor paedagogische en maatschappelijke
vraagstukken e.d.m. Voorzitter is minister J. In 't Veld en secretaris
P. C. Faber.
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"Mens en Wereld" streeft haar doeleinden na door middel van
rapporten, adviezen, scholing, richtlijnen, controle, publiciteit,
alsmede door het inrichten van rayon-bureaux voor geestelijksociaal werk. Deze bureaux zullen worden geleid door een psycholoog resp. een psychiater, een raadsman en een sociale werkster, en een beroep doen op een groot aantal vrijwillige hulpkrachten. De gelegitimeerde teams zullen na strenge selectie
worden aangesteld en bezoldigd. Men zal allereerst streven naar
oprichting van bureaux in Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Hengelo, Groningen, Eindhoven. Op zoek naar financiële mogelijkheden denkt men bijv. aan regeringssteun, particuliere bijdragen (bedrijven), collectes. Op de bureaux worden de nodige
adviezen en hulp gegeven. Verder worden bizondere legitimaties
uitgereikt voor bizondere werkzaamheden, als werk in ziekenhuizen, onder militairen, in D.U.W.-kampen. Wat dit laatste
betreft heeft het H.V. reeds geruime tijd gestreefd naar erkenning van zijn vertegenwoordigers als aalmoezeniers in het leger
op voet van volledige gelijkstelling met de kerken. Tot dusver
beschikte de minister van oorlog daarop in afwijzende zin. De
minister van wederopbouw verklaarde zich daarentegen bereid
om het H.V. te doen deelnemen aan de geestelijke verzorging
der arbeiders in de D.U.W.- en wederopbouwkampen (aldus een
bericht in "Mens en Wereld" jrg 4 no 6 p 8). In dit verband vestigen wij de aandacht op de volgende uitlatingen: "Men onthoude
goed: het H.V. ziet het als een van haar meest belangrijke
taken de erkenning te verkrijgen van dit werk van geestelijke
verzorging, ook op humanistische grondslag", alsmede: " .... dat
er onzerzijds bij voortduring op aangedrongen wordt bij overheidsinstanties e.a., dat ook dit werk op humanistische basis gesubsidieerd dient te worden. Enkele malen hebben wij daar reeds
succes mee gehad. Naar mate ons werk groeit, d.w.z. naar mate
een grotere groep buitenkerkelijken zelf bijdraagt, zal ook de
subsidie groter kunnen worden, daar men als regel in overheidsinstanties de waarde van ons werk, naast dat van protestantse
en katholieke zijde, zeer wel in ziet." (Wat doet het H.V. p. 7).
Onder de vele doelstellingen en werkzaamheden van het verbond valt natuurlijk ook de vorming der jeugd. Zo is er een
Humanistische Jongerengemeenschap. Het verbond werkt mee
in de Moderne Jeugdraad, met scholingsinstituut voor jeugdleidsters, eigen medisch paedagogisch bureau voor moeilijke
gevallen, anker-tehuizen, waar de jeugd der grote steden kan
binnenlopen enz. Verder werd opgericht een buitenkerkelijk
"Bureau-Pleegkinderen", dat de laatste jaren buitenlandse kinderen onderbracht bij Nederlandse ouders en ook overigens voor
verwaarloosde kinderen onderdak zocht.
Politiek omvat het H.V. uiteraard alleen leden der linkse
partijen. Bij alle sympathie voor P.v.d.A. en het socialisme wil
het verbond met partijpolitieke doelstellingen als zodanig niets
te maken hebben. Wel wil het aan iedere macht in het openbare
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leven de eis stellen, dat deze moet voldoen aan de zedelijke normen, die uit "het" humanisme worden afgeleid. Het gaat daarbij
vooral om de eerbied voor de menselijke persoonlijkheid, waarvoor bij gelegenheid zo scherp mogelijk stelling wordt genomen.
De innerlijke eenheid van het verbond te midden van deze
verscheidenheid in doelstelling, wordt enkel en alleen gevormd
door de levensbeschouwing als zodanig. Karakteristiek is echter
- en dit mag bij onze volgende uiteenzettingen nooit uit het
oog worden verloren - dat dit verbond zo weinig beslist is in
de nadere omschrijving daarvan. Alle mogelijke oriëntaties als
positivisme, idealisme enz. kunnen binnen dit verbond een plaats
vinden, tot en met (men zie het volgende) communisten toe. Duidelijk is alleen het negatief gedeelte, dat het christendom en een
persoonlijke God afwijst. Overigens blijft alles vrij vaag omlijnd.
Dit moet vooraf gezegd worden, opdat de relatieve waarde van
onze overigens zo nauwkeurig mogelijk gehouden beschouwingen duidelijk uitkome.

n. Wijsgerige Grondslagen.
Het H.V. verstaat onder humanisme een stroming, die "uitgaat van de erkenning, dat de mens behoefte gevoelt zich een
beeld te vormen van de werkelijkheid. Het humanisme streeft
naar een beeld, dat de toets der rede kan doorstaan." Het richt
zich tegen alle indifferentisme en vlakke genotzucht, tracht de
massa der onkerkelijken tot nadenken te brengen en tot een verantwoorde visie op het leven, maar - en dat is wezenlijk zonder op een ander vermogen een beroep te doen dan op menselijke redenering, resp. op het gehele menselijk kennen.
De toelichting, die het verbond op deze stelling uit de statuten
geeft, spreekt van een beeld der werkelijkheid, waarbij de mens
zich kan neerleggen, in die zin, dat eigen leven daarin een
zinvolle plaats vindt en het raadselachtige bestaan met zijn vaak
vijandig karakter aldus aan ons vertrouwd wordt. Bij de primitieven zou dit werkelijkheidsbeeld worden gevonden in het
animisme, in een later stadium zou de mens zijn bevrediging
vinden in de magie, nog later zouden de godsdienstige verbeeldingen zijn opgekomen, tenslotte echter zou de denkende mensheid zich hebben opgewerkt tot wetenschappelijk verantwoorde
levensbeschouwingen, waaronder die van het H.V. Dit is een
evolutionistische voorstelling van zaken, die menige verbondspublicatie draagt.
Wanneer wij dieper boren, vinden wij als nadere verklaring
"De Toets der Rede" door dr Libbe van der Wal, die uiteindelijk
blijkt in te stemmen met de Neokantiaanse kenleer, zodat de
aanvankelijk Thomistisch aandoende uiteenzetting hemelsbreed
van de katholieke gedachten gang verschilt. In "Modern Humanisme" van dr van Praag vinden wij een hele beschouwing over
de mythe. Ook diens vrij ingewikkelde passages kunnen wij
wegens plaatsgebrek niet overnemen. Het komt hierop neer, dat
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de primitieve mythen, alsmede die van Christendom, Marxisme,
Nazisme geen stand kunnen houden. Aan de eisen van het tegenwoordige Europa beantwoordt alleen een rationeel gefundeerde
mythologie, d.w.z. v. Praag's eigen humanisme, dat het leven
aanvaardt zoals het werkelijk is, maar de waarden van waarheid, goedheid en sçhoonheid boven alle anderen stelt, en deze
tegen alle ontmoedigende ervaringen in blijft doorzetten. "De
humanist heeft de moed het leven in volle onafhankelijkheid
in eigen handen te nemen. Zijn ideaal ligt vervat in het woord
van Jaurès: Dit is moed: het leven werkelijk liefhebben en de
dood onder ogen zien; het is reiken naar het ideaal en de werkelijkheid begrijpen; het is actief zijn en zich wijden aan de
grote opgaven zonder te weten, welke beloning het peilloze
heelal heeft weggelegd voor onze inspanning noch ook Of het er
een beloning voor heeft weggelegd." (a.w. p. 58).
Ofschoon overigens geen duidelijk omlijnde methaphysica aanwezig is blijkt het H.V. zeker niet rationalistisch in de vlakke
zin van de vorige eeuw. "De mens", aldus de reeds meer aangeduide toelichting, ("Beginsel en Doel van het H.V.") "kan niet
verklaren, waarom de wereld er is, noch ook, waarom hij is zoals
hij is, maar hij kan wel trachten het zo-zijn der wereld zonder
innerlijke tegenspraak op te vatten." Het is volgens het verbond
niet onwetenschappelijk toe te geven, dat er mysteries bestaan,
maar omtrent deze mysteries kan verder niets worden geweten.
De humanist van dit verbond weigert derhalve in te gaan op
alle dieper liggende vraagstukken: het verbond is principieel
agnosticistisch (cfr dr v. Praag "Autonoom Humanisme" p. 5), en
wel met dien verstande, dat het een persoonlijke Godheid afwijst. De statuten drukken zich voorzichtig uit: zij verstaan onder humanisme "de levensbeschouwing, die zich zonder uit te
gaan van een persoonlijke Godheid, baseert op de eerbied voor
de mens .... " In geen geval wenst men een Godheid te aanvaarden, die moet worden gedacht als een wezen met oordeel en wil.
In de motivering van deze afwijzing wordt bijna steeds uitgegaan van een haast plomp gedachte, antromorfische voorstelling
van het goddelijke Denken en Willen.
Over het algemeen geven de uitgaven van het verbond niet
de indruk, dat de leden bizonder critisch leren denken over de
grote problemen van het leven en over de grondstellingen van
het verbond. Deze laatste worden hun eerder als vanzelfsprekendheden voorgehouden, terwijl het populaire genre nooit
wordt overschreden. Enkele zeer degelijke beschouwingen zijn
meer van algemene aard, en weinig karakteristiek voor het verbond zelf. Wat in het tijdschrift aan wijsgerige opvattingen
wordt ten beste gegeven, ligt hoofdzakelijk in de lijn van een
psychisch monisme. Wat hier in het bizonder omtrent problemen
als lijden en dood ten beste wordt gegeven - datzelfde geldt
ook de beschouwingen, die dr v. Praag daaromtrent geeft in
Modern Humanisme - doet de overtuigde christen wel zeer arm
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aan. Het voegt niets van betekenis toe aan de overigens menigmaal markante visie van bijv. de Romein Seneca. Voor zover
het probleem niet wordt weggepraat, en niet met woorden en
beelden wordt gespeeld, blijft het in zijn geheel onopgelost. Natuurlijk beroemt een overtuigd verbondslid zich op deze armoede als op zijn sterke durf om de werkelijkheid onder ogen te
zien.
Zedelijke Opvattingen.
De zedelijke opvattingen van het verbond maken op het eerste
gezicht een sympathieke indruk. Zij betekenen inderdaad een
grote vooruitgang, niet slechts op het nazisme, maar ook op het
materialisme zonder meer en op het Marxistisch materialisme
in het bizonder. Het verbond beschouwt de mens immers als
"drager van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen
normgevoel en als schepper en deelhebber van geestelijke waarden." Humanisme acht het "in de Westerse cultuur thans niet
denkbaar zonder de principiële erkenning van de persoonlijke
vrijheid, de sociale gerechtigheid en de culturele verantwoordelijkheid." (Statuten).
Meermalen werd aanmerking gemaakt op de vrij vage en relativistische toon van deze beginselen. Soms werd van verbondszijde op dit bezwaar ietwat snibbig geantwoord, dat het dan
blijkbaar vaag is als norm te aanvaarden, dat ieder zijn medemens op dezelfde wijze moet behandelen als hijzelf behandeld
wenst te worden. Een rustiger beschouwing - die op hetzelfde
argument had gewezen - reageerde bovendien als volgt: "De
eerbied, waarover het hier gaat, is in eerste instantie de eerbied
voor het beeld van mens en mensheid, dat de humanist in zich
heeft. Dit is de vage, bijna vormloze idee, die tenslotte beslissend is voor ons voelen, denken en handelen. Vaag en vormloos. . .. omdat het geen bloedloze abstractie is. Het gaat hier om
een menselijke zekerheid, een innerlijk zien van wat de mens
in wezen eigen is, wat hij eigenlijk, volkomen verwerkelijkt, is"
(Dr J. C. Brandt Corstius "De Menselijke Waardigheid" p. 9).
De norm voor deze humanisten is dus niet het concrete zijn van
de feitelijke mens, maar het ideale beeld, dat hij omtrent die
mens in zich draagt. Zijn zedelijkheid bestaat niet in een zo hoog
mogelijke mate van zelfbevrediging op alle gebied, maar gaat
in zijn scheppend streven uit van objectieve normen, die met dit
mensbeeld in hem gegeven zijn.
Intussen zal niemand dit bizonder duidelijk vinden. Het hier
getekende beeld mist scherpe contouren, de objectieve normen
worden niet geconcretiseerd. Dit wordt nog erger, omdat herhaaldelijk de indruk wordt gewekt - zulks ook reeds in de
statuten - dat het wezen der zedelijkheid hierin wordt gezien,
dat de mens steeds iets als goed beschouwt, ofschoon omtrent
de inhoud van dit goede toch weer geen vaste lijnen kunnen
worden getrokken. Deze hangt af van omstandigheden van tijd
lIl.
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en plaats. Zulks wordt nog gevaarlijker, waar in de afwijzing
van materialistisch-marxistische opvattingen enige aarzeling
valt te ontdekken (men zie verder) en beslist wordt geweigerd
een aantal voor alle mensen altijd bindende moraal regels op te
stellen.
Intussen voelt menig verbondslid blijkbaar zelf behoefte aan
meer stevigheid. Dr v. d. Libbe v. d. Wal (a.w.) zet uiteen, dat
de mens totaal autonoom is, en dus niet gebonden aan de zedewetten van een God. De mens, aldus zijn redenering, voelt zich
eenvoudig gebonden zonder te kunnen zeggen waarom. Dit
normgevoel is in eenvoudige gevallen echter bij allen precies
hetzelfde. Alleen bij ingewikkelde gevallen komen de moeilijkheden. Dan rijst echter de vraag, welke gevallen als eenvoudig
kunnen worden gezien. Hierop vinden wij tot op zekere hoogte
een antwoord bij dr Brandt Corstius (o.c. p. 8). Deze zegt, dat
bepaalde normen voor een bepaalde cultuurperiode absolute
waarde kunnen hebben. Waarden als trouw aan het gegeven
woord, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid worden toch al sinds
de oude Grieken als zedelijke waarden erkend. Wij voelen ons
intussen nog niet erg gerust gesteld. Wordt met het woord absoluut hier geen spelletje gespeeld? En hoever gaan de begrippen,
die aldus worden opgesomd in de bijna steeds ingewikkelde
practijk?
Iets positiever werd dr v. Praag, toen hij op het congres van
1949 stelling moest nemen tegenover het communisme, iets wat
tot dan toe zoveel mogelijk was vermeden. "Natuurlijk kan men
beweren, dat de maatschappelijke verhoudingen te allen tijde
en overal zoveel gemeen hebben, dat daaruit het gemeenschappelijke in alle mensen verklaard kan worden, maar dan spreekt
men daarmede ook uit, dat er een element van waarheid is, dat
voor alle mensen geldt onafhankelijk van hun standpunt. En dit
geldt evenzeer voor het zedelijk oordeel, het geldt ook voor de
politiek." (Humanisme en communisme p. 4). Hij noemt dan de
normen van rechtvaardigheid en vrijheid, die steeds dienen te
worden gerespecteerd, ook in de tegenstander. Hij veroordeelt
tegelijk het communisme, omdat het met deze normen geen
rekening hield. Hij noemde daarbij met name Tsecho-Slowakije,
waarbij wij opmerken nooit een woord van afkeuring te hebben
gevonden omtrent de vervolgingen, waaraan de Katholieke
Kerk en waaraan landen als Polen, Litauen enz. bloot staan. De
slotresolutie van het congres bevestigde overigens geheel de inzichten van dr v. Praag. De geweldmethodes van het communisme werden duidelijk afgekeurd. De communiste, die als lid van
het hoofdbestuur herkiesbaar was gesteld, werd niet herkozen.
Anderzijds werd echter de deur niet gesloten voor communistische leden, die zelfs niet zonder meer uit het hoofdbestuur
werden geweerd. Ook werd wel duidelijk, dat het verbond niet
te vinden zal zijn voor maatregelen tot beperking der communistische propaganda. De vrijheid van het woord geldt blijkbaar
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als absoluut beginsel, met alle consequenties en contradicties
daaraan verbonden.
Overigens had dr v. Praag ook reeds in zijn "Modern Humanisme" enige nadere omschrijvingen van het idee "goed" gegeven,
die onze aanvankelijke instemming wekken. Goed is iemand
volgens deze uiteenzettingen pas dan, wanneer hij zich laat leiden door volstrekt geldige waarden. Vrijheid ziet dr v. Praag in
gehoorzaamheid aan zedelijke normen (p. 85). Ethiek is in wezen "worden wie men is" (89), waarbij rekening gehouden moet
worden met alle bindingen, waarin men staat (93).
Ook hier geldt het echter weer op zijn hoede te zijn voor
abstracties en algemeenheden. Wanneer meer concrete punten
ter sprake komen, rijzen van alle zijden onze bedenkingen. Zo
wordt van zedelijke levenshouding gesproken ten opzichte van
dieren, en wel uit hoofde van de eerbied voor de plantaardige
en dierlijke levensfeer als zodanig (62 v.). Dr v. Praag leert, dat
het onder omstandigheden noodzakelijk kan zijn te zondigen
tegen het ethisch beginsel. Zo kan de solidariteit met zijn medearbeiders van een werkman eisen, dat hij zijn toevlucht neemt
tot leugen en bedrog. Hij handelt dan onzedelijk en dient zulks
te voelen. De solidariteit met zijn mede-arbeiders behaalt in dit
geval echter de overwinning (75 v.). Ongemerkt zijn wij hier in
het gebied beland van "het doel heiligt de middelen", en dit
wordt nog erger, daar voortdurend de nadruk wordt gelegd op
de verschillende w_èrking van het levensgevoel in ieder afzonderlijk. "Hoever ieder in dit geval wil en kan gaan is een vraag
van het zedelijk geweten; de een zal een schuld nog grif op zich
nemen, die voor een ander reeds ondragelijk wordt" (ib.). Ook
in Autonoom Humanisme (p. 10) treffen wij een tekst aan, die
het bovenpersoonlijke waardebesef van de humanist dwingende
kracht toeschrijft, "die onafhankelijk is van historische en psychologische beschouwingen omtrent de oorsprong, betekenis of
inhoud ervan." Juist deze relativerende en subjectiverende uitlatingen maken ons huiverig, ondanks het feit, dat volgens deze
schrijver, de normen van rechtvaardigheid, barmhartigheid,
eerlijkheid tegenover eenieder moeten worden gehandhaafd.
Ook in de geschriften van M. G. Warffemius zouden wij kunnen wijzen op een plaats, waar zeer duidelijk instemming wordt
uitgesproken met het communisme en dit wederom op relativistische gronden (Geloof en Ongeloof p. 124), wat te meer opvallend is, daar dit lid van het hoofdbestuur geen communist
wil zijn.
Het ergst is, dat zelfs de statuten zeer weinig overtuigend
klinken. "Het humanisme is in de Westerse cultuur thans niet
denkbaar zonder de principiële erkenning van persoonlijke vrijheid enz." Waarom alleen in de Westerse cultuur, waarom alleen
thans? Het is een lichtpunt, dat de toelichting op de statuten
deze passus verklaart door te wijzen op het ontbreken van de
sociale rechtvaardigheid in het vroegere Europa en van de per-
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soonlijke vrijheid in Azië. Maar daarmede wordt aan de verbondsleden nog geen voldoende houvast gegeven in positieve
zin.
Getuigt hetgeen wij tot dusver vonden van een veel te
grote vaagheid, en moeten wij bij de afwijzende houding, welke
tenslotte tegenover het communisme werd aangenomen een
zekere aarzeling betreuren, die aan deze afwijzing veel van haar
kracht ontneemt, veel groter bezwaren rijzen in ons tegen h~t
geen in verbondskringen wordt gehuldigd op het punt van de
sexuele moraal. De op dit punt uitgedragen beginselen komen
lijnrecht in botsing met hetgeen wij katholieken tot de natuurwet rekenen. Dit blijkt niet slechts uit enkele meer algemene
uitlatingen omtrent de zedigheid in het openbaar, - daarbij
wordt uiteraard steeds de "ruime" opvatting voorgestaan, zulks
bewust en principieel - maar in de door het verbond verbreide
geschriften, o.a. in die van de voorzitter zelf, vinden wij ook
de achtergrond van deze "bredere" kijk op het menselijk
lichaam.
Dr v. Praag toont in zijn "Modern Humanisme" aan, dat de
liefde een persoonlijk karakter moet hebben en dat deze persoonlijke liefde de enige is, waarbij het sexuele moment
volkomen tot zijn recht komt. "Want het sexuele begeren, al is
het ook in staat om ons leven te vervullen met stralende kracht
en tere schoonheid, is geen liefde, zoals ieder wel weet. Maar
liefde is altijd verliefdheid op het leven, dat zich in schuchtere
gestalte of in warme blijdschap gekristalliseerd heeft: uitstromen in de heerlijkheid van het leven of rusten in de kom der
levenszekerheid, dat is de liefde, die in de verhouding tussen
man en vrouw zijn hoogste verwerkelijking vindt." Wij geven
deze tekst in extenso om de daarbij aansluitende opmerking in
het juist milieu te plaatsen. "Dat dit alles tot op zekere hoogte
ook voor de kind er- en ouderliefde en voor de vriendschap geldt
is duidelijk; en in zeer bizondere zin geldt het voor de homosexualiteit, al menen wij, dat de hetero-sexualiteit een vollediger, want meer het gehele leven omvattende bevrediging
schenkt en ook een diepere psychische en biologische zin heeft".
(Modern Humanisme p. 97 opm. 47). Zowel het feit, dat de
homo sexualiteit zonder meer aanvaardbaar wordt geacht als de
motivering van de sexualiteit door de bevrediging van - zij het
nobele - verlangens met slechts een terloopse verwijzing naar
de diepere zin van het huwelijksleven, spreekt voor ons boekdelen.
Dat in verbondskringen wordt opgekomen voor de mogelijkheid tot echtscheiding in kennelijk mislukte huwelijken, verwondert ons na kennisname van deze opvattingen niet al te zeer.
Wel hadden wij niet verwacht, dat met zoveel vanzelfsprekendheid zou worden aangekondigd, dat dit de enige gezonde huwelijksmoraal was, zulks in tegenstelling met de christelijke opvatting. Wanneer de nadruk wordt gelegd op de noodzaak om
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ongelukkige huwelijken te voorkomen - echtscheiding wordt
nog steeds als kwaad aangevoeld! - denkt men er niet aan, de
voorkómende waarde van de streng christelijke opvatting te
erkennen. Daarbij komen de volgende beschouwingen van een
man als dr v. Praag: "Maar zo ergens, dan geldt het hier, ons
verre te houden van abstracte doctrines. Monogamie sluit niet
uit, dat beide partners in gecompliceerde erotische betrekkingen
tot anderen kunnen staan. . .. Deze blijven uiteraard ondergeschikt aan de verhouding tussen man en vrouw, die naar zijn
wezen een tweëenheid is. Maar niettemin kan - ondanks de
psychische en zedelijke gevaren, die hier dreigen - tijdelijk een
dezer bindingen wel vele potenties tot zich trekken, hetzij als
vervulling van onbevredigde verlangens, hetzij als compensatie
voor onbevredigde mogelijkheden .... " (ib).
De verdere verbondslitteratuur op dit terrein geeft voor een
christen eenvoudig ontstellende feiten te zien. Wij noteerden
een bespreking van Karl Schweinitz: "Waar komen de kindertjes vandaan?" Het verbondsorgaan merkt op, dat het wellicht
toch beter is dit werk niet aan de kinderen zelf in handen te
geven. Voor ouders echter wordt het zeer geschikt gevonden
om eruit te leren, hoe dit thema voor de kinderen moet worden
behandeld. Volledige voorlichting omtrent moederschap op
vierjarige, omtrent vaderschap op achtjarige leeftijd met volledige technische duidelijkheid is het hoofdthema.
Het verbondsorgaan maakte enig bezwaar tegen het werk
van de arts Oerlemans "Man en Vrouw", zulks omdat dit afkomstig is van een psycho-analist uit de Marxistische school. Dit
verhindert intussen niet, dat het werk werd aanbevolen en door
het verbond verspreid en zelfs een plaats vond in de bibliotheek
voor "Mens en Wereld". Ook het boek van dr V. W. Schenk
"Liefde, Huwelijk, Sexualiteit" wordt door het verbond verspreid.
De strekking van deze beide boeken is allereerst, dat het
christendom door onnatuurlijke preutsheid en zondebegrip de
eigenlijke oorzaak is van de moeilijkheden, die onze moderne
maatschappij in zo opvallend sterke mate ondervindt. Daarbij
wordt natuurlijk niet aangegeven, waarom juist ànze maatschappij in zo sterke mate aan dit euvel lijdt, zulks in tegenstelling met vroegere christelijk denkende perioden. Als geneesmiddel wordt vervolgens aangegeven een opvoeding, die alle
remmingen opzij zet. Naast verschillende elementen, die ook
door katholieken kunnen worden gewaardeerd, en met afzien
van de vroegtijdige en zeer duidelijke voorlichting, waarover
boven, behoort daarbij, dat men in de kinderen, niet slechts in
theorie maar ook in de praktijk, een opvatting van het sexuele
leven laat groeien, die rechtstreeks in botsing komt met de chris'telijke moraal, en die zich op de duur in deze kinderen zelf zal
wreken. Daarop sluit dan logisch aan, dat de geslachtelijke omgang tussen jongens en meisjes als experiment en als eerste
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kennismaking als normaal resp. als wenselijk wordt voorgesteld.
Natuurlijk wordt ook in alle mogelijke vormen propaganda gemaakt voor het neomalthusianisme, waarin op formele wijze
onderricht wordt gegeven.
Bij dr Schenk hindert ons verder een vrij sterke matheid, in
de verdediging van de stelling, dat de ouders beslist de aangewezen instantie vormen voor de opvoeding van hun kinderen.
Oerlemans komt op voor de wettelijke geoorloofdheid van
abortus in bepaalde gevallen. Diens boek sluit met de zin: "Het
monogame huwelijk behoort bij het kapitalisme; de duurzame
liefdesverhouding verlangt vrijheid en redelijkheid, dat is
socialisme. "
Uit dit alles mag niet worden geconcludeerd, dat hier wordt
gepleit voor totaal onbeheerste uitleving der sexuele driften.
Wel worden de door de christelijke zedenwet getrokken grenzen
zonder meer overschreden. Men voelt zich weer verplaatst in de
heidense oudheid. De enige norm is een zeker maatschappelijk
"fatsoen", dat zeer rekkelijk blijft. Wie zich goed indenkt in de
grondbeginselen van dit agnosticistisch humanisme kan zich wel
begrijpelijk maken, dat deze opvattingen daar worden geaccepteerd en gepropageerd. Dit alles maakt de aangeduide praktijken en beginselen echter niet minder gevaarlijk noch voor de
betrokkenen, noch ook voor het openbare leven. Omtrent de
consequenties, die dit alles moet hebben, zullen wij in ons volgend artikel nog handelen.
IV. Het Verbond en de Christelijke Kerken.
In de statuten wordt over dit punt niet gehandeld. In de toelichting vinden wij: "Het verbond heeft geen behoefte anderen
hun godsdienstige overtuiging te ontnemen, zolang zij zelf niet
tot het inzicht zijn gerijpt, dat er een hogere waarheid is dan
de hunne. En deze rijping is geen kwestie van propaganda. Wat
wel tot de doeleinden van het verbond behoort, dat is de verdieping, verdediging en uitbreiding van de humanistische levens- en wereldbeschouwing onder het buitenkerkelijk volksdeel. Wordt het verbond aangevallen of belemmeren de kerken
de ontplooiïng van de humanistische gedachte en practijk, of
zouden zij ook tegenover hun eigen aanhangers gewetensdwang
toepassen, dan zou het verbond krachtig moeten optreden .... "
In andere uitlatingen troffen wij meerdere malen aan, dat het
verbond zich allereerst tot het buitenkerkelijk volksdeel richt,
terwijl hier wordt gesuggereerd, dat dit vrijwel uitsluitend gebeurt. Wat meer met de practijk overeenkomt, kunnen wij niet
beoordelen. In feite dient te worden genoteerd, dat het verbond
zich in geen geval wil begeven in de richting der Dageraadspropaganda.
Ook op dit punt komt echter alles wederom aan op de feitelijke uitwerking van deze vrij algemene richtlijnen. Gaan wij
de verbondspublicaties na, dan menen wij het volgende te mogen

99

I:

constateren. De radiolezingen, waarvan wij de eerste reeks bestudeerden, bevatten geen uitgesproken anti-christelijke tendenzen. Ook de eerste vijf schriftelijke lessen, door het verbond uitgegeven, zijn in dit opzicht correct, met uitzondering van een
enkele passus in De Toets der Rede (p. 4), welks schrijver ook
wat zuiverder had kunnen aangeven, in hoever de door hem
bestreden mening van prof. Banning als "de" christelijke moet
worden gezien.
Uit verschillende nummers van het verbondsblad waait ons
echter een heel andere geest tegemoet. Zeker, ook hier heerst
niet de sfeer van de Dageraad, waarvan men zich - zij het met
een vrij grote sympathie - uitdrukkelijk distancieert. Hier en
daar wordt zelfs een soort hoogachting voor het christendom
uitgesproken, al wordt met deze complimenten werkelijk niet
royaal omgesprongen en al hebben zij vaak een karakter, dat ons
allerminst sympathiek aandoet. Het geheel staat echter in het
teken van de stelling, dat de christelijke kerken worden bevolkt,
en zeker dat zij worden geleid, door een stel achterlijke cultuurdompers en keldervromen, wien het aan gezonde verdraagzaamheid op schromelijke wijze ontbreekt en die een rem vormen op
de gezonde vooruitgang. Zeker het wordt niet met deze woorden gezegd - de uiterlijke vorm is meestal beleefd - maar de
voortdurende suggestie laat deze indruk na, en daarbij komen
de vormen op het tweede plan. Een stel aangeprezen boeken
doet de rest. Men denke bijv. aan S. Vestdijk "De Toekomst der
Religie" of S. Freud "Mozes en het Monotheïsme". Ofschoon wij
eensdeels hoogachting hebben voor de beschaafde houding van
het verbond, vonden wij anderzijds toch ook weer neiging om
maar de voorkeur te geven aan de bestrijdingsmethode van
De Dageraad. Die geeft meer mogelijkheid tot stellingname,
dwingt eerlijke mensen wellicht nog eerder tot zelfstandig denken. Hier wordt telkens opnieuw, zonder bewijs, gesuggereerd,
dat het christendom dood is. Het lijkt zelfs het bestrijden nauwelijks meer waard.
Ook de boeken, door het verbond uitgegeven, zijn in dit opzicht geenszins vrij van smetten. Het werk van dr v. Spanje,
ofschoon niet steeds een reclame voor diens onbevooroordeelde
kennis van de christelijke levenssfeer, kunnen wij gevoeglijk
buiten beschouwing laten. Anders is het gesteld met de boven
reeds genoemde werken over het sexuele vraagstuk. Ook de
weken van het hoofdbestuurslid M. G. Warffemius, vooral diens
"Denkers en Strijders", dienen hier te worden genoemd. Inderdaad bewijst hij hierin, dat hij zich als humanist "fel zal keren
tegen priesters en predikanten, die Christus binnen de kerken
van hun stenen dogma's opsluiten. Priesterheerschappij en
eigengereide onverdraagzaamheid vinden in hem een felle bestrijder." (Inleiding). Een enkel citaat ter bevestiging van ons
oordeel, dal overige.ns allereerst betrekking heeft op de geest,
waarin het gehele werkje werd geschreven: "De Romeinen wa-
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ren uiterst verdraagzaam. Alle godsdiensten werden toegestaan.
Zij hebben zich alleen hevig geërgerd aan de christenen, die de
absolute waarheid meenden te bezitten en toen deze ook nog
weigerden de keizer goddelijke eer te bewijzen, kwam de vervolging. Toen echter het christendom zegevierde, zette de vernietiging van allen, die niet tot de machthebbende secte behoorden .... met alle middelen in." Dit citaat is typerend. Het
christendom kan niet scherp genoeg worden gehekeld, maar al
wat in de richting ligt van het vrijzinnige heidendom, wordt
met de meeste zorg ontzien, tot zelfs de grote christenvervolgingen toe.
.
Kenmerkend was ook de critiek op de Nederlandse bisschoppen, zulks naar aanleiding van de vastenbrief van 1947. De bisschoppen hebben daarin uitgesproken "dat ... , van moraal geen
sprake kan zijn voor wie niet gelooft aan een God, die de mens
zekere verplichtingen oplegt en het kwade bestraft." En verder:
"Wie niet gelooft in een God, doet wat nuttig en aangenaam
voor hem is. Alle systemen om een moraal op te bouwen zonder
God houden geen stand." "Gelukkig", zo was daaraan vooraf gegaan, "zijn de mensen krachtens hun christelijke beginselen,
die nog in hen leven, beter dan hun leer .... "
Het verbond achtte zich gerechtigd op deze brief als volgt te
reageren: "De onverdraagzaamheid en de geest der Inquisitie
hanteerde hier de onchristelijke middelen der misleiding en der
onwaarachtigheid, zoals wij ook de Nazi's hebben zien doen ....
de hele brief ademt een geest van kwade trouwen brengt slechts
scheiding tussen de mensen door de suggestie, dat men zonder
God geen goed leven kan leiden. Dit is christelijke hoovaardij."
(Mens en Wereld jrg 2 no 2). Ondanks alle aandrang om dit
terug te nemen werd de critiek gehandhaafd. In het volgend
nummer werd bovendien gezegd, dat het de bisschoppen alleen
ging om hun politieke partij. In het nog onlangs uitgegeven propagandageschrift van Jo Lips ("Wat doet het H.V. ?") vinden wij
het volgende: "Er zijn overvloedige voorbeelden van onverdraagzaamheid bij de christenen. In 1947 gaf het Episcopaat de
jaarlijkse vastenbrief uit. Ditmaal werd geconstateerd, dat ieder,
die niet in God gelooft, uiteindelijk tot beestachtigheid moet
geraken. Ook toen heeft ons verbond fel gereageerd. En niet
alleen in negatieve zin. In talrijke artikelen en redevoeringen
hebben wij aangetoond, dat het humanisme tot grote geestelijke
rijkdom kan voeren en hoe juist de uit de vastenbrief sprekende
onverdraagzaamheid een groot gevaar oplevert voor de geestelijke opbouw van ons volksleven." (p. 5).
Wij komen ook op dit punt nog terug in ons volgend artikel.
Hier zij slechts opgemerkt, dat de vastenbrief ex professo handelde over communisme en nazisme en slechts indirect over de
liberale gedachten, die het geloof in de harten der mensen ondermijnden en zo de bodem voorbereidden voor deze stelsels. De
bisschoppen hebben helemaal niet gesproken en blijkbaar ook
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niet eens gedacht aan het toen nog maar pas bestaande H.V.,
dat deze gelegenheid blijkbaar gaarne aangreep om op goedkope wijze van zich te doen spreken.
Ook de houding van het H.V. ten opzichte van de openbare
school verdient hier bespreking. Wij verwonderen ons niet bizonder over het feit, dat het verbond de gewone vrijzinnige afkeer
deelt tegen de bizondere school. Meer bedenking wekt, dat nergens wordt opgekomen voor het natuurlijk recht der ouders om
eigen kinderen naar eigen overtuiging te laten opvoeden, op
een door de staat gesubsidiëerde school van eigen richting. Nog
erger is, dat duidelijke sympathie bestaat voor een franse vereniging, welke aan de confessionele school alle subsidie wil
weigeren. Beslist stotend werkt het, wanneer "Mens en Wereld"
349 no. 12, met blijkbare instemming een minderwaardig artikel
overneemt omtrent de door kardinaal SpelIman gevoerde strijd
voor het recht der Amerikaanse ouders, een strijd, welke n.b.
wordt gevoerd om de allerminimaalste tegemoetkoming ten
einde de opgebrachte belastinggelden althans enigermate ook
aan katholieke ouders ten goede te laten komen. Nu ons land
van vrijzinnige zijde werd opgeschrikt door een wantrouwen
tegen de Katholieken op dit terrein, verdient deze houding dubbele aandacht.
Intussen staat het H.V. op de bres voor de openbare school.
Natuurlijk zou het de kinderen eigenlijk liever geheel zien opgevoed in agnosticistische zin. Het gevoel voor nationale eenheid en paedagogische inzichten, doet echter eigen verlangens
op de achtergrond geraken en aldus komt men tot propaganda
voor de openbare school. Wij laten buiten beschouwing, of er
voorlopig veel animo zou zijn voor scholen van een uitgesproken
agnosticistisch-humanistisch type - iets wat toch wel van belang is in deze kwestie. Wij wijzen alleen op het feit, dat het
verbond zijn leden aanspoort ouders met in aanmerking komende kinderen te bezoeken, om die te winnen voor het openbaar
onderwijs.
Omtrent dit onderwijs heeft het verbond een duidelijk omschreven opvatting (cfr Mens en Wereld 1947). Het verzet zich
met nadruk tegen iedere poging van Ned. Herv. zijde om de
openbare school te kerstenen. Godsdienstonderricht gedurende
de schooluren zou het nog wel toe willen staan - zij het met
enige tegenzin - mits de andere kinderen tezelfder tijd maar
zeer aangenaam worden bezig gehouden. De Bijbel mag wel
worden gebruikt in de klas, dat dient zelfs het geval te zijn,
maar dan alleen als boek, dat voor de christenen bizondere betekenis heeft, zoals de Koran voor de Mohamedanen enz. Uit
al deze boeken moeten de mooiste verhalen worden voorgelezen
maar steed op voet van gelijkheid. Van de christelijke waarde
van het geopenbaarde boek blijft dus niets over. De vorming
in de christelijke deugden dient zuiver "humaan" te worden opgevat, met uitsluiting van het specifiek christelijke in motive102

ring en beleving. Dit laatste zou niet passen in de sfeer van de
lagere school.
Het is duidelijk, dat dergelijk onderwijs, vooral als de klasseonderwijzer ook nog de opvatting van dit verbond is toegedaan,
de kinderen grotendeels onverschillig zal doen staan tegenover
het christendom en open zal stellen voor de ideeën van dit verbond, ook al komen dan geen specifiek agnosticistische stellingen ter sprake. Dat het eerlijker zou zijn, alle scholen in een
land als het onze ook in naam gelijk te stellen, in plaats van een
ongelovig type als "openbare" school een quasi-officieel karakter
te laten behouden, schijnt voor dit verbond onbegrijpelijk, wat
te opvallender is, waar het voortdurend ijvert voor de allesomvattende gelijkstelling der verschillende groeperingen.
Trouwens wij hebben nergens in de verbonds-litteratuur de
gedachte gevonden, dat de leden de plicht hebben om de christelijke overtuiging van de overweldigende meerderheid der bevolking te ontzien. Wel treedt meerdere malen duidelijk aan de
dag, dat men zich zonder meer gerechtigd acht om bijv. de sfeer
op Zondagmorgen te storen op elke wijze, die men zelf betamelijk acht, iets wat ook geldt van zedelijkheidsopvattingen, die in
het openbaar worden uitgedragen. In ons tweede artikel komen
wij nog terug op het duidelijk gebrek aan een zuivere opvatting
van gezonde verdraagzaamheid, die hier naar onze mening achter ligt.

103

r5(.anffekeningen
OP HET ONTWERP HUURWET *)
DOOR MR. DR. A. SCHRIJVERS

De huidige toestand
a de oorlog was een door de Overheid geleide ontwikkeling van lonen en prijzen in verband met de totaal
gewijzigde economische en sociale data noodzakelijk.
Te betreuren is het echter dat, terwijl de regeringspolitiek steeds weer trachtte de lonen en prijzen zoveel mogelijk
naar een nieuw ev~nwicht, aangepast aan de momentele verhoudingen, te doen tenderen, o.m. het beleid met betrekking tot
de huren geen wijziging van betekenis onderging. Principieel is
op dit gebied vastgehouden aan de bevriezing van de huren op
het peil van 1940.
De gevolgen van dit naar onze mening onjuiste beleid zijn
zeer ernstig. Gedurende de oorlog was het speciaal in verband
met de slechte positie der materialen voor de huis-eigenaren
vaak onmogelijk, om voor goed onderhoud der woningen zorg
te dragen. Na de oorlog echter zijn het de sterk gestegen prijzen
der vereiste materialen en de gestegen lonen incluis sociale lasten gecombineerd met het overheidsbeleid, dat geen of weinig
meerdere huurontvangst toestaat, die verhinderen dat vele niet
kapitaal-krachtige eigenaren hun woningen in redelijke mate
onderhouden.
Zo kunnen wij heden constateren dat een belangrijk gedeelte
van onze woningvoorraad slecht of niet voldoende is onderhouden, wat niet alleen een verlies betekent voor de eigenaren,
doch eveneens voor onze gemeenschap.
Ook is het gevolg van de stringente huurpolitiek dat de overheid bij de bouw van nieuwe woningen belangrijk ho-gere subsidies moet verstrekken dan het geval zou zijn geweest indien
tijdig ook de huren waren aangepast aan het hogere, mede door
het overheidsbeleid, tot stand gekomen prijs- en loonpeil. De
rijksbijdrage per nieuwe woning wordt immers bepaald op grond
van de z.g. onrendabele bouwkosten, welke kosten gevonden
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1
worden door van de door het Departement van Wederopbouw
en Volkshuisvesting goedgekeurde stichtingskosten af te trekken de z.g. rendabele bouwkosten, welke laatste berekend worden op basis van de huren voor gelijksoortige woningen verhuurd in 1940, verhoogd met een zeker percentage.
Had de Overheid nu een verhoging der huren gesynchroniseerd met de stijging van de lonen en prijzen, dan zouden de
rendabele bouwkosten hoger zijn komen te liggen, de onrendabele bouwkosten dus lager, en zou derhalve de rijksbijdrage
geringer zijn. Ook dit eist van de gemeenschap zeer belangrijke
bedragen.
Eert andere ongelukkige oonsequentie van de tot op heden gevolgde huurprijs-politiek is, dat de eigenaren van woningen
reeds jarenlang ernstig worden gedupeerd. Op hen is door de
Overheid een extra last gelegd, waar niets tegenover is gesteld.
Speciaal zijn de kleine bezitters van onroerend goed het kind
van de rekening geworden. Tenslotte mag in dit verband
niet onvermeld worden gelaten dat, terwijl vóór de oorlog ongeveer een zesde van het inkomen door de arbeiders
aan betaling van huur werd besteed, dit op heden slechts een
tiende of nog minder is. Door het jarenlang uitstellen van een
redelijke huurverhoging, is men nu gewend geraakt aan een
bepaalde verdeling van het inkomen, zodat het ernstige bezwaren en psychologische weerstanden zal ontmoeten, een dusdanige herverdeling van het huishoud-budget te bewerkstelligen
dat men een groter deel van het inkomen reserveert voor het
genieten van het gebruik van een woning.

Het ontwerp-Huurwet
Door de indiening van het ontwerp-Huurwet blijkt nu dat de
overheid eindelijk inziet dat ingrijpen geboden is. Directe overgang van de stringente huurpolitiek, inhoudende het in principe
fixeren van de huren op het peil 1940 en bescherming van de
huurder tegen opzegging zonder zwaarwichtige redenen door de
verhuurder, naar de toestand van vóór de oorlog, is vanzelfsprekend uitgesloten.
Immers al vertoont de bouwnijverheid een verheugende opleving en worden er heden bijna evenveel woningen als gemiddeld per jaar in de jaren 1930-1940 geproduceerd, van een
inhaling van de achterstand die door deskundigen geschat wordt
te liggen tussen de 250.000 en 300.000 woningen is nog geen
sprake. Nog vele jaren zal dus, tenzij er zeer bijzondere veranderingen zich voordoen, de vraag naar woningen het aanbod in
aanzienlijke mate overtreffen. Zolang deze situatie aanwezig is
zal de Overheid zich met de huurprijzen hebben in te laten en
zal zij de huurbescherming hebben te handhaven, daar de huurd2r, gegeven de vraag-aanbod verhoudingen, de economisch
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zwakste partij is. Zou zij dit niet doen, dan zou een sociaaleconomisch niet verantwoorde huurprijsstijging het gevolg zijn,
terwijl vele huurders eveneens gedwongen zouden worden hun
woning te verlaten daar zij de huur, gevraagd door de eigenaar,
niet meer zouden kunnen opbrengen. Terecht worden dus ook
in het ontwerp-Huurwet gehandhaafd de regeling van de huurprijzen (art. 1 tlm 9) en de huurbescherming (art. 10 e.v.).
Ten aanzien van de huurprijs is het algemene beginsel, dat de
op de dag voor de in werking treding van de wet geldende
huren van vóór 27 December 1940 1) gebouwd onroerend goed,
worden verhoogd met 15%. De huur van onroerend goed gebouwd op of na ge~oemde datum blijft als regel onveranderd.
Bij A.M.v.B. kunnen echter andere huurprijzen voor bepaalde
categoriën onroerend goed worden vastgelegd, indien daartoe
bijzondere redenen aanwezig zijn. Verder zullen bij A.M.v.B.
percentages wordelJ. vastgesteld waarmede de huurprijs mag
worden verhoogd in verband met meervoudige bewoning van
een zelfstandige woning. Dit percentage zal echter niet hoger
liggen dan 13.
De regeling van de huurbescherming, waarbij vele bepalingen
ons herinneren aan de regeling in het Huurbeschermingsbesluit
1941 neergelegd, welk besluit, indien de Huurwet tot stand komt,
zal vervallen, beschermt de feitelijke verhouding.
Is de huur- en verhuur-overeenkomst geëindigd, dan is de
gewezen huurder van rechtswege bevoegd in het genot van het
onroerende goed te blijven, lezen wij in art. 10 lid 1. Expireert
dus het huurcontract, en doet de eigenaar niets, dan zijn van
toepassing de bepalingen van het gemene recht n.l. art. 1607 c.q.
1623 B.W.
Zegt de eigenaar de huurovereenkomst op, dan treedt de huurbescherming in werking, waardoor een luchtledig voorkomen
wordt, dat mogelijk is onder het nu nog geldende Huurbeschermingsbesluit, n.l. wanneer de huur geëindigd is doch de rechter
nog niet zijn beslissing heeft gegeven. Slechts in zes in het ontwerp omschreven gevallen kan ontruiming van het ontroerend
goed gevraagd worden, n.l. bij onbehoorlijk gebruik, bij ernstige
overlast de verhuurder of zijn huisgenoten aangedaan, bij ernstige wanbetaling, indien de verhuurder het verhuurde zo dringend voor eigen gebruik nodig heeft dat van hem, de economische belangen en maatschappelijke behoeften van huurder en
verhuurder naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan
worden gevergd dat de gewezen huurder nog langer in het genot van het gehuurde blijft, indien de verhuurder het goed nodig
heeft om te voldoen aan een verplichting hem door enig rechtsvoorschrift of beschikking van overheidswege opgelegd en tenslotte, indien de gewezen huurder niet accoord gaat met een
1) In werking treding Huurprijsbesluit 1940.
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redelijk aanbod van de zijde van de verhuurder tot het aangaan
van een nieuwe huurovereenkomst (art. 11 en 12).
De overige artikelen betreffen de procedure inzake geschillen
betreffende de geoorloofde huurprijs en de ontruiming. Deze
gaan wij hier stilzwijgend voorbij, echter niet zonder met voldoening te constateren dat het vaststellen van wat de geoorloofde huur is, uit handen van de administratie is genomen en
gebracht is bij de onafhankelijke rechterlijke macht.

Critiek op het ontwerp
In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat het percentage der huurverhoging in het algemeen 15 pct, "de eigenaren
in staat stelt althans het onderhoud op redelijke wijze te verzorgen en de stijging van andere op het gebouwde onroerende
goed drukkende lasten op te vangen", terwijl wij verder lezen
dat "bij de berekening van dit percentage tegenover elkaar gesteld zijn de stijging van onderhoud sp rij zen, belastingen en
administratie-kosten, berekend op 20 pct, en de besparingen
door minder huurverlies wegens leegstaan, minder onderhoud
door minder verhuizingen en versobering in het binnen-onderhoudswerk, welke tezamen op 5 pct, zijn geschat", waarna vervolgens door de ondertekenaars der wet wordt erkend, "dat deze
berekening van de stijging der kosten aan de krappe kant is."
Te betreuren is het dat in de Memorie van Toelichting geen
nadere specificatie van de diverse kosten is gegeven, daar nu
geen mogelijkheid aanwezig is om de diverse kosten-delen afzonderlijk onder de loupe te nemen. Wij zijn echter de overtuiging toegedaan dat de berekening van de stijging der lasten
niet alleen aan de krappe kant is, maar ten enenmale onvoldoende, terwijl bovendien het reëele inkomen der huiseigenaren
geen stijging zal vertonen, zodat de onrechtvaardigheid ten aanzien van de inkomenverdeling met betrekking tot deze categorie
der bevolking blijft bestaan.
Uitgegaan wordt blijkbaar van de situatie van vóór 1940, die
men als normaal beschouwt. Nu is het bekend, dat toen de huiseigenaren veelal de zwakste partij op de woningmarkt waren,
gezien de destijds bestaande verhoudingen van vraag naar- en
aanbod van woonruimte, zodat een redelijk rendement uit
huizen-bezit niet gemakkelijk te verkrijgen was, in verband met
de lage huur die geaccepteerd moest worden. Hier komt bij dat
gedurende de oorlogsjaren en daarna, vele eigenaren van huizen
niet in staat waren voor een redelijk onderhoud zorg te dragen,
met als gevolg een grote achterstand in dit onderhoud, die echter ingehaald moet worden en wel op zo kort mogelijke termijn,
wenst men tenminste niet dat onze woningvoorraad snel belangrijk in waarde zal dalen. Dat de verhoging der huren met 15%,
op basis van de reeds in vele gevallen te lage huren vóór 1940,
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ten enenmale ontoereikend is, om deze achterstand in onderhoud
te financieren, is wel duidelijk. Ook de Memorie van Toelichting
rept met geen enkel woord over de financiering van deze achterstand. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat door
de gedwongen samenwoning van meerdere gezinnen in één
woning, de woning belangrijk meer onderhoud vraagt, sneller
uitgeleefd zal zijn en vaak ook door de inwoning declasseert.
Wel is in deze gevallen een huurverhoging ingewilligd tot
maximaal 30%, doch het is zeer de vraag of dit voldoende is
in verband met de versterkte afschrijving die nodig is in verband
met de intensievere bewoning en de mogelijke declassering.
Houdt men verder rekening met de verhoging van de opcenten
van de grondbelasting, b.v. in Noord-Holland van 18 op 50, in
Gelderland van 20 op 60, in Limburg van 20 op 50, om er enige
te noemen, de stijging der materiaalprijzen die op ruim het drievoudige van 1940 zijn te stellen, de stijging van de lonen en
sociale kosten, de verhoogde afschrijvingspercentages die in
practijk moeten worden gebracht in verband met de gestegen
bouwkosten, de verhoging van de brandverzekeringspremie
e.d., dan is het duidelijk, dat 15% huurverhoging in genen dele
tegemoet komt aan de rechtvaardige wensen der huiseigenaren,
die reeds jarenlang om een gelijke behandeling vragen als bijv.
de grote groep der arbeiders wier geld inkomen door de Overheid wordt verhoogd bij stijging van het prijsniveau. Wil de
Overheid ernst maken met de verlichting der extra-lasten, aan
deze categorie der bevolking reeds jaren opgelegd, dan zal zij
het percentage der huurverhoging belangrijk omhoog moeten
brengen, waarbij wij denken aan 25 à 30%, terwijl het naar onze
mening onjuist is om een maximumpercentage van 13 op te
nemen in de wet voor huurverhoging boven de 15% in gevallen
van meervoudige bewoning van een zelfstandige woning. Vaak
immers .zullen de huurders in dergelijke gevallen tezamen een
belangrijk hogere huur kunnen opbrengen, waardoor de mogelijkheid aanwezig is, de eigenaar iets meer ter beschikking te
laten voor extra-onderhoud e.d. voortvloeiende uit deze samenwoning. Gezien dit alles is het naar onze opvatting dan ook onaanvaardbaar dat bij de Wederopbouw-wet aan de gemeentebesturen de bevoegdheid wordt gegeven, maatregelen te treffen
tot het tegengaan van verwaarlozing van het onderhoud van
woningen. Immers de huurverhoging is onvoldoende voor de betaling van het normale onderhoud, maar volslagen ontoereikend
om de achterstand in te halen.
Hoogstens zou men in de gedachtengang van de voorstellers
van de wet mogen eisen, dat de eigenaren aantonen de geïncasseerde huurverhoging inderdaad geheel besteed te hebben voor
onderhoud. Ook dit zouden wij echter nog als een onredelijke
eis willen zien, daar eindelijk de huiseigenaren ook wel eens een
iets hoger bedrag voor hun levensonderhoud mogen ontvangen.
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Kan aan de bezwaren worden tegemoet gekomen?
Te begrijpen is het echter, nu de Overheid zo lang reeds in
gebreke is gebleven om in haar constructieve loon- en prijspolitiek, ook de huren op te trekken, dat het uitermate moeilijk
is een dusdanige huurverhoging toe te passen, dat daaruit de
achterstand in onderhoud en het normale onderhoud, kan worden bestreden, alsmede een redelijke beloning voor de huiseigenaren overblijft. Een dergelijke huurprijs-stijging zou zeker
de huishoudbudgets van vele arbeidersgezinnen ernstig verstoren, maar bovenal zouden vele gezinnen, behorende tot de
midden-klasse der inkomen-trekkenden in een uiterst moeilijke
positie komen, daar de reëele inkomens van deze groep in het
algemeen zeer sterk zijn gedaald, dit in tegenstelling met de
lonen der arbeiders. Het gevolg zou zijn sociale onrust, vermindering van de arbeidslust en uiteindelijk opschroeving van
het loon- en prijspeil, wat onder de gegeven omstandigheden, zo
enigszins mogelijk, moet worden voorkomen. Blijkbaar is de
Overheid overtuigd, dat de nu voorgestelde verhoging reeds niet
uit het huidige inkomen kan worden bestreden, daar zij in de
Memorie van Toelichting compensatie van de huurverhoging
door verlaging der inkomsten- en loonbelasting in het vooruitzicht stelt. Over de vraag, of en in hoeverre deze compensatie
in feite zal plaats vinden, volgt hieronder nog een enkele opmerking. Nu echter tot compensatie is besloten, vragen wij ons
af waarom nu niet, door een verdere verhoging van het huurverhogingspercentage van 15, gecompenseerd door een wat sterkere verlaging van de genoemde belastingen, de mogelijkheden
tot inhaling van de achterstand in het onderhoud, tot verzorging van het normale onderhoud en tot het geven van een meer
redelijke beloning voor de diensten, bewezen door de huiseigenaren, worden vergroot. Indien men hiertoe niet wenst over
te gaan, waren echter ook andere mogelijkheden te overwegen
om aan de huiseigenaren recht te doen, zonder de huurders verder te belasten. Wij denken hier aan verlaging der grondbelasting en andere lasten op het onroerend goed drukkend, aan het
toestaan van bijv. hogere afschrijvingspercentages, waardoor de
inkomsten-belasting voor de huizen-exploitanten wordt verlaagd, aan het vaststellen van een belangrijk hoger percentage
dan 15 voor bedrijfspanden, waardoor althans een gedeelte der
eigenaren van onroerend goed wordt geholpen, aan het verlenen
van subsidie voor het inhalen van de achterstand in onderhoud,
speciaal als dit mede het gevolg is van inwoning e.d. Langs
diverse wegen kan de verhuurder meer recht worden gedaan,
zonder dat dit direct belangrijke consequenties voor het merendeel der huurders behoeft te hebben.
Wil men de huren in de hand houden, dan is het vanzelfsprekend noodzakelijk de huurbescherming te handhaven. Dit laatste is een noodzakelijk complement van de beheersing van het
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huurpeil. Ofschoon deze genotsbescherming de rechten van de
eigenaar zeer sterk aantast, zal hij dit in de huidige omstandigheden, gezien het schreeuwende tekort aan woonruimte, moeten
accepteren en elke bona-fide huizen exploitant zal zich hiermede
ook gaarne accoord verklaren.
Tenslotte nog de vraag, of de huurverhoging zal worden gecompenseerd door de voorgestelde verlaging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting. Vooreerst blijkt, dat al degenen,
die tot op heden geen loonbelasting of inkomstenbelasting betalen, zonder meer de huurverhoging zullen hebben te incasseren. Daar dit veelal gezinnen zijn met een zeer laag inkomen
of grote gezinnen, die door de toegepaste kinderaftrek buiten
de belastingen vallen, is dit wel zeer ernstig te nemen.
Bijv. een kleine zelfstandige, die een zuiver inkomen heeft
van f 2.000,- en kinderaftrek voor vijf kinderen, betaalt
heden geen inkomstenbelasting, doch wel, indien hij in een
huurhuis woont, straks de volle 15% huurverhoging. Een
arbeider, die een weekloon incluis kinderbijslag ad f 41,92
ontvangt en vier kinderen heeft, betaalt nu geen loonbelasting,
doch zal wel de huurverhoging hebben te voldoen. Ook in
diverse gevallen, dat men wel inkomsten- of loonbelasting betaalt, vindt geen volledige compensatie plaats. Nemen wij als
voorbeeld een arbeider, die een weekloon heeft incluis kinderbijslag van f 51,92 en vier kinderen, waarvoor aftrek. De belastingverlaging zal voor hem bedragen f 0,48, de huurverhoging
echter zeer waarschijnlijk meer, immers bij een huur van f 5,per week, is de huurverhoging f 0,75, terwijl een arbeidersgezin
met twee kinderen, waarvoor kinderbijslag en aftrek en hetzelfde basisloon als in het eerste geval n.l. f 40,-, een belastingverlaging krijgt van f 1,06, dus zeker meer dan de huurver. hoging beloopt. Heeft de hiervoren bedoelde kleine zelfstandige
in plaats van vijf kinderen, twee kinderen, dan bedraagt voor
hem de belastingverlaging per jaar f 33,50, doch de huurverhoging zal in vele gevallen meer dan dit bedrag zijn. Is hij in het
gelukkige bezit van vijf kinderen en trekt hij een zuiver inkomen van f 3.500,- dan is de belastingverlaging f 47,60; betaalt hij echter bijv. een huur van f 420,- per jaar, dan is de
compensatie ook niet bereikt. Daar grote gezinnen in het algemeen meer huur moeten betalen dan kleine gezinnen, daar de
woonruimte groter moet zijn en lager in de belasting worden
aangeslagen dan kleine gezinnen met hetzelfde inkomen, zullen
de grote gezinnen de huurverhoging geheel voor eigen rekening
hebben te nemen, of zal de hen ten deel vallende compensatie
geringer zijn, dan bij kleine gezinnen. Rechttrekken van dit verschil lijkt ons alsnog noodzakelijk.
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HET ANDERE RUSLAND
ACTIVITEIT OER GEËMIGREERDE RUSSEN DOOR H. KEMNA

en tijde van het nationaal-socialistische regime in Duitsland, werd ook het begrip van "het andere Duitsland"
geboren. Dit "andere" Duitsland omvatte geheel die
geestelijke macht van de Duitse tegenstanders van het
Hitler-systeem, zowel in het land zelf als in het buitenland, die
de erkende waarden van geest en beschaving wilden beschermen en voor betere tijden bewaren.
In een gelijke zin zou men ook thans van een "ander Rusland" kunnen spreken: immers ook de bolsjewistische tyrannie,
die voor velen synoniem schijnt met Rusland en dit land op zo
gruwzame wijze representeert voor het forum der wereld, heeft
haar tegenstanders en bestrijders onder de Russen zelf. De rechtvaardigheid gebiedt, dat bij het spreken over Rusland en de Russen niet in kortzichtige eenzijdigheid alles wat Rus of Russisch
heet met het communistische regime vereenzelvigen. In talrijke
centra der Russische emigratie, die nu reeds meer dan dertig lange
jaren duurt en nog voortdurend met nieuwe vluchtelingen wordt
versterkt, leeft dit "andere" Rusland: en zijn vertegenwoordigers
staan, ook al huldigen zij onderling verschillende opvattingen
en zijn zij verschillende levensbeschouwingen toegedaan, aan de
zijde der vrije volkeren in de koude oorlog tegen de nieuwe
vernietigers der menselijke persoonlijkheid en waardigheid.
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Een Russisch anti-communistisch congres
In Januari werd in New York het eerste pan-Russische anticommunistische congres gehouden. Vorst Sergej BjeloselskijBjelozerskij, de leider van het organisatie-comité van dit congres, heeft in een rondschrijven aan de niet-communistische wereld verklaard, dat de Russen geroepen zijn om de voorhoede te
vormen in de strijd tegen het communisme. De Russische AntiCominform in de Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft
een programma van zeven punten opgesteld:
l. Anti-communistische propaganda door middel van pers,
radio-lezingen en congressen
2. Financiering van anti-communistische bladen en verenigingen
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3. Het verschaffen van inlichtingen aan alle regeringen over de
problemen der anti-communistische politiek
4. Mobilisering der anti-bolsjewistische Russen over de gehele
wereld
5. Steunverlening aan de immigratie van anti-communistische
D.P.'s in de Verenigde Staten
6. Materiële hulp aan behoeftige anti-bolsjewisten
7. Het aanknopen van betrekkingen met alle anti-communistische organisaties.

Nieuwe. droom van het oude Czarenrijk
In Europa bevindt zich het voornaamste centrum van dit
"andere" Rusland op het ogenblik in de Amerikaanse zone van
West-Duitsland. Hier hebben oude en nieuwe militairen elkaar
getroffen: zij vormen de resten van het leger, dat de Duitse
Wehrmacht destijds had gerecruteerd uit de Russische gevangenkampen. Deze z.g. troepen van Wlassow, die men er zeker niet
van mag verdenken, dat zij enige sympathie zouden koesteren
voor HitIers verachting voor alles wat Slavisch was, noch voor
diens plannen tot wereldverovering, waren destijds bereid gebleken zich desnoods met de duivel te verbinden, indien zij daardoor maar hun vaderland van het bolsjewistische juk zouden
kunnen bevrijden. Zij gaven zich toen een ideologie, die aanknoopte aan de tradities van het "oude heilige Rusland".
Hun leiders zijn zo goed als allen monarchisten: zij beschouwen een democratie in West-Europese of Amerikaanse zin als
onbruikbaar voor Rusland en verwachten van de aantrekkingskracht van de Czarentroon een werkelijke vrede voor hun zwaar
beproefde vaderland. Tijdens een bijeenkomst dezer groepen in
Mei 1949 in het kamp Schlossheim-Feldmaching, werd onder
voorzitterschap van kolonel Michael Semjonow een "Provisorische Raad der Russisch-monarchistische Beweging" in het leven geroepen.
De 28ste Juli
De 28ste Juli, die in de geschiedenis van deze eeuw reeds
tweemaal een rol heeft gespeeld - in 1914 als de dag van het
ultimatum van Oostenrijk-Hongarije aan Servië, dat het begin
werd voor de eerste wereldoorlog en in 1919 als de dag van het
Verdrag van Versailles - is door de czaristische groepering van
de Russische-anti-bolsjewistische emigranten aangewezen als de
"Dag van de monarchistische beweging". Het is bovendien de
feestdag van de H. Wladimir, de stichter van het Russische Rijk
en de patroonheilige van de pretendent voor de czarenkroon,
grootvorst Wladimir, die op het ogenblik in Madrid zijn verblijf
heeft gevestigd. De Russische monarchistische beweging vindt
haar steunpunten voornamelijk in het "Verbond van de St.
Andreas-vaan", in de "Pan-Russische militaire vereniging", in de
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diverse kozakken-eenheden en in het garde-corps van generaal
Rogoshin, dat zich op het ogenblik in de Britse zone van Oostenrijk bevindt. Het "Verbond van de St. Andreasvaan" ontleent
zijn naam aan de banier van het oude Russische leger met het
blauwe Andreaskruis op een wit veld. Deze vereniging, die de
grootste is, kenmerkt zich door een zeer levendige politieke activiteit en een concreet programma voor de toekomst.
Het programma van het "Verbond van de St. Andreasvaan".
De monarchisten, onder de banier van het Andreaskruis ver.
enigd, eisen in hun programma voor het toekomstige nieuwe
Rusland na de bevrijding van de bolsjewistische dictatuur: gelijkheid van alle burgers zonder onderscheid van ras, nationaliteit of godsdienst, van politieke overtuiging of geslacht; culturele en nationale autononie voor alle volkeren van Rusland,
verbonden met het recht zelf hun lot door verkiezingen te bepalen. Op het gebied van de rechtspraak wil men het systeem
terug uit de czarentijd, n.l. onafhankelijke gerechtshoven enz.;
het economisch program wil vermindering van de oorlogsproductie, opvoering van de woningbouw en verhoging van de
productie van die goederen, die van openbaar nut zijn. In alle
takken van de volkseconomie moet het particulier initiatief weer
de boventoon voeren; het privaatbezit wordt wederom onschendbaar verklaard, het recht van overdracht en van schenking
wordt opnieuw geregeld; het eigen handwerk en het systeem
der vrije concurrentie zal weer worden ingevoerd. De paragrafen
13 en 14 van het landbouwprogram vermelden o.a. liquidatie der
kolchosen, verdeling van de grond aan de kleine boeren, vrije
verkoop van tractoren en andere machines aan de kleine boeren,
liquidatie van de grote staatsgoederen. Op het gebied van de
handel moeten de vrijheid van handel in het binnenland en de
staatscontrole op de buitenlandse handel op elkaar afgestemd
zijn.
Het arbeidsprogramma eist vrijheid van vakvereniging; afschaffing van het Stachanow-systeem, bijzondere bescherming
bij de vrouwenarbeid; controle van de staat op de arbeidsveiligheid; ouderdoms- en wezenverzekering; bijzondere maatregelen
ten behoeve van oorlogsinvaliden en voor de strijders voor de
bevrijding van Rusland en hun nabestaanden; kosteloze medische hulp voor de arbeiders.
Op het gebied der volksvoorlichting wil men eveneens de
nodige maatregelen nemen. De eerste is b.v. afschaffing van het
leugenachtige propaganda-systeem in de scholen en in plaats
daarvan een zedelijk verantwoorde, vaderlandslievende democratische opvoeding en onderwijs. Staatsbeurzen voor studie aan
de universiteiten voor goede leerlingen op de middelbare scholen, bevordering van wetenschappelijke instellingen ten gunste
van het algemeen welzijn en niet zoals het thans het geval is
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voor communistische propaganda. Bevordering der kunsten in
dezelfde zin, vrijheid in toneel en film, zang en muziek, schilder- en beeldhouwkunst, filosofie en literatuur.
Deserteurs uit het Rode leger hebben, naar de Midden-Europa
correspondent van het K.N.P. meldt, dit program, dat in de vorm
van talloze brochures en vlugschriften onder de Russische bezettingstroepen in Duitsland en Oostenrijk is verspreid, begroet
als de meest concrete manifestatie van het "andere Rusland en
zijn uitwerking onder de troepen van het Rode leger vergeleken
met het effect van een atoombom.
De Kozakkengeneraal Kononow
Een bijzondere groep, die voorstander is van de terugkeer van
de Czaar, vormen de Kozakken, voor wie de Amerikaanse
generaal Clay een bijzonder zwak had in de tijd, dat hij in de
Amerikaanse zone van Duitsland resideerde. Einde 1948 hielden
zij reeds hun eerste congres onder voorzitterschap van generaalmajoor Iwan Kononow, de strijder tegen het Rode leger in
1942-1943 en tegen Tito in 1944. Kononow hield een opmerkelijke redevoering, waarin ongeveer de gehele tragedie der
grote democratieën in de tweede wereldoorlog werd weerspiegeld. "Van 1945 af", aldus deze generaal, "hebben de Communisten ons achtervolgd als "collaborateurs met de Duitsers".
Velen van ons zijn gearresteerd en gefusilleerd. Meer dan twee
jaren hebben wij ons in de geallieerde gebieden verborgen moeten houden. Maar ten lange leste toch begonnen de democratieën in 1947 het besef te krijgen, dat het bolsjewisme haar
doodsvijand is en dat wij hun beste medewerkers in de strijd
tegen het communisme zouden kunnen worden. Wij willen hun
leren het bolsjewisme te begrijpen en te bestrijden!"
De trage.die der Kalmukken
Tijdens ditzelfde Kozakkencongres sprak eveneens een vertegenwoordiger der Kalmukken uit de Noordelijke Kaukasus,
die de tragedie ontvouwde, waarvan zijn volk het slachtoffer
was geworden. Toen de Duitsers in 1942 in aantocht waren, hoopten de Kalmukken in hun autonome republiek het gehate
bolsjewistische juk te kunnen afschudden. Zij kwamen in opstand en konden met behulp der Duitsers het Sovjet-bestuur
liquideren. Doch de Duitsers lieten de Kalmukken geen eigen
legergroep formeren, doch lijfden hen in bij de Duitse Wehrmacht. Toen de Duitsers later terugtrokken, dwongen dezen hen
mee terug te trekken en moesten zij hun familieleden overlaten
aan de wraak van het Rode Leger. Het Rode Leger heeft wraak
genomen. De gehele bevolking werd naar Siberië getransporteerd. De autonome republiek der Kalmukken verdween van de
landkaart der Sovjet-Unie. Hun hoofdstad Elista werd de garnizoenstad der Sovjets en heette voortaan Stepnoje en niets
herinnert thans meer aan de Kalmukkenstaat van vroeger.
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Titoïsme onder vroegere Wlassow-soldaten
Naast deze groepen, wier anti-bolsjewistische instelling voor
honderd procent duidelijk is, bevinden zich onder de Russische
emigranten in West-Duitsland ook nog verschillende "Titoïsten",
d.w.z. vijanden van het Stalinistische bolsjewisme, doch niet
van de Marxistische-communistische leerstellingen. Deze worden vooral gevonden onder die vroegere volgelingen van generaal Wlassow, die men zonder enige herscholing uit de vroegere
gevangenkampen heeft gerecruteerd en die dan ook nauwelijks
enig ander systeem kennen dan dat der communisten. Deze
groep heeft zich onlangs eveneens geconstitueerd onder de
initialen S.B.O.N.R., d.w.z. "Sojus Borby sa Osvoboshdenja
Narodov Rossij" (Strijdgemeenschap voor de bevrijding van de
Russische volkeren). Haar program, dat door twee kapiteins,
Galkin en_ Legostajew, is ondertekend, wil de handhaving van
het marxisme, van het "liberale" etheïsme, (d.w.z. het wil de
Kerk tolereren, doch kant zich tegen een ondersteuning van de
Kerk door de Staat), handhaving van het staatskapitalisme, van
het verbod op anti-democratische partijen en het behoud van
de kolchosen. Ook in de terminologie van deze groepering ontbreekt de overeenstemming met de Tito-beweging niet, wanneer zij in haar oproep het "Verbond van de St. Andreasvaan"
een instrument noemt van het Amerikaanse imperialisme.
Legostajew was vroeger dan ook gymnastiekleraar der NKVD!
De socialisten van Kerensky in de V.S.
De Russische immigratie in de V.S. bracht voornamelijk versterking voor de socialistische groeperingen, die de richting van
Kerensky zijn toegedaan. Zij stammen af van de strijders tegen
het politieregiem uit de Czarentijd en hebben daarom niet veel
sympathie voor de czaristisch-georiënteerde militairen. Niettemin is hun anti-bolsjewistische instelling volkomen duidelijk
en de pogingen van de S.B.O.N.R. om met de Kerensky-heweging een gezamenlijke marxistisch front tegen Stalin te vormen, zijn tot nu toe steeds mislukt.

Anti-communistische Russen in Engeland
Engeland bezit eveneens zijn eigen anti-communistische Russische groepering, die onder leiding staat van een oude vriend
van Engeland en medewerker van de Secret Service, kapitein
Nikolaj Tschaplin. Deze is sociaal-democraat en hij heeft in 1918
geprobeerd in Archangelsk een soort Labour-republiek te stichten. Tschaplin is thans 65 jaar oud. Zijn intiemste medewerkers
zijn overste Orechow en de journalist Baikalow. De groep van
Tschaplin lijdt een weinig onder het algemene wantrouwen, dat
de Engelsen bij de anti-bolsjewistische Russen genieten, omdat
de Engelsen namelijk bij de capitulatie van Duitsland vier
Kozakken-generaals van het Rode Leger hebben uitgeleverd,
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n.l. de schrijver Peter Krassnow en diens neef, de chef van de
generale staf Semjon Krassnow, de chef van de Terek-Kozakken
Andrej Skuro en de commandant van het Kozakkenleger Timotej
Dumanov.

Voorbereiding tot "onmiddellijke actie"?
Van alle groeperingen van het "andere" Rusland is vooral
het "Verbond van de St. Andreasvaan" het meest actief en
houdt het meest rekening met de mogelijkheid van een oorlog.
De voornaamste persoonlijkheden van deze organisatie zijn
generaal Peter Glasenapp, de president van de organisatie,
Nikolaj Fedorowitsj Fabricius, die door de IRO is erkend als de
leider van de Russische vluchtelingen centra in Duitsland, kolonel Michael Alexander Semjonow, leider van de werksectie en
Eugen Alexandrowitsj Artzjuk, die de leiding heeft van de
administratie.
De organisatie heeft onlangs een militair-wetenschappelijk
instituut gesticht waar o.a. de volgende lezingen werden gehouden: De ontwikkeling der Russische artillerie" door kolonel
Serbin; "De granaatwerper in het Rode Leger door luitenantkolonel Wetlugin; "De oorlog 1941-1945 door de vijand gezien",
luitenant Kandaurow; "Radar" door luit.-kolonel Wetlugin; en
"Wegenbouw in de moderne oorlog" door kolonel Balatzky.
Sedert December 1949 is het "Verbond van de St. Andreasvaan"
in de V.S. vertegenwoordigd door generaal-majoor Iwitsky, die
tevens lid is van het anti-communistische centrum van vorst
Beloselsky. In Zuid-Amerika heeft de vereniging een vertegenwoordiger te Buenos Aires in de persoon van generaal-majoor
Karius.
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1940-1945-1950
'40 - Theodoor Haecker, de
fijnzinnige Duitse denker, die,
toen hij nog niet katholiek geworden was, zijn schrijversloopbaan met Kierkegaard begon en
die - hij stierf 9 April 1945 met "den bochel Kierkegaard"
zijn litterair oeuvre besloten
heeft, hij noteerde op 10 Mei
1940 in zijn dagboek (na de
oorlog onder de titel Tag-und
Nachtbücher in de Hegner-boekerij uitgegeven) met machteloze verontwaardiging:
"Opmars in België" en
Holland: gisteren schreef de
Frankfurter Zeitung, dat een
aanval op Holland dwaasheid
zou zijn en strategische onzin! Waarom heeft zij dat
geschreven? Uit overtuiging?
Eenvoudig dwaasheid en onzin. Hoe kan men in Duitsland
een overtuiging uitspreken, in
die zee van leugen en verderf? Uit tactiek? Dwaasheid
en strategische onzin! Zou
er één idioot in Europa zijn,
die niet weet, dat Duitsland
de Hollandse kust wil hebben?
Waarom dan!
In de oorlogen van deze
wereld vechten mensen tegen
mensen, en niet goede tegen
slechte engelen, al lijkt het er
vaak op en is het toch zelfs
soms werkelijk zo óver de
mens en lángs hem heen ....
Niet iedere oorlog is een Godsgericht. Maar zo mag men

nochtans bijvoorbeeld noemen
de oorlog van de Grieken
tegen de Perzen, van Rome
tegen Carthago, van het
Avondland tegen de Hunnen
en Turken? Wat zijn vandaag
de dag de Duitsers na hun
afval? Zij n ze niet ... ?
Het schimpwoord is volkomen menselijk, omdat er
dingen bestaan, die menselijk
zijn èn beschimpenswaard.
Het scheldwoord kan slechts
worden misbruikt, omdat het
ook terecht kan worden gebruikt. En terecht wordt het
gebezigd, als de taal niets
anders voor de een of andere
zaak voorradig heeft om het
goed te noemen dan het
schimpwoord, als zo'n zaak
zonder dat niet door en door
kan worden gekend. De mensgeworden Zoon van God heeft
de verschrikkelijkste scheldwoorden van zijn volk en zijn
tijd "in de mond genomen
tegen de Farizeeën ... "
En verder noteerde Haecker
die dag nog:
"De techniek heeft de oorlogswapenen van de mens
bovenmenselijk en dientengevolge onmenselijk gemaakt;
zij heeft het woord omgezet
in een drukkerij pers en het
zwaard in kanonnen. Het verschrikkelijke resultaat daarvan is, dat zij, zonder Gods
onmiddellijk ingrijpen, den
Boze, die zich gewetenloos
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van haar bedient, noodzakelijkerwijze begunstigt".
Om wille van deze man, die
al zeven jaar tevoren door de
Gestapo in verhoor was genomen en met een herinnering
daaraan op 2 Mei 1940 noteerde:
"een halve dag maar proefde ik
wat het was om in de handen
van mensen te vallen", om wille
van deze man en allen, die hem
geestelijk verwant zijn, zijn wij
thans bekommerd om het probleem-Duitsland.
Mei 1940.
'45 - " ... het christendom
(heeft) ten aanzien van alle
andere kennis een geheel enige
plaats, ook dus ten aanzien
van de politiek. En daar deze
niet slechts een "scientia"
maar ook en in het bijzonder
een "ars" is, daar politiek een
zaak is niet enlcel van kennen,
maar ook van kunnen, niet
enkel van beschouwend weten,
maar ook van handelende
wijsheid, heeft het christendom hier zijn betekenis niet
alleen om de kennis, die het
bijbrengt, maar evenzeer om
de leer van het handelen, om
de moraal, die het op grond
van het gekende voorstaat.
Naar theorie en praktijk heeft
het christendom betekenis
voor de politiek.
Als overal elders is ook hier
de betekenis van het christendom vóór alles: dat het de
dingen op hun eigen plaats
zet. Zo wijst het aan de
politiek een plaats toe, waar
zij zich zal moeten laten gelden en waarop zij geen inbreuk van welke zij de ook
behoeft te dulden, maar eveneens waar buiten zij zich niet
behoort te bewegen. Daardoor
relativeert het de politiek, als
men wil, doch het betreft hier
een relatie, die de politiek
sterker maakt dan wanneer
zij zich in het isolement van
absolute gelding begeeft. Het
christendom stippelt immers
voor de politiek een gebied
uit, dat beperkt blijft tot de
eigen belangen der staatsgemeenschap, belangen van

118

beslist tijdelijke aard en hiervan alleen, maar het brengt
ook een verbinding tot stand
met het hogere gebied van
de godsdienst en het eeuwige
hiernamaals door te ontkennen, dat alle tijdelijl{e zaken
haar bijzondere waarde ook
voor dit gebied bezitten. Zo
wordt niet alleen de souvereiniteit der politiek bewaard,
maar ook haar een zin toegeschreven, die haar buiten het
christendom vreemd is, een
eeuwigheidszin ... "
Een te lang en nochtans ál te
kort citaat! - Nauwelijks was
het uur der bevrijding geslagen,
of - weet ge 't nog en hebt
g' er óók nog een boekenplank
vol van staan - een stroom van
libellen en brochures kwam van
de vijf jaar lang verwaarloosde
persen over democratie, hervorming, politiek, parlementarisme,
doorbraak.... Veel daarvan
heeft geen andere betekenis
gehad dan het slaken van een
zucht van verlichting. Maar een
diepe klank, waarvan vijf jaren
jaren later en daarná de weerklank moge worden opgevangen
en versterkt, had dat kleine
grauwe boekje van mr. thans
prof. J. J. M. van der Ven, dat
Brand in Hilversum in 1945
uitgaf onder de titel "Vrijheid
en Christendom". Daarin werden "de grondslagen der samen1eving" blootgelegd onder het
veelbetekenende motto, ontleend
aan de Russische wijsgeer
Boloviev: "de zedelijke wet verplicht ons niet tot het voelen
van de liefde maar tot de
werken der liefde".
Boren Kierkegaard
08131855); Wladimir Soloviev (18531900). Beiden leven in onze
dagen feller en invloedrijker
dan in de jaren van hun aardse
wandeling. Gods molen maalt
langzaam. En tienduizenden
mensen komen om buiten het
christendom en buiten de vrijheid.
Mei 1945.
'50. Want terwijl twee
darren de Vlag hangt uitgestoken
- één dag halfstok om hen te

gedenken die in de strijd om de
vrijheid vielen; één dag wapperend op het eerste lustrumfeest der bevrijding, lezen wij
in de verschrikkelijke roman
van de Roemeen Virgil Gheorghiu: Het vijfentwintigste uur:
De mens is gereduceerd tot
slechts één van zijn dimensies:
de sociale dimensie. Hij is omgevormd tot Burger, wat niet hetzelfde is als Mens".
Mei 1950!
De waan der zekerheden.
Ingeborg Klimmer heeft in
het tijdschrift voor hernieuwing
der geesteslmltuur "Kultuur en
Leven" (17e jrg. - af!. 3 - blz.
169-173) een kort maar indrukwekkend opstel gepubliceerd
over "een religieuze bezinning op
een Duitse ervaring". Zonder
pathos maar in overwogen taal
schrij ft zij: "De ervaring van
de wankelbaarheid van het
bestaan, van de onwrikbaarheid
van het geloof en de ervaring
van de armoede: ziedaar de uitrusting van de modeme Christen, die er op uittrekt om het
mensenbeeld van onze tijd te
ontdekken.
Ons
Christelijk
Humanisme moet een mensenbeeld geven, voor wie de geschoktheid van het bestaan, zoals wij ze ondervonden, geen
onbekende is. Ons mensenbeeld
mag die geschoktheid niet verdoezelen of doodzwij gen, maar
moet ze integendeel tot uitgangspunt nemen en er tegen
bestand zijn. Dat sluit dan
vooreerst in, dat het mensenbeeld van onze tij d niet
meer burgerlijk is, want het
bestaan zonder masker aan
te durven, is een bij uitstek
onburgerlijke belevenis. Trouwens het tijdperk van het bourgeoisleven is in Duitsland voorbij, niet enkel omdat wij allemaal arm geworden zijn en niet
meer over de nodige middelen
beschikken om een gecultiveerd
leven naar onze stand te leiden,
maar vooral omdat zo velen
onder ons onburgerlijk zijn
geworden. Immers, een wezenskenmerk van de bourgeois is de

zekerheid: zekerheid namelijk
van het bestaan, zekerheid van
het bezit, zekerheid van de
cultuur ...."
Het artikel van Ingeborg
Klimmer is niet zo belangrijk
omdat het een zijde belicht van
het Duitse vraagstul{ maar heeft
pas zin voor de Nederlandse
lezer, die zich ervan bewust is,
dat enkele mijlen ten westen
van de puinhopen, waarop de
schrijfster en al haar vrienden
en vriendinnen arm gemaakt
zijn en tot proletariër gestempeld, een volk zich inspant om
met het herstel van de rechtszekerheid alle mogelijke sociale
zekerheid te bevorderen en te
versterl{en.
Is dat alles een bij uitstek
burgerlijk bedrijf, dat eerder
verkommering brengt dan bevrijding, vervlakking eerder dan
verdieping, massificering, eerder
dan de verheerlijking der persoonlijkheid? De vraag stellen
is haar wel beantwoorden in
bevestigende zin. Maar dat antwoord moet worden uitgeschreeuwd zo smartelijk en
snerpend, dat het gewelf van
de vergaderzalen en der staten
Generaal ervan naar beneden
storten!
Wat is een moeizaam gezwoeg
naar een wettelijk vastleggen
van sociale zekerheden anders
dan burgerlijk wanneer motieven daartoe drij ven, die negatief zijn. In dit verband is het
streven naar de verheffing van
de staat tot de functie van
socialistisch weldoener aller
burgers negatief. Bij het verkeerd leggen van de klemtonen
in de sociale politiek wordt het
beroep op sociale gerechtigheid
zelfs negatief en het schermen
met de staatstaak bij uitstek:
de bevordering van het algemeen welzij n.
Zaken, die ons waarlijk ter
harte gaan als de materiële
hulp der gepensionneerden, de
kinderbijslag voor kleine zelfstandigen, de wachtgeld- en
werkloosheidsverzekering
met
al die politieke, financiële
sociale moeilijkheden, waarin
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zij blijkbaar zijn ingekapseld, zjj
moeten ons tot stikkens toe
benauwen, omdat zij in de
actualiteit zijn gebracht en
worden gehouden door de duivel
der burgerlijkheid, die polygaam
getrouwd is met de Goede Bedoeling en met de Zelfgenoegzaamheid ....
De kans is waarachtig maar
al te groot, dat menigeen in een
ál te slappe aanval op de verburgerlijking der sociale wetgeving een attaque waant te zien
op het ideaal van de vestiging
der sociale zekerheid. Maar niet
moet in een geordende maatschappij die nochtans bedreigd
wordt door al de gesels van de
tijd, de sociale wetgeving over
boord worden geworpen maar de
geest van de wetgevende macht
moet worden ontburgerlijkt, hoe
moeilijk dat juist om de
(schijn)orde van de maatschappij zal zijn. Het is de kreet
van Ingeborg Klimmer, die het
ons leert. Het zijn de priesters
van de Franse missie onder de
proletariërs, die ons moeten
bouleverseren, als zij geloven,
zoals Ingeborg Klimmer aanhaalt, dat "de toekomst ook de
christelijke toekomst bij die
proletariërs ligt, omdat deze,
hoewel ver verwij derd van de
katholieke praktijk dichtbij de
geest van het evangelie leven!"
Zij voegt daar een tussenzin in,
waarin zij verraadt "niet bepaald de politieke toekomst" te
bedoelen.
Maar eens herkerstend en in
het vernieuwde christendom tot
bezinning gekomen, zal die toekomst toch ogenblikkelijk politiek geordend moeten worden.
Ach, dat het begrip "politiek",
dat inherent en onverbrekelijk
verbonden is aan de hoogste en
nobelste gemeenschap op deze
aarde, die van de staat, bij hen,
die alles verloren, zó radicaal
devalueren moest! Hoe is dit
anders te verklaren dan door
het feit, dat de verbourgeoiseerde politici, de accenten van
beginsel op program ging leggen,
van naastenliefde, charitas, persoonlijkheid, vrijheid en recht-
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vaardigheid
op
verzorging,
noodvoorziening, massa, staatsbedil en bureaucratisme!
Het eerste voornemen, dat wij
in onze vaderlandse gemeenschap te maken hebben, is dan
ook, dat wij het begrip van de
staatkunde niet ontwaard wensen te zien. Maar verwezenlijken wij dat voornemen, dan
betekent dit, dat wij onze politiek koste wat wil ontburgerlijken moeten! Dat vergt een
onthechting, die bommen en
granaten óns klaarblijkelijk niet
hebben behoeven te brengen.
God zij dank! mogen wij in al
onze gespaarde en heroverde
zekerheden bidden. Als wij daarbij maar niet vergeten, dat wij
desondanks de plicht hebben
ons van "die vreugde en grote
hoop" te vervullen, welke hen
bezielen, die, zoals Ingeborg
Klimmer schrijft, de treurnis
over deze ontluisterde, harde en
arme tijd hebben overwonnen.
Gaat het tegen de natuur der
dingen in, dat zij - die - hoe
beangst over vele materiële
angsten overigens ook - bij de
vleespotten van Egypte zitten,
die onthechting niet kunnen
beleven? Wanneer dit waar is,
heeft het christendom voor ons
zijn kracht verloren. Wie beweert, dat dit in zou druisen
tegen historische wetmatigheid,
is in de burgerlijkheid gestikt!
Ingeborg Klimmer doet ons
verstaan, hoe broodnodig het is,
dat de katholieken van Nederland wakker geschud worden
met een nieuw besef van de
waarden der politiek en tegelijk
met een nieuw bewustzijn van
de onzekerheden in 's mensen
bestaan, die alleen verdienen
omgevormd te worden tot zekerheden als dit gebeurt uit naastenliefde en respect voor de
menselijke persoonlijkheid. Oók
zij, die niet alles verloren hebben, moeten "resoluut als Christenen gewillig het pad van de
armoede en van de wisselvalligheid van het bestaan inslaan",
om "misschien een nieuw uitgangspunt voor een christelijk
wereld gevoel en een christelijke

wereldbeheersing te vinden". Dit
wereldgevoel en die wereldbeheersing zullen in een staatkundige orde hun vorm moeten
openbaren!
De elegantia morum ofwel
over de keurigheid der
zeden
Over het algemeen valt over
de keurigheid der parlementaire
zeden weinig te klagen. Wel
weten wij, dat de parlementa,i.l'e
pers de volksvertegenwoordiging
in de vorige eeuw heel wat
hardhandiger en grover te lij f
ging dan dit tegenwoordig geschiedt. Bij een beschouwing
over de eisen, die het decorum
der staten Generaal stelt, zal
men de toon en de spreektrant
van de afgevaardigden niet al
te gauw moeten bekapittelen.
Trouwens: de voorzitters zijn
daar om op waarlijk onvertogen
woorden de hamer te laten vallen. Of in de loop der democratische jaren afbreuk is gedaan
aan stijl en waardigheid van
het Parlement, is een vraag, die
wij ons maar niet stellen. Het
respect, dat in dit verband de
herinnering aan de vorige
Eerste Kamerpresident, baron
de Vos van steenwijk, opwekt
en de eerbied voor de deftige
luister, die voorzitter van Schaik
aan de Tweede Kamer verleende, - hetgeen hij meer door
zijn gezag dan door stroeve
ernst bereikte, - dat tesamen
behoeft geenszins een zweem
van blaam te werpen op opvolgers, die zich anders, gemoedelijker, vlotter laten gelden.
Toch moet bepaald zorgvuldig
gewaakt worden tegen iedere
overtreding, tegen de minste
aantasting van de elegantia
morum in onze hoogste staatscolleges. En in hypercritiek te
dien aanzien, in overgevoeligheid, in pietluttigheid zelfs zien
wij geen nadeel. Wanneer een
minister bijvoorbeeld op de
vraag van een Kamerpresident
of Zijne Excellentie nog wenst
te dupliceren, aldus antwoordt:
"Ten einde de inflatoire ontwikkeling van dit debat mijner-

zijds niet te bevorderen, meen
ik te kunnen volstaan met van
het woord af te zien", komt dat
niet te pas, al vermag men
enige geestigheid te puren uit
een verwijzing naar het debat,
waarin al te veel - en wel van
communistische zijde over
inflatie word gesproken. Het is
evenwel geenszins aan een bewindsman om door het gebruik
van het woord "inflatie" als zijn
mening te kennen te geven dat
hij de discussie met de volksvertegenwoordiging in waarde
dalende achtte.
Evenmin oir baar noemen wij
het, wanneer tijdens een ouderwets parlementair partijrelletje
in de Tweede Kamer, waarbij
geen onparlementair woord gebruikt wordt en dat voor 'n
keer nog wel eens aardig kan
zijn, de voorzitter een geachte
afgevaardigde verzoekt "dit vertraagde verkiezingsdebat te
beëindigen". Hij is in zijn volle
recht om de discussie, door middel van interrupties gevoerd, af
te breken en de geachte afgevaardigde te gelasten tot de
zaak zelf te komen, maar hij
ontluistert zijn waardigheid
door de aard van het geredekavel te qualificeren, ZÓ, dat
zich de spreker op het podium
en niet zijn tegenstanders zulk
een kwalijk klinkende kenschets
kan aantrel{ken.
Van subtieler maar ernstiger
aard zou de onelegantie kunnen
wezen, waarover gesproken is
naar aanleding van het geschenk, dat de Nederlandse
Regering bij de wet aan het
Canadese volk heeft willen
offreren. Men weet, dat de keuze
gevallen is op een doek van
Meindert Hobbema "de Twee
Watermolens". Als wij ons niet
vergissen, is ons nationale
kunstbezit slechts vier doeken
van deze Amsterdamse schilderwijnkoper rijk en is dat bezit
niet zo makkelij k te vergroten.
Wie er aanmerking op zou maken, dat wij van die vier kostbaarheden er één weggaven,
moet de redevoeringen van mr.
Bachg en van de minister-pre-
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sident, in de Tweede Kamer afgestoken, aandachtig nalezen.
De offers door het Canadese volk
voor Nederland's bevrijding gebracht, kunnen enigermate vergolden worden alleen met gevoelige offers. Al hadden we een
enige Rembrandt ten geschenke
willen geven, niemand, die het
plan zou hebben mogen afwijzen.
Maar nu bestaat de mogelijkheid, dat de Vereniging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in
Nederland ons nationale kunstbezit "de Twee Watermolens"
heeft bezorgd. Om de kwestie
academisch te houden, hebben
wij dit niet nagespeurd. Het
interesseert ons ook niet, of de
vereniging Rembrandt voor de
aankoop van deze Hobbema tonnen dan wel millioenen bij
elkander gekregen heeft. Het
mogen zelfs stuivers zijn. Veronderstelt echter, dat ons volk
die kostbaarheid verschaft is,
door een vereniging, welke zich
speciaal tot doel stelt zeldzame
doeken in onze nationale musea
te brengen en welke daarbij
harerzij ds voor geen financiële
offers terugschrikt, dan zou het
op zijn minst genomen, elegant
zijn, dat de Regering toestemming had gevraagd dit offer te
brengen. Wij nemen graag aan,
dat, àls de omstandigheden liggen, gelijk zij verondersteld zijn,
de Regering ook gehandeld
heeft, zoals verondersteld wordt.
In de openbare discussie is evenwel van een en ander niets
gebleken.
Wanneer iemand van onze
lezers een gouden horloge ten
geschenke ontving van een
zijner kinderen, die zich daarvoor grote opofferingen getroost
heeft maar ze voor niet telde
uit liefde voor zijn vader, en
wanneer die lezer zich tegenover een derde op een goeie dag
in de hoogste mate verplicht
gaat gevoelen, omdat deze hem
bijvoorbeeld van een wisse dood
heeft gered, dan mag die lezer
zijn erkentelijkheid betuigen op
talloze manieren, maar net niet
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door afstand te doen van dat
horloge, zolang het kind, dat
hem persoonlijk dit kleinood
schonk, nog in leven zou zijn
en zij n toestemming niet zou
verlenen.
De elegantia morum vereist
veel zorg, maar wordt zij in de
hoogste kringen van de Democratie waarachtig, eerlijk en
eenvoudig gerespecteerd, dan
voedt zij het volk op in al zijn
geledingen.
Praten voor de galerij
De behandeling in de Tweede
Kamer van het wetsontwerp tot
schenking va.n een schilderij aan
het Canadese volk geeft aanleiding tot het neerschrijven van
een andere kanttekening. Mr. F.
Bachg heeft namens de volksvertegenwoordiging in over het
algemeen welluidende woorden
de diepere betekenis van het
cadeau verklaard en onze plicht
van
dankbaarheid
vertolkt
jegens het volk, dat Koningin
Juliana en de Prinsessen gastvrijheid schonk, zijn zonen
offerde voor onze bevrijding en
ons nadien met raad en daad
genereus hulp bleef bieden. De
ambassadeur
van
Canada
woonde de parlementaire behandeling van het aanhangig
gemaakte wetsvoorstel - om
het nu maar eenvoudig te zeggen - bij en dies zou men kunnen zeggen, dat mr. Bachg
"voor de tribune" ofwel "voor
de galerij" sprak.
Het gebeurt intussen niet
vaak. .. het gebeurt feitelijk
hoogst zelden, dat een volksvertegenwoordiger ten onzent voor
de tribune spreekt. Uizonderingen maken de communisten.
'n Heel enkele keer, als er verkiezingen op komst zijn, kan
een lid van de P.v.d.A. en misschien van de V.V.D., zich ertoe
laten verleiden om zich al te
dUidelijk ten behoeve van zijn
kiezersvolk te verklaren. Dat
een K.V.P. lid voor de tribune
sprak - en hoe onschuldig ditmaal, hoe gerechtvaardigd ook!
- mag waarlijk wel aan de hoge
balk van de Ridderzaal.
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Zoals gezegd, behoefte aan de
tribune hebben de communisten. En dit geeft te denken ....
Hoe verward en hoe teleurstellend de berichten uit Indonesië ook zijn, het moest gedurende en omtrent de ministerconferentie,
welke
onlangs
gehouden is, opvallen, dat allesbehalve
gunstig
klinkende
nieuwstij dingen
onmiddellijk
gevolgd werden door variaties
daarop,
welke
welluidender
waren voor onze oren. Wij
herinneren ons de actie tegen
het onderwijs in het Nederlands
op de scholen in Indonesië,
waarvan het nieuws gevolgd
wordt door zeer geruststellende
en vriendelijke verklaringen
verklaringen van de minister
van onderwijs te dien opzichte.
Hetgeen afgesproken is in betrekking tot de netelige kwestie
van Nieuw Guinea: uitstel van
de behandeling en instelling
ener commissie steekt, hoe men
er verder over denken wil, gunstig af bij de positieve toon,

waarin het Indonesische standpunt eerder tegen het Nederlandse in bepaald werd. Dergelijke voorbeelden zijn hiermee
niet uitgeput. De conclusie ligt
voor de hand, dat de Indonesische leiders zich herhaaldelijk gedrongen om niet te
zeggen: gedwongen achten om
voor de galerij te sperken. Maar
dit openbaart dan een nog
politieke onvolwassenheid van
het volk, dat een demagogische
behandeling oproept.
Het pleit voor de kracht van
een democratisch bestel, wanneer de tribunes in de zalen der
volksvertegenwoordiging
ruim
zijn en vaak gevuld maar desalniettemin de aandacht van
bewindslieden noch volksvertegenwoordigers opeisen. Dat de
communisten de tribune of de
galerij menen nodig te hebben,
zegt genoeg.
Demagogisch willen zij bespelen de politieke onmondigheid ....
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In het artikel "Behoeven onze democratische instellingen wijziging",
van Prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee, verschenen in aflevering nr. 2
(April 1950), hetwelk tot leedwezen van de redactie in verband met
tijdelijk personeelstekort niet met voldoende zorg kon worden gecorrigeerd, dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:
Op pag. 62, de 3e volledige alinea, eerste regel: i.p.!. "zienswijze": "zijnswljze".
Op pag. 64, ge regel v.o.: achter "trekken",: Invoegen het woordje "zou".
Op pag. 65, 2e volle alinea, 5e regel: I.p.v. "zelfvereniging : "zelfordening" .
Op pag. 69, l~e regel V.b.: invoegen achter het woord "organen" nogmaals het
woord "organen .
Op pag. 72, eerste volle alinea, regel 14: I.p.v. "als": "dan".
Op pag. 73, 4e regel V.b.: I.p.v. "waarneembaar": "waarneembare".
Op pag. 74, He regel V.b.: I.p.v. "bevolkingsgroepen": "bevolkingsgroep".
Op pag. 74, lees de zin: "Wij doelen ... sociaal beleid" als volgt: "Wij doelen niet
zozeer op hun taak als tecllnisch bekwaam ambtenaar, noch ook op het bezit van
zekere kennis van abstracte katholieke beginselen van sociaal beleid; wij doelen
In het bijzonder op het doel der katholieke emancipatie: het belichamen Van
katholieke beginselen in een ook technisch deskundig beleid".
Op pag. 75, regel 12 en 13: achter "organiseren" dient een punt te staan; de
woorden "en wij doen" ... en "onafwendbaar zijn" vervallen.
Op pag. 75, eerste volle alinea, regel 3 en 4: de woorden "de grootste helft van"
dienen te staan tussen de woorden "de K.V.P. en": en de woorden "zich van".
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Ooeltreffend~eid in de democratie
DOOR PROF. W. C. P. M. ROMME
Op het artikel •. Behoeven onze democratische instelligen wijziging". van Prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee. gepupliceerd in het
April-nummer van dit Maandschrift, ontving de redactie onderstaande reactie van Prof. Romme. waarvoor zij gaarne plaatsruimte beschikbaar ste!t.

n het vóór-laatste nummer van ons Maandschrift, van April
11., heeft Prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee een aantal belang][ wekkende beschouwingen ten beste gegeven, waarbij ik, om
het belang van zaken, mij gaarne een paar kanttekeningen
veroorloof.
Wekt de titel, waaronder Prof. Duynstee zijn beschouwingen
heeft gepubliceerd, al verwachtingen - door de inhoud dier beschouwingen worden de verwachtingen overtroffen. Want de
titel "Behoeven onze democratische instellingen wijziging?" zou
niet direct doen vermoeden, dat voor een belangrijk deel stelling wordt genomen tegen wat Prof. Duynstee aanmerkt als de
hedendaagse democratische geest.
Zo wordt een voornaam deel der beschouwingen gewijd aan
wat de schrijver noemt "egalitaire democratie". Naar zijn oordeel "schijnt men te streven" naar een ver-gaande nivellering
- gelijkheid van levenskansen, weg-organiseren van ongelijkheid in vermogens en, zoveel mogelijk, van ongelijkheid in particuliere inkomsten. En hij fulmineert tegen de nieuwe ongelijkheid, welke daarmee wordt opgerqepen, de "scherpe en genadeloze ongelijkheid, waarin een ieder stuk voor stuk in zijn
bestaan afhankelijk wordt van traditie-loze managers" - terwijl anderzijds terzelfdertijd opdoemt het gevaar van "een
steeds dieper verval van de lagere volksgroepen, waaruit men
dan immers alle personen boven zekere intelligentie-quotiënt
weggetrokken heeft".
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Op zich lijkt het mij voortreffelijk, dat Prof. Duynstee
waarschuwende geluiden doet horen tegen een geest van valse
nivellering, en dat hij dit doet met benadrukking van de gevaren, welke daaruit voor het algemeen welzijn voortvloeien.
Het is goed, het licht te laten vallen op de grote en de onmisbare waarde, welke de traditie kan hebben - en het is te beter,
hiervoor met klem op te komen in onze eigen kring, omdat het
leidt tot de practische conclusie, dat wij voor het welslagen der
katholieke emancipatie de nodige aandacht moeten wijden aan
traditie-vorming. "Het gevaar is geenszins denkbeeldig", zegt
Duynstee terecht, "dat wij een aanzienlijk aantal intellectuelen
(of wat daarmee gelijk gesteld mag worden) krijgen, diè niet
opgewassen zijn tegen de problemen van leidende functies; men
zou zo gemakkelijk kunnen komen tot een toestand, waarin men
een te groot aantal Katholieken zou dringen in zekere leidende
posities, zonder dat voldoende verzekerd is, dat de betrokkenen
de stijl en de allure, de takt en het prestige bezitten, om opgewassen te zijn voor hun taak".
Maar wanneer de schrijver uit "het hedendaagse streven naar
nivellering" dan nog een andere conclusie afleidt, en wel "een
vrij diepgaande vervreemding tussen de KV.P. en de grootste
helft van zich van zekere tradities bewuste bovenlagen in
ons Katholiek volksdeel" - dan rijst bij mij een zekere bedenking. Als ik het goed zie, dan houdt het feit, dat dit als conclusie uit nivelleringsstreven wordt afgeleid, in, dat volgens
Duynstee's mening zijn "men", die naar nivellering "te streven
schijnt", óók de KV.P. omvat; en dat de schuld-oorzaak van de
vervreemding, welke Duynstee meent te kunnen constateren,
ligt aan de zijde van de KV.P. Men ziet, ik laat in het midden,
of Duynstee al dan niet terecht een vervreemding constateert
van een omvang, als door hem wordt aangegeven - ik heb daarover een wat andere mening, maar dat zou slechts de aandacht
afleiden van de hoofdzaak.
Mijn bedenking is: dat Duynstee mij hier met een beetje te
ver gaande eenzijdigheid te werk gaat.
'
De vraag, of ook de K.V.P. schuldig staat aan een streven
naar een valse nivellering, lijkt mij een vraag, die niet zo maar
aan de hand van passer en lineaal te beantwoorden is. Waar
gaat de inkorting van onzedelijke verschillen over in de weg
naar valse nivellering? Ik kan begrijpen en billijken, dat
Duynstee in zijn tijdschrift-artikel zich niet waagt aan de motivering zijner mening, maar volstaat met het poneren van zijn
stelling. Op die stelling ga ik dus niet in - men kent trouwens,
geloof ik, wel zo ongeveer mijn mening. Maar wat ik niet begrijp, en eigenlijk ook niet erg billijken kan, dat is, dat Duynstee
op voorhand het door hem bedoelde part van "bovenlagen" in
ons Katholieke volksdeel zonder meer in haar recht schijnt te
achten, wanneer het gaat over de door hem bedoelde vervreemding.
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Mij dunkt, hier ware plaats geweest voor ten minste twee
vragen. Is het zeker, dat er tot die bovenlagen niet een aantal
mensen behoren, die zich wel "van zekere tradities bewust" zijn,
zoals Duynstee het uitdrukt, maar van wie toch nog niet kan
worden gezegd, dat zij zich inderdaad traditie hebben eigen
gemaakt, om niet te zeggen, dat zij zich die misschien ook nog
niet hebben kunnen eigen maken? En is het voorts zeker, dat
de "zekere tradities", waarvan men zich in sommige kringen
bewust is, alle zijn zedelijk gefundeerde tradities?
Ik geef toe, dat deze vragen evenmin "erg populair" zijn, als
wat Prof. Duynstee heeft aangesneden - maar ik vertrouw,
dat hij zijnerzijds zal toegeven, dat het naar geen enkele kant
ten deze mag gaan om populariteit, en daarnaast heb ik een
vermoeden, dat hij mijn vragen, bij enige overweging ervan,
niet' helemaal ongegrond zal achten.
Zeker lijkt mij dit laatste voor hem vrij gemakkelijk het geval
met mijn eerste vraag, omdat in één of twee geslachten traditie
opdoen niet zo eenvoudig is (al zijn er uitzonderlijke voorbeelden, die het hem leveren), en een groot deel van onze "bovenlagen" nu eenmaal op niet meer kan bogen. Dit is geen schande,
het is een uit onze historie voortvloeiend feit.
Of Prof. Duynstee het even gemakkelijk zal hebben met het
beamen van de gegrondheid van mijn tweede vraag, is voor
mij twijfelachtig. Want niet alleen in het onderdeel van zijn artikel, dat mij totnogtoe heeft bezig gehouden, maar in zijn gehele artikel neigt hij telkens weer, naar mijn gevoelen, ertoe
over, om "traditie" en "zedelijk gefundeerde traditie" min of
meer aan het vereenzelvigen te gaan.
Door zijn hele artikel loopt deze gedachte, dat, zoals hij het
ergens formuleert, "het eerbiedigen van continuïteit in de
sociale differentiatie eis is van sociale rechtvaardigheid". Ik geef
toe', dat hij het ook wel wat minder absoluut zegt; dat hij ook
wel spreekt van een "zekere" continuïteit, en over "sociale
differentiatie" in plaats van over "de" sociale differentiatie.
Maar ik kan toch de indruk niet van mij afzetten, dat hij sterk,
naar mijn mening té sterk, uitgaat van bestaande tradities,
zonder voldoende rekening te houden met de vraag, of deze ook
behoren te bestaan. Ik begrijp natuurlijk best, dat hij dit laatste
niet bedoelt, en ik vermeld ook graag, dat hij in het begin van
zijn artikel zelf uitdrukkelijk gewaagt van "zedelijk gefundeerde tradities" (al kan hij daarmee ook bedoelen: tradities,
die in de historisch gegroeide en bestaande zeden zijn gefundeerd) - maar wanneer hij zijn eigen artikel nog eens
in zijn geheel in nadere beschouwing zou willen nemen, zou
er, dunkt mij, een gerede kans zijn, dat hij voor mijn objectie
gaat gevoelen.
Zo zegt hij elders, dat. wanneer men het algemeen welzijn
nastreeft, "in het bijzonder de continuïteit moet worden bewaard in de menselijke gedragsorde, de zeden en tradities". En
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hij gaat voort: "Alleen aldus toch blijft de sociale wisselwerking
geïntegreerd in de menselijke zelfordening en met name in de
menselijke deugden". Ja maar: zo schrikkelijk deugdzaam is de
menselijke gedragsorde lang niet altijd, zijn de zeden en tradities niet. Neem maar de menselijke gedragsorde, zede en traditie van kunstmatige geboortebeperking. Ze bestaat in wijde
kringen. Maar daarom is het nog geen juiste vooropstelling, bij
de bevordering van het algemeen welzijn, haar vooral te
bewaren.
En wanneer ik mag nemen, wat ik als hoofdterrein voor de
huidige openbare activiteit beschouw, het werkleven van de
mensen - dan is er nog een ontzaglijke afstand tussen de bestaande menselijke gedragsorde, zeden en tradities, en wat het
naar Christus' Evangelie behoort te zijn. Zeker, bij het overwinnen van die afstand moet men óók met het bestaande rekening houden, moet men óók het bestaande soms ontzien - maar
er kunnen ook omstandigheden zijn, dat het algemeen welzijn
een radicale breuk eist. Ik moge herinneren aan de opsomming
in het Vasten-mandement van 1949, en dan de uitlating in de
samenvatting aan het slot, dat "de tijd dringt, om nu te komen
tot een radicale doorvoering van de sociale leringen van de
Kerk".
De nivelleringstendenz, waarvan Duynstee gewaagt, is naar
zijn mening identiek met wat hij noemt de tendenz naar "collectivering". Over deze laatste tendenz, en vooral over haar bestrijding, handelt het grootste deel van zijn artikel.
Volgens Duynstee is de moderne staat "een instelling, welke
door haar dwingende macht collectieve belangen garandeert".
Duynstee is niet tegen alle collectieve garanties ten aanzien
van menselijke belangen; hij noemt het "onzinnig", om af te
wijzen, dat de centrale overheid collectieve veiligheid, zekere
collectieve hygiëne, zekere collectieve verkeersmogelijkheden,
zekere collectieve bestaanszekerheid garandeert. En elders zegt
hij, dat "onder de huidige omstandigheden een zeer uitgebreide
collectieve belangenverzekering onvermijdelijk is". Maar waar
hij tegen is, dat is, dat deze staatszorg niet ondergeordend is
aan het algemeen welzijn, niet onderworpen is aan de sociale
orde, welke, aldus zegt hij, in de zeden gegeven is en daarmee innerlijk verbonden. Hij pleit voor "het primaat van het
algemeen welzijn boven het collectief belang", en hij meent, dat
de huidige staatkunde de neiging heeft om dit primaat uit het
oog te verliezen. Het duidelijkst is voor mij, waar hij
zijn bezwaar omschrijft in deze geest: men dient het
overheidsbeleid te beoordelen als een geheel, en men moet dan
iedere maatregel afzonderlijk beoordelen naar de plaats, die
deze heeft in het geheel der huidige dynamiek; maar nu bestaat
de kortzichtige neiging, om iedere collectieve verbetering op
haar eigen mérites te beoordelen, waarbij men vergeet, dat de
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verhouding van die maatregel tot het algemeen welzijn primair bepaald wordt door haar plaats in de dynamiek van het
geheel der overheidspolitiek en der sociale strevingen.
j'"let het aldus omschreven bezwaar verenig ik mij gaarne en
geheel - gelijk ik dat reeds honderde malen deed. Slechts
meen ik, dat de "kortzichtige neiging", waarvan Duynstee
spreekt, nu niet bepaald iets nieuws is; in de rond dertig jaren,
dat ik in de politiek meeloop, ben ik haar in ieder geval altijd
tegengekomen.
Prof. Duynstee stelt, dat deze kortzichtige neiging bestaat a.
bij "zekere groepen politici" en b. in de ambtelijke wereld, en
hier in veel sterkere mate dan vóór de oorlog het geval was _
met de sequeele dat c. de ministers ook al in deze kortzichtigheid worden meegesleept. Tegen deze monstruositeit op te tornen - daartoe is, aldus Duynstee, het parlement het aangewezen orgaan. Maar dan moet, zegt hij, het parlement ook behoorlijk zelfstandig zijn tegenover de regering, een zelfstandigheid waaraan naar zijn mening momenteel ongeveer alles ontbreekt. En daarom bepleit hij hier twee dingen: 1. versterking
van het dualisme tussen regering en parlement, wat hij nominaal aanduidt met "geen parlementair kabinet", maar waarvoor
hij reëel heel wat meer vraagt (ik kom daarop straks terug) en
2. een aantal correcties in de parlementaire werkmethode, allen
ten doel hebbend de parlementaire controle zo doeltreffend
mogelijk te maken. Maar dit tezamen lijkt de schrijver toch nog
onvoldoende, om de moloch van de collectiverende staat enigermate in bedwang te houden, weshalve hij óók nog voorstaat een
administratieve rechtspraak, die niet alleen beperkt blijft tot
wetmatigheidscontrole, maar ook materiële rechtvaardigheidscontrole uitoefent.
Wanneer ik dit laatste even als een afzonderlijk iets mag
behandelen - Duynstee begrijpt zeer wel, en terecht, welke
gevaren verbonden zijn aan administratieve rechtspraak, die
óók materiële rechtvaardigheidscontrole uitoefenen mag. Het
gevaar van twee kapiteins op één schip; het gevaar, dat er
politiek gemaakt gaat worden ook door de rechter. En om wille
van het gevaar, dat "de rechter in zijn oordeel politieke waarderingsoordelen neerlegt, welke de politieke organen aan zich
zelf wensen voor te behouden", stelt Duynstee een beroepsinstantie voor, en wel "op een politiek orgaan als b.v. de Eerste
Kamer". Deze zou dan aan bod komen "in gevallen, waarin
naar het oordeel der administratie door de rechter een onaanvaardbaar politiek oordeel i.s gegeven".
Ik zou toch wel in overweging willen geven, hierover nog
eens even door te denken, alvorens men deze weg opgaat. Want
het betekent niet alleen, dat er dan toch weer twee kapiteins
op één schip komen, maar het betekent ook, dat de Eerste
Kamer in de gauwigheid gemaakt wordt tot het hoogste politieke orgaan in de staat. Welke consequenties dit heeft, valt
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nauwelijks te overzien. In ieder geval wordt ons hele parlementaire stelsel ermee uit elkaar gerukt. Wat uit de ruïnes zal opbloeien, is, dunkt mij, moeilijk te profeteren.
Het voornaamste middel, dat Duynstee aan de hand doet, om
de collectiverende machten in de staat te houden binnen het
raam van het algemeen welzijn, is, wat hij noemt: geen parlementair kabinet. Maar dit is voor hem een "kortom" van de
volgende vier gedragslijnen, die hij zelf "beginselen" noemt:
a. De fracties blijven officieel èn officieus buiten de kabinetsformatie.
b. Men vermijde iedere poging, om zeker vertrouwen uit te
spreken in de regering, zodat men ook niet kan spreken van
barsten in vertrouwen.
c. Men verwerpe in het bijzonder de stelling, dat de richting
welke een regeringscrisis veroorzaakte haar ook weer moet
herstellen.
d. Men beschouwe de personen der ministers naar hun beleid
en niet naar hun kleur, en vermijde daarom ook tijdens de
zittingsperiode officieel of officieus overleg tussen de ministers en de fractie van gelijke kleur.
Het verheugt me, mee te kunnen gaan, zeer exceptionele gevallen daargelaten, met het eerste onderdeel van zijn tweede
gedragslijn: "Men vermijde ieder poging, om zeker vertrouwen
uit te spreken in de regering" - bij mijn weten behoort het niet
tot onze parlementaire gebruiken, om vertrouwen in de Regering uit te spreken. Overigens echter begrijp ik deze gedragsregel niet goed. Wij kennen wel uitspraken van wantrouwen, en
pogingen daartoe - en ik meen, niet mis te tasten, wanneer ik
zeg, dat Prof. Duynstee hiervan niet afkerig is. Maar wanneer
men wantrouwen mag uitspreken, waarom zou het dan niet geoorloofd zijn, zo nodig van een barst in het vertrouwen te gewagen? Ik zie geen logisch verband tussen het, overbodige,
advies "geen vertrouwens-uitspraak" en het, in ieder geval niet
overbodige, advies van "geen uitspraak van een barst in het
vertrouwen".
Het verheugt mij ook, althans iets te kunnen voelen voor het
eerste onderdeel van de laatste gedragslijn: beoordeling van de
ministers naar hun beleid en niet naar hun kleur - wanneer
men daarbij maar niet uit het oog gelieve te verliezen, dat de
kleur een mede-bepalende factor kan zijn voor het inzicht in
het beleid.
Maar voor het overige moet ik zeggen, dat ik het door Prof.
Duynstee aanbevolen middel vitamineus vind voor de kwaal.
Ik laat daar, of de kwaal een speciaal-ambtelijke, en daardoor
ook speciaal-ministeriële, geworden is. Maar ik begrijp niet, hoe
men zijn invloed op het dagelijks bestuursapparaat (alleen al
door dat feit machtig) zou kunnen vermeerderen, door flink
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afstand ervan te nemen. Het lijkt me een illusie, die op een
hevige desillusie moet uitlopen. Daarenboven stelle men zich
eens even voor, tot welke consequenties de aangeprezen practijk zou leiden. In de kortste keren, naar het me voorkomt, bedenkelijke regeringloosheid. Het doet me denken aan de methode van de niet al te helfhaftige kwajongen, die uit de verte met
stenen staat te gooien, en, als men maar naar hem kijkt, alom
de hoek van de straat verdwijnt. Wat een onbedaarlijke verlokking overigens voor "zekere groepen politici", om hun collectiveringsneigingen uit te vieren.
Het meest interessante van dit m.i. moorddadige denkbeeld
- moorddadig niet alleen voor een goed bestuur, maar voor de
mogelijkheid zelve van bestuur - vind ik het feit, dat een zo
knap en zo belangstellend man als Prof. Duynstee op het idee
gekomen is. Daargelaten dat hij, naar het me lijkt, helemaal
verwaarloost het aspect, dat de parlementariër aan de gevreesde
kortzichtige neiging ten minste even hard bloot staat als de
ambtenaar en de minister, geeft hij toch wel een inzicht in de
wording van zijn denkbeeld.
Prof. Duynstee redeneert, als ik hem goed begrijp, aldus. De
zelfstandigheid van het parlement is naar zijn mening uitermate
gering. Dit blijkt hem uit verschillende dingen: 1. geen enkel
minister wordt door zijn ambtenaren geloofd, indien hij zou
zeggen, dat de Kamer de een of andere maatregel niet zou "nemen"; 2. alleen binnen vrij eng getrokken grenzen mag de Kamer overwinningen op de Regering behalen; 3. is er een conflictsituatie, dan wordt deze weer spoedig gelijmd. Waar schuilt
de oorzaak dezer "narigheden"? In het feit, meent de schrijver,
dat in de samenstelling van het ministerie een politiek evenwicht is neergelegd, waardoor de Kamer zich gebonden voelt.
Deze oorzaak moet dus worden weggenomen. Wat dan uitloopt
op de radicale ongebondenheid (zonder een spoor van continuÏteit in zeden en tradities) van de Kamer tegenover de Regering,
als door Duynstee in drie van zijn vier nieuwe gedragsregels
wordt bepleit.
De Kamer voelt zich, aldus Duynstee, gebonden door het feit,
dat in de samenstelling van het ministl'rie een politiek evenwicht is neergelegd. Ja, zo kan men zegÈ>en, dat ik mij door een
bewolkte hemel gebonden voel, om mijn parapluie mee te nemen. Maar die parapluie gaat mee, niet om het blote hoofd
tegen de bewolkte hemel te beschermen, maar tegen de regen.
En zo is het ook de Kamer niet te doen om het behoud van een
verkregen politiek evenwicht, maar gaat haar wel ter harte,
gouvernementeel of oppositioneel, een bepaald, het gehele
werkterrein omspannend, beleid, waarop een Kabinet van bepaalde samenstelling en met een bepaald program zich richt _
een beleid dat voor de één een glans heeft en voor de ander
druilerig is.
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Wanneer een conflictsituatie in een bepaald geval "weer spoedig gelijmd" wordt, dan is dat het resultaat van afweging van
het beleid-in-zijn-geheel tegen een beleid-op-een-onderdeel, plus
eventueel een afweging van het beleid-in-zijn-geheel tegen de
redelijke kansen op een ander beleid-in-zijn-geheel.
Wil men, wat dan gebeurt, uitdrukken in Duynsteese notities,
dan zal men het dikwijls aldus kunnen zeggen: een Kamermeerderheid geeft aan het algemeen welzijn het primaat boven
het collectief belang.
Maar daar kan ook die tweede afweging bijkomen. Wie een
Kabinetscrises verwekt, maakt een einde aan de totaliteit van
een bepaald beleid. Alleen dan mag iemand daartoe het initiatief afnemen, wanneer hij een redelijke kans ziet, dat een betere
totaliteit daarvoor in de plaats zal treden. Wie deze rem losgooit - en als is het goed zie, wil Duynstee dit met zijn derde
nieuwe gedragsregel -, maakt ruim baan voor de kortzichtige
neiging, afzonderlijke collectieve belangen na te jagen en hun
onder-ordening aan het algemeen welzijn grondig te gaan verwaarlozen.
Het spoedig-lijmen-van-een-conflictsituatie kán men in verband brengen met onzelfstandigheid van het parlement. Maar
men kan niet zeggen: ze lijmen, dus ze zijn onzelfstandig. Wie
dat doet, gaat uit van een vooropstelling van onzelfstandigheid.
Men kan evengoed uitgaan van de tegenovergestelde vooropstelling, van de zelfstandigheid van het parlement, en dan het
lijm-verschijnsel, wanneer het zich voordoet, verklaren uit de
afwegingen, welke ik hierboven noemde. Het spoedig-lijmenvan-een conflictsituatie bewijst derhalve niets omtrent de zelfstandigheid of onzelfstandigheid van het parlement.
Duynstee heeft nog twee andere verschijnselen van onzelfstandigheid van het parlement genoemd. Ik vermeldde ze reeds:
geen ambtenaar, die meer gelooft, dat het parlement een of
andere maatregel niet zou "nemen"; en vrij enge begrenzing
van Regeringsconcessies aan het parlement.
Het zij mij veroorloofd, de vermelding van het eerste dezer
verschijnselen als een grapje te beschouwen - dat soms niet
overbodig is, en dan ook door mij wordt gewaardeerd en ontzien. Maar van het tweede gesignaleerde verschijnsel zeg ik: zo
ziet dus een verstandig en belangstellend buitenstaander het
politieke parlementaire spel, hoewel hij zelf blijk geeft te weten, dat er buiten het overleg der openbare behandeling allerhande contacten zijn, bij de Kabinetsformatie en tijdens de zittingsperiode, contacten uiteraard betreffende het beleid in zijn
geheel en op onderdelen, contacten met ministers van gelijke
en van andere kleur. Prof. Duynstee wil dit alles immers ruwweg afschaffen - zijn eerste en zijn vierde gedragsregel.
Inderdaad, wanneer de door Prof. Duynstee bepleite geheelonthouding politieke praktijk zou worden, dan zou men wat anders en wat forsers beleven dan thans gemeenlijk het geval is.
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Maar is het aanbevelenswaardig, dat hoogleraar en student elkaar angstvallig mijden, opdat hun gedachtenwisseling op het
examen onder de ongunstigst mogelijke omstandigheden plaats
vinde? Is het voor een goed verloop van zaken niet veel beter,
dat er wel allerhande contacten zijn, welke botsingen voorkomen - al mag men ten deze zeker niet in het andere uiterste
vervallen en zich aan contacten dronken drinken?
Daarenboven: veel meer dan het parlement is de Regering in
staat, om het geheel van het beleid te overzien. En wanneer dan
eenmaal een Regeringsprogram is vastgesteld, waarmee als
totaal beleid een Kamermeerderheid zich verenigen kan, en
wanneer een bepaald onderdeel van beleid dan eindelijk in de
openbare behandeling komt - ja, dan gebeurt het nogal eens,
dat de Kamer om haar moverende redenen toch tot het einde
toe critisch blijft. Maar dan riekt het toch wel heel erg naar de
studeertafel en de bureaulamp, om uit een vrij enge begrenzing
van het concessie-terrein (voorzover daarvan inderdaad kan
worden gesproken) tot onzelfstandigheid van het parlement te
besluiten.
Mijn ervaring zegt me totnogtoe dit: hoe zuiverder parlementair een Kabinet is, hoe groter de invloed van het parlement. En dit lijkt me ook in de logische orde te liggen, wanneer
men zich realiseert, hoe grote feitelijke macht een Regering
onder alle omstand.igheden heeft en hebben moet. Een parlement, dat geen kans ziet, de invloed van zijn staatkundige beginselen óók te doen dóórdringen in de uitoefening der regering,
en dat voor zijn grote practische politieke desiderata geen weerklank weet te vinden in de kabinetten der Ministers, kan maar
van zeer geringe betekenis zijn.
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In het tweede deel van zijn vervolg~artikel levert Pater Steltenpool critiek
op het Humanistisch Verbond noodzakelijkerwijze beperkt tot enkele
opmerkingen - en gaat hij wat dieper in op de kwestie der verdraagzaamheid.

!~-------------------------

lB

ij de beoordeling van het Humanistisch Verbond dient
uiteraard te worden gewaakt tegen overschatting van
zijn invloed. Het is tenslotte slechts een betrekkelijk
kleine vereniging wm zeer jonge datum, de doelstelling zelf maakt duidelijk, dat de leden zeker niet allen tot de
élite behoren, terwijl er in een massabeweging vanzelfsprekend ijverigen en minder ijverigen gevonden worden. Van de
andere kant beschikt deze vereniging nog over jong enthousiasme. Een aantal van haar voormannen bekleedt vooraanstaande
plaatsen in de maatschappij. Vooral mogen wij ook niet vergeten, dat zij de tijdstroming mee heeft. De moderne mens voelt
nu eenmaal zeer weinig voor het bovennatuurlijke, terwijl hij
een afkeer heeft van de strengere eisen der katholieke zedenleer. Hij laat zich gemakkelijk overtuigen, dat zijn nonchalante
houding in dit opzicht wetenschappelijk verantwoord is. Om al
deze redenen blijft het ook weer noodzakelijk te waarschuwen
voor onderschatting van de propagandistische invloed, die dit
verbond ontwikkelt.

Enkele critische opmerkingen.
Een volledige critiek zou allereerst duidelijk moeten omschrijven, wat wij zelf onder humanisme verstaan. Daarbij zou de
conclusie niet te vermijden zijn, dat de naam van dit verbond
als zodanig een pretentie inhoudt, die wij moeten afwijzen. Op
grond van het spraakgebruik zelf -- en nog meer op methaphysische gronden -- is het onjuist dit H.V. aan te dienen als
"het" humanistisch verbond. Er heeft altijd een katholieke stroming bestaan, die zich op zijn humanistisch karakter beroemde.
Wat het H.V. kenmerkt is zijn agnosticisme, niet zijn humanisme als zodanig. Wij zouden dan ook liever willen spreken van
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het verbond van agnosticistische humanisten. Daar zij slechts betrekking heeft op een naam, zal menigeen deze opmerking
waardeloos achten. Juist de naam is echter van grote waarde bij
de propaganda voor een wereldbeschouwing. Wil zij het zuiver
inzicht dienen, dan moet een jonge vereniging ook en vooral bij
de keuze van eigen naam op haar hoede zijn voor onjuiste suggesties.
Wanneer wij thans tot meer gedetailleerde critiek overgaan,
laten wij de bedoeling der promotoren en leden uiteraard buiten
geding. Ook van katholieke zijde is daarover reeds veel waarderends gezegd. Het veiligst lijkt ons steeds het oordeel over
de diepere bedoeling aan de goddelijke Rechter over te laten.
De meest persoonlijke drijfveren zijn nu eenmaal voor de mens
slechts zeer ten dele toegankelijk. De algemene strekking van
de verbondspropaganda zelf valt echter naar onze mening duidelijk onder dat soort vals humanisme, dat naar de woorden
van de H. Vader op Passie-Zondag 11. "de hierachie der waarden heeft omvergeworpen en de zonde heeft goedgepraat en
voorgesteld als normale uiting van de menselijke faculteiten
en als verheerlijking van de menselijke persoonlijkheid."
Het is zonder twijfel mogelijk een aantal abstracte stellingen
te formuleren, welke gelijkelijk door katholieken en door leden
van het H.V. kunnen worden bevestigd. Zoals zij, stellen
ook wij de waarden van waarheid, goedheid, schoonheid boven
alle anderen. De overeenstemming gaat zelf zover, dat het ons
bij doorlezing van v. Praag's "Autonoom Humanisme" opviel,
hoe alle daarin ontwikkelde stellingen stuk voor stuk door ons
kunnen worden aanvaard, onder één voorwaarde: dat zij zouden
worden gereinigd van hun agnosticistische strekking.
Deze overeenstemming in abstracto heeft ongetwijfeld zijn
waarde. Zij kan dienen als basis voor een vruchtbaar gesprek.
Intussen gaat het in de practijk om concrete doelstellingen. Bij
reiniging van hun agnosticistische tendens zouden de stellingen
van het H.V. echter zo wezenlijk van concrete waarde veranderen, dat zijn aanhangers ze niet langer als de hunne kunnen
handhaven. In de concrete practisce toepassing blijkt dit humanisme op menig punt zo duidelijk in tegenstelling te staan tot
het christendom, dat dit laatste noodzakelijk stelling moet nemen tegen zijn propaganda.
Van weinig waarde lijkt het ons het agnosticisme, dat dit verbond draagt, aan een wetenschappelijke bespreking te onderwerp. De aangevoerde argumenten zijn daarvoor te vaag. Het
gaat hier overigens meer om propaganda voor een mentaliteit,
dan om bewijzen voor een wetenschappelijk verantwoord stelsel, zodat een dergelijke bespreking ook vrij doelloos wordt.
Hoogstens zou deze zich kunnen richten tot de leiders. Ook deze
vertegenwoordigen echter weer zo uiteenlopende opvattingen,
dat een discussie meestal slechts waarde kan hebben voor enkele afzonderlijke personen.
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Hetzelfde geldt o.i. omtrent de' mdicaZe afwijzing 'Van het
christendom, die dit verbond evenzeer kenmerkt. Ook hier gaat
het niet om wetenschappelijk verantwoorde argumentatie. Tot
onze spijt is het ons onmogelijk in te stemmen met dl' v. d. Wey,
O. Carm., die in Contact van Nov. 1949 schrijft: "Wij zijn ervan
overtuigd, dat wij een ander het geloof niet kunnen aanpraten
en willen ook ernstig nemen een uitspraak van dl' v. Praag:
Het is geen onwil noch lafheid en nog minder oppervlai.;:kigheid, die de humanist nopen de christelijke levens- en wereldbeschouwing af te wijzen." Natuurlijk zijn wij het eens met het
eerste gedeelte van deze uitspraak, maar wij moeten een groot
vraagteken zetten, wanneer met het tweede wordt bedoeld, dat
deze humanisten uitmunten door objectieve kennis van het
christendom of door zuiver aanvoelen van de feitelijke strekking
der katholieke opvattingen. Wij willen geenszins bewenm, dat
hier onwil in het spel is. Gaarne bevestigen wij de velerlei
excuses, die kunnen worden aangevoerd: de verdeeldheid onder de christenen zelf, de moeilijkheid voor mensen, die in geheel andere geest werden opgevoed, om de christelijke gedachte
geheel in zich op te nemen, de al te drukke bezigheden van
velen hunner e.d.m. Intussen moet duidelijk worden gezegd,
dat preciese en zuivere kennis van hetgeen men bestrijdt, en
vooral ook zuiver aanvoelen van de indruk, die eigen bestrijding
op anderen maakt, een eerste voorwaarde vormt om aan de
eisen ener gezonde verdraagzaamheid te voldoen. Deze eisen
moeten aoor ons naar best vermogen worden nagekomen: wij
moeten ze echter ook met nadruk aan anderen stellen.
Hoezeer de door het verbond gewekte mentaliteit van de christelijke afwijkt blijkt vooral door de in deze kringen gehuldigde
sexueZe moraal. Het is voor christelijke ouders onmogelijk hun
kinderen verlof te geven tot omgang met naar de in ons eerste
artikel omschreven opvattingen opgevoede speelmakkertjes.
Dat klinkt hard, maar het is de normale consequentie, die volgt
uit de afwijzing van alle normen, welke het çhristendom op dit
punt oplegt. Voor grotere kinderen en voor volwassenen blijft
de omgang met humanisten, die naar deze opvattingen leven
en er voor uitkomen, trouwens steeds een gevaar van blijvend
nawerkende besmetting.
Tegenover dit alles staat weliswaar, dat enkele grondstellingen van dit verbond een christelijke klank en strekking hebben,
maar ook daarover kunnen wij ons slechts tot op zekere hoogte
verheugen. Ten eerste wezen wij reeds op de vrij grote vaagheid van de morele gedragsregels, die dit verbond voorhoudt.
Deze vaagheid is zo groot, dat iedere scherpe grens ontbreekt.
Weliswaar worden de methoden van het communisme afgewezen, maar in meerdere redeneringen menen wij een strekking
te ontdekken, die de grond voorbereidt voor opname van het
communistische zaad. Daarbij komt de afwijzing van het persoonlijk Gods-bestaan en van het loon en strafmotief. Dan blijft
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aan moraal nog over, dat men het goede moet doen uit eerbied
voor het goede resp. voor zichzelf, eventueel zonder te weten,
waar het op uit loopt. Zullen er velen zijn, die blijvend door een
dergelijke moraal worden aangetrokken? En vooral zal een dergelijke moraal stand houden wanneer de zwakke mens in
uiterst moeilijke omstandigheden komt te staan? Is het niet onredelijk, dat het goede in geen enkele vorm wordt beloond; het
kwade onder geen enkele vorm gestraft? Kan de massa volhouden zonder vertrouwen op uiteindelijke zegepraal? Psychologisch lijkt ons deze moraal al even onhoudbaar als methaphysisch. Om al deze reden kunnen wij van de positief gerichte propaganda van dit verbond helaas slechts weinig goeds
verwachten. Zeker niet zoveel, dat dit opweegt tegen het vele
negatieve, dat wij erin moeten veroordelen.

Het Verdraagzaamhe-idsprobleem.
Waar de verhoudingen zo liggen, is het duidelijk, dat dit verbond ons noodzaakt het verdraagzaamheidsprobleem opnieuw
onder ogeh te zien. Ook over de verdraagzaamheid zullen de
verschillende richtingen het wel nooit geheel eens worden. Het
verdraagzaamheidsprobleem hangt nu eenmaal zeer nauw samen met het waarheidsprobleem in zijn geheel. Zolang wij
het daarover niet eens zijn, zullen wij elkander in de verdraagzaamheidsbeoefening ook alleen maar ten dele kunnen vinden.
Overigens kunnen wij dit probleem in zijn geheel hier niet behandelen. Daarvoor verwijzen wij naar ons "Is het Katholicisme
totalitair?" Hier maken wij slechts enkele opmerkingen, die ons
van belang schijnen in verband met het H.V.
Blijven wij ter illustratie nog even stilstaan bij de reactie op
de bisschoppelijke vastenbrief, waarover in ons eerste artikel.
De bisschoppen beweren daarin, dat de mens die het geloof aan
God vaarwel heeft gezegd, op de duur en in massa gaat doen
wat hem zelf het beste bevalt. Zij ontkennen allerminst, dat
vele ongelovigen beter zijn dan hun leer zou kunnen doen vermoeden - zij schrijven dit intussen toe aan de goddelijke genade - maar zij achten de ongelovige mens in zijn voorkeur
voor het zedelijk goede te zwak, zijn inzicht te wankel om niet
met zeer gewichtige punten van de zedenwet in botsing te komen. Deze bisschoppelijke uitspraak is een algemene katholieke
stelling, die de H. Vader in zijn boven reeds aangehaalde Woorden op Passie-Zondag 11. nog eens uitdrukkelijk bevestigde.
Ook hier bestaat weer een overeenstemming in abstracto. De
mens handelt alleen moreel goed, aldus zowel het H.V. als de
katholieke leer, wanneer hij in zijn handelen rekening houdt
met de concrete betrekkingen, waarin hij staat. Doch de katholieke overtuiging ziet deze concrete betrekkingen zo, dat de
mens reeds onzedelijk handelt door geen rekening te houden
met dit Godsbestaan. Voor het overige staan wij er nauwelijks
van te kijken, wanneer degenen, die met geen openbaring wil-
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len rekenen, ook op het gebied der natuurlijke zedenleer komen
tot totaal verkeerde conclusies en praktijken. Uiteraard houdt
dit geen uitspraak in over de schuld voor God, die steeds een
geheim blijft van het individuele geweten. Het is alleen de uitdrukking van een leerstellige overtuiging, die naar ons inzicht
op nieuw zijn bevestiging vindt in de afdwaling van het H.V.
Omgekeerd houdt het H.V. van zijn standpunt vol, dat het
christendom mensonwaardig handelt door vast te houden aan
de absolute normen van een volgens dit verbond fictieve openbaring. Het spreekt daarbij voortdurend van onverdraagzaamheid. Dr v. Praag ziet in de hoogmoed een typisch godsdienstige
ondeugd. ("Mens en Wereld" jg 4 no 6). Hij noemt de christelijke overtuiging immoreel (ib no 4). Men wijst in dit verband - niet zonder onjuistheden en eenzijdigheden - op verschillende fejten en opvattingen, die wij al dan niet goedkeuren
en aanhangen.
Dit is allemaal droevig. Het is de uitdrukking van de verdeeldheid, welke over ons volk is gekomen als vreselijke straf
voor onze ontrouw aan de ene waarheid. Bij ons is het bijna
onmogelijk om eerlijk voor eigen volle overtuiging op te komen
zonder die van anderen minstens impliciet te veroordelen. Hier
de eis te stellen van absolute verdraagzaamheid in uiterst relativistische zin is op zichzelf al onverdraagzaam, omdat aldus de
stelling van de relativiteit der waarheid aan allen wordt opgelegd. Trouwens daardoor gaat het respect voor de waarheid,
die alleen in staat is ons te redden, nog meer verloren. Wie de
waarheid als enige norm prijs geeft, maakt het onmogelijk de
chaos anders te voorkomen dan door bruut geweld. In onze
droeve verdeeldheid kunnen wij alleen beginnen met een bezinning op het feit dezer verdeeldheid om dan de mogelijkheden
te bestuderen, die er nog tot op zekere hoogte voor een gezonde
samenwerking overblijven.
Een dergelijke bezinning zal echter plaats moeten vinden buiten de sfeer, die bovengeciteerde critiek op de bisschoppelijke
vastenbrief kenmerkt. Deze critiek misdeed tegen de waarheid,
door in plaats van de door de bisschoppen gebruikte termen
geheel andere te gebruiken, die het verschil van mening van de
objectieve naar de subjectieve sfeer verplaatsen. Aldus kan bij
de goegemeente wellicht de indruk worden gewekt, dat het
arme H.V. toch werkelijk onrecht lijdt en dat het heldhaftig
opkomt voor allen, die mede met verdrukking worden bedreigd.
De gezonde verdraagzaamheid zelf wordt echter door deze verbondspropaganda die nu al jaren op hetzelfde aambeeld hamert, zeker niet bevorderd. Bovendien werden zulke termen gekozen, dat ook de bedoelingen der bisschoppen in het debat
worden betrokken en zulks op zeer stotende wijze. Ook dit is in
strijd met een gezonde geest van verdaagzaamheid.
Elders werd in "Mens en Wereld" gesproken van "schelden
op Kerstmis" en van "gebrek aan eerbied", omdat een aalmoe138
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zenier het bestaan had zijn jongens het Kerstkind voor te stellen als een concrete rijkdom van schoonmenselijkheid, die alle
vaagheid van humanistische abstracties door zijn Licht deed
verbleken. (dr jg 4 no 1). Het is wel enigszins merkwaardig,
dat deze agnosticisten zich zo gestoten voelen door een normale
uiting der katholieke overtuiging. Vergeten zij, hoe vaak zij zelf
herhalen, dat de hoogste rijkdom van ons christenen slechts op
wat aftandse fantasie berust? Hoe kan men het zo vanzelfsprekend achten de heiligste overtuiging van de grote meerderheid
van eigen volk met voeten te treden en tegelijk deze meerderheid
van onverdraagzaamheid te beschuldigen, als zij haar eigen
overtuiging op haar wijze uitdraagt? Hier schort het duidelijk
aan nuchter besef van de werkelijkheid ten onzent. Dit besef
is echter eerste vereiste, wanneer wij in vrede met elkander
willen leven.
Na de eerste jaargangen van "Mens en Wereld" te hebben
doorgewerkt moet ons trouwens van het hart, dat het beeld, dat
de lezers daarvan omtrent het positieve christendom en het
katholicisme bijblijft, zeer eenzijdig is, om het maar zacht uit te
drukken. Zou het niet veel juister zijn naar objectieve maatstaf
ook ruimer voor te lichten over het goede, dat in anderen leeft?
Wij willen niet beweren, dat wij hiermede een eenvoudig probleem aanraken, nog minder, dat de katholieken dit probleem
steeds op gelukkige wijze oplossen. Het is en blijft moeilijk het
grote publiek goed voor te lichten omtrent overtuigingen, die
men zelf voor dit publiek misleidend acht. De wijze waarop
"Mens en Wereld" dit probleem oplost lijkt ons echter lang niet
de gelukkigste.

De houding der burgelijke OveTheid.
Tegen de verdraagzaamheid heeft menige katholieke overheid in het verleden ongetwijfeld gezondigd, hetzij uit gebrek
aan hoogachting voor de tegenpartij, hetzij uit gebrek aan inzicht in hetgeen het algemeen welzijn eiste. Intussen is het voor
ons katholieken geenszins nodig steeds op het beklaagdenbankje
plaats te nemen, waar ons van andersdenkende zijde gewoonlijk
onze plaats wordt aangewezen. Het blijft bijv. een feit, dat een
katholieke minderheid er nooit toe overging een andersdenkende meerderheid te onderdrukken, terwijl het tegendeel herhaaldelijk voorkwam. Wat het heidens humanisme aangaat zouden
wij de om verdraagzaamheid roepende heren van deze richting
gaarne willen verzoeken eens wat nauwkeuriger studie te maken van de historie der laatste eeuw. Zij kunnen trouwens ook
op het ogenblik nog altijd hun voordeel doen met een onbevooroordeelde studie van de onderwijs-subsidies in Amerika, Engeland, Frankrijk, om maar enkele voorbeelden te noemen.
Naar katholieke opvatting dient bij deze kwestie een duidelijk
onderscheid te worden gemaakt. Het is een andere vraag, wat
de overheid moet verdragen, een andere wat zij positief moet
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steunen. Bij het behandelen dezer beide vraagstukken zal er
mede ~ekening moeten worden gehouden, dat Nederland nog
steeds m overgrote meerderheid christelijk denkt. Dit geeft de
meerderheid niet het recht de minderheid te onderdrukken
maar de minderheid kan er toch zeker geen reden in vinden o~
in alle punten haar zin door te drijven.
Het is duidelijk, dat de scheiding tussen kerk en staat in ons
land terecht werd doorgevoerd. Dit houdt echter niet in, dat de
norm voor het gedrag der overheid nu moet worden gevonden
in een "neutraal humanisme", dat op deze wijze zijn opvattingen verheven ziet tot alleenzaligmakende leer. Het beleid der
~egering dient allereerst gegrond te zijn in hetgeen objectief
juist is. Bij de verscheidenheid van meningen daaromtrent zal
vooral in een land als het onze de meerderheid dikwijls de
doorslag geven. Dit zijn dingen, die in de agnosticistische kringen, waarvoor ons artikel handelt, menigmaal worden vergeten.
Verdragen kan een staat uiteraard slechts dat, wat niet indruist
tegen de rechtsnormen, die deze staat eenmaal heeft aanvaard.
Een gezonde verdraagzaamheid gaat echter verder. Reeds
zonder enige dwang van overheidswege zal zij zich hoeden om
grote groeperingen van eigen volk te stoten door zijn gedrag
in het openbaar. In dit verband kunnen wij er alleen maar een
gebrek aan gezonde verdraagzaamheid in zien, wanneer een
kleine groepering als die van het H.V. op Zondagmorgen de
sfeer, die de christelijke gemeenschap wenst, op haar wijze
meent te mogen storen en evenzeer, wanneer men een wijze
van (ont)kleding wenst toe te passen, die door de grote meerderheid van ons volk of van de bewoners ener streek niet wordt
gewenst. Wij staan nu eenmaal niet zo ruim tegenover het
nudisme als dit verbond (M. en W. jg 4 no 8) en wensen ook
niet mee te doen met strevingen, die een heel eind in deze
richting gaan. Wie de verdraagzaamheid wil propageren dient
zelf aan de eerste eisen van de verdraagzaamheid te voldoen.
Een kleine minderheid heeft niet het recht een heel land te
stoten door eigen heidense opvatting uit te dragen op hinderlijke wijze, zoals een stadsbevolking niet het recht heeft het
platteland, dat daarvan niet is gediend, eigen levenswijze - en
erger dan dat - op te dringen. In "Mens en Wereld" vonden
wij dergelijke gedachten nergens.
In de praktijk zal er wel steeds verschil van mening blijven
bestaan omtrent de praktische normen, die de zedigheid in het
openbaar en het christelijke karakter van ons volk opleggen.
Waar een aanzienlijk deel der Nederlandse publicisten - ook
onder de Katholieken - vooral bezorgd is om ruimhartig te
zijn tegenover deze richting, terwijl zij degenen, die een strengere opvatting voorstaan bij voorkeur met enkele dooddoeners
afmaken, maken wij ons niet al te bang, dat dit verbond niet
zijn volle rechten zal krijgen. Is het trouwens niet opvallend,
dat een richting, die het christendom de rug toekeerde, van
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geen persoonlijk Godsbestaan wil weten en er zo bedenkelijke
opvattingen op nahoudt op sexueel terrein, zonder bizondere
moeilijkheden de koninklijke goedkeuring verwierf? Dit staat
wel in opvallende tegenstelling met hetgeen voor de oorlog de
Dageraad ondervond.
Ook wij verwachten niet al te veel van overheidsmaatregelen
zolang niet tevens de mentaliteit van het volk wordt veranderd.
Intussen dient datgene, wat er nog van een gezonde christelijke
opvatting over is, niet zonder meer te worden bloot gesteld aan
de opdringerigheid van niet-christelijke groeperingen, die het
openbare leven gaan beheersen door eenvoudig te doen alsof
de anderen geen recht op een eigen levenssfeer hebben. Met
zuiver geestelijke middelen tegen een dergelijke mentaliteit te
willen strijden getuigt ons inziens van onderschatting. van de
geneigdheid ten kwade, die de mens nu eenmaal van nature
eigen is.
De Steun der Overhe<id.

Wij begrijpen, dat een jonge vereniging van enkele duizenden
leden zich te midden van millioenen anderen te minder gesust
voelt omtrent het lot van haar eisen naar mate deze eisen een
meer exorbitant karakter dragen. Het H.V. wenst niet minder
dan op voet van volledige gelijkheid te worden behandeld met
de bestaande kerkgenootschappen .. Hier wringt iets. Van de
ene kant geeft het H.V. toe, dat het geen recht heeft zich op te
werpen als vertegenwoordiger aller buitenkerkelijken. Van de
anderen kant eist het aalmoezeniers in het leger en in DUWkampen, voelt zich gepasseerd, wanneer het niet wordt uitgenodigd op conferenties met de overheid, op congressen enz.
Naar onze mening kan dit verbond hoogstens worden beschouwd als gelijkberechtigd met de kerken voor zover het gaat
om zijn eigen leden. Dan is er echter alle reden tot bescheidenhied in optreden.
Wanneer wij dit voor ogen houden begrijpen wij niet veel van
de eis om "humanistische" aalmoezeniers met regeringssteun te
mogen aanstellen bij leger en vloot. Tenslotte zullen daar slechts
zeer enkele leden van het H.V. aanwezig zijn. Dat het verbond
ook alle andere buitenkerkelijken als zijn werkterrein beschouwt zegt ons niets. Dat doen de kerken immers evenzeer.
Daarbij komen de praktische consequenties, wanneer men een
zo kleine groepering op deze motieven officieel wil steunen in
een dergelijke propaganda. Hoe kan een communistische of andere groepering worden geweerd op soortgelijke motieven. Het
argument, dat de minister van oorlog aanvoerde bij zijn weigering lijkt ons daarenboven juridisch juist. De uitdrukking "geestelijke" verzorging is door de wet bedoeld in de zin van godsdienstige verzorging. Het in de geest van het verbond uit te
leggen staat gelijk met een uitleg, die praktisch neerkomt op
wetswijziging. Daarbij lijkt Nederland ons nog geenszins zozeer
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ontchristelijkt, dat ons land in zijn feitelijke verdeeldheid een
dergelijke, het christendom en de wettelijk aanvaarde goede
zeden ondermijnende, actie officieel moet steunen. Wij voor ons
geloven dan ook niet, dat minister in 't Veld met zijn toeschietelijkheid voor de DUW-kampen voldoende heeft geluisterd
naar de objectieve normen, die voor een ministerieel beleid in
ons land moeten gelden. De subjectieve overtuiging, dat de
werking van het H.V. ons volk ten goede komt, heeft hem ons
inziens parten gespeeld.
Enigszins anders ligt de kwestie als het gaat om steun aan
het maatschappelijk werk van het verbond, en meer nog van
Humanitas, die hoewel gedragen door soortgelijke opvattingen,
toch niet het uitdragen van een levensbeschouwing ten doel
heeft. Intussen zal ook hier een bepaalde norm moeten worden
aangelegd. Bij de in ons eerste artikel vermelde huwelijksopvattingen, het gemak waarmede neomalthusianisme en zelfs
homosexualiteit worden behandeld, kunnen wij moeilijk voorstanders zijn van steun aan huwelijksbureaux van dit verbond.
Waar het gaat om zuiver sociaal werk kan men er eerder voor
pleiten aan deze stromingen een faire kans te geven, zoals een
katholiek praeadviseur het blijkbaar eens heeft uitgedrukt. (M
en W jg 4 no 6). Intussen zijn deze bewegingen nog zo jong en
wachten zovele oudere instellingen nog steeds op de hoognodige
steun, dat het ons beter zou lijken eerst nog wat af te wachten
waartoe men in staat is, alvorens tot steun over te gaan. Een
zekere scepsis lijkt ons in ieder geval op zijn plaats.

Eindconclusie.
Het is voor alle christenen, en zeker ook voor ons katholieken,
een beschamend feit, dat het openbare leven in Nederland grotendeels wordt beheerst door een humanistische levenssfeer, die
niet zelden anti-christelijke tendenzen naar voren schuift, en
hoogst zelden karakteristiek christelijke en nog zeldener specifiek katholieke opvattingen aan het woord laat komen. Wij missen niet zozeer een gezond godsdienstige lectuur, maar vooral
ook romans en films, waarin het leven op gezond reële katholieke wijze wordt uitgebeeld. Een volk wordt nu eenmaal in
sterke mate beïnvloed door de grote middelen der publiciteit.
Advertentieplaatjes, film-figuren, modemagazijnen hebben
meer invloed op de publieke zedigheid dan de beste en meest
gefundeerde predikaties. Dit geldt op soortgelijke wijze van de
huwelijksmoraal, die de invloed ondergaat van de tijdsgeest,
maar deze laatste wordt grotendeels weer bepaald door schrijvers en verfilmers. Iets soortgelijks geldt op alle gebied. Uit dé
kringen van het H.V. klinkt menigmaal een juichtoon, omdat
het is gelukt de grote lectuur praktisch geheel te doordringen
van een neutraal, niet zelden een positief heidense geest. En
hierin hebben zij in zo grote mate gelijk, dat wij ons daardoor

142

geconfronteerd voelen met het meest beklemmende probleem
onzer dagen.
Hierin zien wij ook onze eigenlijke taak tegenover stromingen
als het H.V. Deze taak, die wij ten bate van de geestelijke gezondheid van ons volk op ons moeten nemen, is allereerst een
positieve. Wij zullen meer moeten presteren. Het communisme
noch het nazisme kan worden bestreden met de middelen van
dit verbond. Dit kan alleen geschieden door een met begeestering uitgedragen levensbeschouwing, die het eigen karakter
nergens angstvallig verbergt, maar, levend in het perspectief
van het hiernamaals, bewijst, dat dit perspectief de gezonde
menslievendheid en vooruitstrevendheid positief bevordert.
Wat wij de wereld moeten bieden is niet een gezuiverd naturalisme maar een consequent doorleefd katholicisme. Dit kan
echter slechts worden uitgedragen door wie zelf door en door
katholiek leeft. Het massaprobleem, waarvoor wij staan kan
slechts door massa-middelen worden opgelost. Deze massamiddelen kunnen echter slechts in katholieke zin worden toegepast
door personen, die zelf diep doordrongen zijn van hun katholieke levensopvatting.
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WETTELIJKE REGELING VAN HET KLEUTERONDERWIJS
DOOR Mr J. BROEKMAN

lH[

et onlangs onder deze titel verschenen rapport van de
Commissie-Eggermont, ingesteld door het Centrum
voor Staatkundige Vorming, nodigt tot een korte beschouwing 1). Vooraf zij dan opgemerkt dat dit rapport
geenszins de wettelijke regeling van het kleuteronderwijs in
volle omvang bestrijkt. Het geeft slechts antwoord op de vraag,
of een wettelijke regeling van het Kleuteronderwijs nodig is en
- na geconstateerd te hebben, dat dit inderdaad het geval is _
wat deze regeling moet inhouden, waarbij dan nog slechts uitsluitend de wijze van financiering van het bijzonder kleuteronderwijs en de in verband daarmede te stellen voorwaarden
de aandacht hebben gehad.
Naar het oordeel van de Commissie omtrent vraagstukken als
daar zijn, de leerplicht voor het Kleuteronderwijs, welke toelatingsleeftijd de meest geschikte is, de plaats van de kleuterschool in onze schoolorganisatie (eigen schooltype of geïncorporeerd in de school voor gewoon lager onderwijs) de vereiste
bevoegdheden van de leerkrachten en haar opleiding, zal de
lezer tevergeefs zoeken. Nochtans is het niet de bedoeling hem
dit oordeel te blijven onthouden; in het vervolg op het thans
gepubliceerde zullen deze vraagstukken successievelijk aan de
orde gesteld worden.
Allentwege kan geconstateerd worden, dat het kleuteronderwijs momenteel in het brandpunt van de belangstelling staat.
Op zich genomen is dit een verblijdend feit, doch helaas stemt
de oorzaak van deze belangstelling minder tot verheugenis: zij
is gelegen in de uitermate ongunstige omstandigheden, waarin
het kleuteronderwijs als een geheel genomen verkeert.
Deze zijn voor het grootste deel zo niet geheel, te wijten aan het
- in het algemeen - ontbreken van voldoende materiële steun
van de plaatselijke .of landelijke overheid, waardoor het kleuteronderwijs, wat zijn financiering betreft grotendeels overgelaten
aan het particuliere initiatief, dat overigens op dit terrein wonderen verricht heeft, de noodzakelijke middelen ontbeert èn
1) Het rapport is verkrijgbaar bij het Secretariaat van het Centrum
voor Staatkundige Vorming, Anna Paulownastraat 93, 's-Gravenhage.
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voor een afdoende voorziening in de personele en materiële behoeften der bestaande scholen èn voor de, in verband met de
bevolkingsaanwas en de grotere vraag naar kleuteronderwijs,
vereiste uitbreiding van het aantal scholen.
De landsoverheid betaalt tot nu toe voor de exploitatie van
de kleuterscholen niets.
Enkele gemeenten hebben een subsidie-verordening in het
leven geroepen, waardoor althans aan een beperkt aantal bijzondere scholen in die gemeenten een redelijke financiële basis gegeven wordt, doch in de meeste gemeenten ontbreekt een financieringsregeling geheel of is deze in elk opzicht ontoereikend.
Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat een en ander
bij de, vooral na de oorlog sterk gestegen exploitatie-kosten der
scholen, geleid heeft tot een toestand van het kleuteronderwijs,
welke de Commissie slechts met het epitheton "deplorabel"
tuist meende te kunnen kwalificeren.
In deze toestand vindt het rapport zijn uitgangspunt en de
allereerste vraag, waarvoor de Commissie zich gesteld zag, was
dan ook, hoe hierin verbetering te brengen zou zijn. Op zich
genomen is deze denkbaar buiten elke wettelijke regeling om.
Het Rijk en de gemeenten zijn immers - mits daarvoor gelden
op de rijks- resp. gemeentebegroting worden toegestaan _ bevoegd subsidies aan het kleuteronderwijs te verlenen. Nog
daargelaten echter het uiterst labiele karakter van de aldus toe
te kennen subsidies - al kan dan ook een bij gemeenteverordening geregelde subsidiëring wel enige vastheid geven - heeft
een langdurige ondervinding bewezen, dat met de vrijheid van
Rijk en gemeenten inzake de financiering van het kleuteronderwijs dit laatste niet gediend is geweest. De Commissie kwam
daarom tot de conclusie, dat slechts een wettelijke regeling van
het kleuteronderwijs en dan met name van de financiering van
het bijzonder kleuteronderwijs, ten deze de oplossing van de
moeilijkheden kan brengen. Hierbij zij volledigheidshalve aangetekend, dat een wettelijke regeling van het openbaar kleuteronderwijs nog om een andere reden nodig is: de Grondwet
eist deze, (nI. art. 201, derde lid "Het openbaar onderwijs wordt,
met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, bij de wet
geregeld") .
Het gepubliceerde gedeelte van Hoofdstuk I van het rapport
behandelt in grote lijnen de inhoud van de wettelijke regeling.
Hierbij maakt de Commissie een drie-deling:
A. Algemene bepalingen.
B. De regeling van het openbaar kleuteronderwijs.
C. De wijze van financiering van het bijzonder kleuteronderwijs.
Deze driedeling zal men moeten zien tegen de achtergrond
van het grondwettelijk beginsel van de vrijheid van onderwijs:
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der
Overheid .... (art. 201, tweede lid).
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Het zou in strijd zijn met deze vrijheid van onderwijs, wanneer de wet het kle.uteronderwijs als geheel in het keurslijf van
een direct bindende regeling zou wringen.
Ieder staat het vrij kleuteronderwijs te geven, hoe, waar en
in welke vorm hij dit ook doet. De wet mag in dit opzicht geen
beperkingen opleggen. Slechts die algemeen bindende voorschriften mag zij geven, die voortvloeien uit het grondwettelijk
voorschl'ift, dat de Overheid toezicht op het onderwijs heeft
(regeling van de onderwijs-inspectie) of die geacht moeten worden niet de vrijheid van het onderwijs als zodanig te raken,
maar het algemeen belang te dienen, met name de veiligheid
en de gezondheid der kinderen en leerkrachten (de regeling
van het toezicht van de inspectie van de volksgezondheid op de
lokalen, waarin onderwijs wordt gegeven). Het zijn deze voorschriften, welke de Commissie op het oog heeft, wanneer zij
onder A spreekt van "Algemene bepalingen". Deze voorschriften zullen alle scholen, openbare en bijzondere, al dan niet gesubsidieerd, direct binden.
'
De regeling van het van overheidswege te geven onderwijs,
het openbaar kleuteronderwijs, heeft de Commissie onder B op
het oog. Krachtens grondwettelijk voorschrift is de wetgever
daartoe verplicht.
Waar de wet andere voorschriften dan behorende tot de onder
A of B bedoelde categorie geeft, kunnen deze slechts betrekking hebben op de financiering van het bijzonder onderwijs en
de voorwaarden, waaraan dit moet voldoen, om voor finan- ,.
ciering door de overheid in aanmerking te komen. Over deze
voorschriften spreekt de Commissie onder C "De wijze van
financiering van het bijzonder kleuteronderwijs". Deze voorschriften zijn dus geen direct de scholen bindende voorschriften, voorschriften die de scholen verplicht zijn op te volgen,
maar voorschriften die zij dienen op te volgen om voor de
financiering van overheidswege in aanmerking te kunnen komen
en de voorschriften die deze financiering nader uitwerken.
Het rapport noemt twee wijzen, waarop de financiering van
het bijzonder kleuteronderwijs geregeld zou kunnen worden, nI.
het subsidiëringsstelsel en de financiële gelijkstelling. Deze vormen moeten min of meer als een tegenstelling gezien worden:
een subsidiëringsstelsel veronderstelt, dat de overheid slechts
bijdraagt in de kosten van het bijzonder onderwijs, waartegenover de financiële gelijkstelling inhoudt, dat het bijzonder onderwijs naar dezelfde maatstaf als bet openbaar door de overheid wordt bekostigd. Scherp zou de tegenstelling aldus getekend kunnen worden: gedeeltelijke bekostiging - algehele bekostiging. Daarnaast is dan nog sprake van de negatieve financiële gelijkstelling, nI. algehele bekostiging door de overheid
van het bijzonder onderwijs alleen in de gemeenten, die openbare kleuterscholen in stand houden.
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Van een wettelijke regeling van de financiering van het kleuteronderwijs zal een regeling van de voorwaarden, waa1:"aan deze
financiering gebonden is, deel moeten uitmaken. De overheid
kan eisen van deugdelijkheid aan het door haar geheel of gedeeltelijk te bekostigen onderwijs stellen en ingevolge grondwettelijk voorschrift moeten deze eisen bij de wet gesteld \vorden (art. 201, vijfde lid: De eisen van deugdelijkheid, aan het
geheel of ten dele uit de openbare kas Je bekostigen onderwijs
te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor
zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van
richting") .
De Commissie behandelt daarom in haar rapport de regeling
van de financiering en die van de voorwaarden als.-een geheel.
Een subsidiëringsstelsel kan niet beoordeeld worden, los van
de voorwaarden, waaronder het subsidie verstrekt zal worden.
Die voorwaarden kunnen nl. zo bezwarend zijn, dat het subsidie,
waarop krachtens de wet aanspraak zou bestaan, door de school
verworpen zou moeten worden, omdat zij niet bij machte is aan
de voorwaarden te voldoen. Een voorbeeld moge duidelijk maken, wat hier bedoeld wordt: Stel dat een subsidie zal toegekend
worden van per leerling f 30,- per jaar, onder de voorwaarde
o.a. dat aan de leerkrachten een minimum salaris van, voor het
hoofd der school, f 1800,- en voor de leidsters f 1400,- per jaar
toegekend zal worden. Aan een school van 60 leerlingen zijn, bij
de z.g. 40-schaal, verbonden één hoofd en één leidster. Het sub. sidie voor deze school zal per jaar bedragen f 1800,- doch daar
staat tegenover, dat alleen de salarispost van de leerkrachten
reeds een bedrag van f 3200,- uitmaakt! Het is duidelijk, dat
een subsidiëringsstelsel, dat tot zulke consequenties leidt, een
, stap achteruit betekent en moeilijk geaccepteerd zou kunnen
worden. (Uiteraard niet, omdat het als voorwaarde stelt een
behoorlijke bezoldiging van de leerkrachten, maar omdat het de
daarvoor vereiste middelen niet verstrekt!) De school, die in
omstandigheden als hier geschetst zou verkeren, zou door het
ontvangen van subsidie haar inkomsten wel zien stijgen, doch
daarmede zou dan een stijging van de lasten gepaard gaan, welke haar in een financieel nog ongunstiger positie zou brengen
dan waarin zij verkeerde, toen er nog geen sprake van subsidie
was.
Zelfs al zijn de voorwaarden, waaronder subsidie verstrekt
wordt, op zich genomen acceptabel, hetgeen veronderstelt, dat
de kosten, welke gemaakt moeten worden, om aan deze voorwaarden te voldoen, voor een aanzienlijk deel in het subsidie
dekking kunnen vinden, dan is daarmede nog geen alleszins
bevredigende toestand geschapen.
Aan een subsidiëringsstelsel is nl. inhaerent het bezwaar, dat
het de voorstanders van de bijzondere school belast boven die
van de openbare school. De openbare school wordt immers ge147
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heel uit de gezamenlijk opgebrachte middelen bekostigd. Indien
nu de bijzondere school slechts een gedeeltelijke vergoeding
voor haar kosten ontvangt, zouden de vele ouders, die om principiële redenen van de openbare school geen gebruik kunnen
maken of, in het algemeen de voorstanders van de bijzondere
school, gedwongen worden om hun eigen school, zij het dan gedeeltelijk, uit eigen middelen te bekostigen, terwijl zij bovendien hun deel in de kosten aan de openbare school moeten bijdragen. Zij betalen dus altijd meer dan de voorstanders van de
openbare school, die kunnen volstaan met hun bijdrage aan de
gemene kas.

I ;

Het stelsel van de z.g. negatieve financiële gelijkstelling leidt
er weliswaar toe, dat in de weinige gemeenten, die openbare
kleuterscholen in stand houden, de bijzondere scholen het volle
pond krijgen, doch daar staat tegenover, dat de bijzondere kleuterscholen in de vele gemeenten, die geen openbare kleuterscholen in stand houden, door invoering van dit stelsel niet gebaat worden of, zo in deze gemeenten een subsidiëringsstelsel
zou gelden, voor de bezwaren staan, welke dat stelsel aankleven.
Slechts het stelsel van de financiële gelijkstelling kan in de
ogen van de Commissie genade vinden. Invoering van dit stelsel is trouwens een grondwettelijke eis. De pacificatie, welke
met de grondwetsherziening van 1917 tot stand kwam, omvatte
niet alleen het algemeen vormend lager onderwijs, maar ook
het kleuteronderwijs. De notulen van de z.g. Bevredigingscommissie (Staatscommissie voor het onderwijs, ingesteld bij K.E.
van 31 December 1913, no. 10) en ook haar ontwerp-Bewaarschoolwet, laten aan het gevoelen dienaangaande van deze Commissie geen twijfel bestaan en het is tenslotte haar stelsel geweest, dat in het huidige art. 201 der Grondwet is neergelegd.
De kleuterschool is eens genoemd: het voorportaal van de
lagere school. Men bedoelde daarmede dit: de kinderen, die een
kleuterschool van een bepaalde richting bezocht hebben, zullen
als regel naar een lagere school van dezelfde richting overgaan.
Pacificatie op het terrein van het algemeen vormend lager
onderwijs is daarom niet mogelijk, als deze zich niet mede uitstrekt tot het voorbereidend lager onderwijs (het Kleuteronderwijs). Zou de overheid het openbaar kleuteronderwijs bekostigen, doch zich teruggetrokken houden van het bijzonder, dan
zou dit in wezen een kunstmatige bevoordeling zijn van het
openbaar algemeen vormend lager onderwijs en de pacificatie
van het algemeen vormend lager onderwijs in de weg staan. Het
is deze redenering geweest, welke de Bevredigingscommissie
gevolgd heeft.
De gestegen behoefte aan kleuteronderwijs - in de aanvang
werd hierop reeds gewezen - schept de noodzaak tot uitbreiding van het aantal kleuterscholen. Het is niet in te zien, hoe
148

..

:;;;

deze tot stand zal kunnen komen, als niet de aanzienlijke uitgaven welke voor stichting van een school en daarna voor haar
instandhouding vereist zijn, door de overheidskassen gedragen
worden. En tenslotte, het bijzonder onderwijs kan slechts dan
even deugdelijk als het openbaar zijn, indien het over dezelfde
middelen als dit laatste de beschikking heeft, hetgeen overigens,
nu de overheid het openbaar onderwijs geheel bekostigt, een
eis van de verdelende rechtvaardigheid is.
Deze overwegingen hebben de keuze van de Commissie bepaald.
Acht zij derhalve invoering van de financiële gelijkstelling de
enige, werkelijk afdoende oplossing voor de moeilijkheden, waaronder het kleuteronderwijs thans gebukt gaat, zij heeft haar
ogen niet gesloten voor de financiële consequenties daarvan
voor de overheidskassen. Voor het geval een onmiddellijke invoering van dit stelsel in feite niet mogelijk is, doet zij daarom
het voorstel van een overgangsregeling, nochtans een regeling
van een in de wet vastgelegde beperkte duur en met dien verstande dat, na het verstrijken van het tijdvak, waarin deze overgangsregeling eventueel zal gelden, automatisch het stelsel van
de financiële gelijkstelling algemeen ingang zal vinden.
De bedoeling van deze overgangsregeling is enerzijds de kosten van het kleuteronderwijs binnen bepaalde grenzen te houden
en anderzijds toch een aanzienlijke verbetering in de positie,
waarin dit onderwijs thans verkeert, te bereiken. Het een wil
zij met het ander verenigen, door de beperking van de uitgaven
zoveel mogelijk te zoeken in mitigering van de eisen, welke aan
de scholen gesteld worden, willen deze voor financiering ten
laste van de overheidskassen in aanmerking komen, waarbij zij
het als vanzelfsprekend beschouwt, dat deze mitigering er niet
toe mag leiden, dat van het stellen van essentiële voorwaarden
voor deugdelijk onderwijs wordt afgezien.
De invoering van een overgangsregeling zal echter niet als
gevolg mogen hebben, dat van een eenmaal door het kleuteronderwijs in een bepaalde gemeente verworven positie weer afstand moet worden gedaan, noch dat een gemeente, welke openbare kleuterscholen in stand houdt, de bijzondere scholen wat
haar financiering betreft, niet op gelijke voet als de openbare
scholen, zou behoeven te behandelen. Vandaar dat zij eventuele
gunstiger gemeentelijke subsidieregelingen zal moeten bestendigen en de gemeenten, welke openbare kleuterscholen in stand
houden of tot oprichting daarvan overgaan, moet verplichten de
in die gemeenten gevestigde of te vestigen bijzondere kleuterscholen naar dezelfde maatstaf als de openbare te bekostingen.
Zoals de Commissie de overgangsregeling zich gedacht heeft,
komt zij dus neer op invoering van het hiervoor genoemde
stelsel van de negatieve financiële gelijkstelling gepaard met
een - voor de gemeenten, waarin geen openbare kleuterscholen
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zijn - financieringsregeling, desnoods een subsidiëringsstelsel,
maar dan een, waardoor het bijzonder onderwijs in staat wordt
gesteld aan redelijke eisen van deugdelijkheid te voldoen.
Op zich genomen laat het zich denken, dat ook in de overgangsregeling de kosten van het bijzonder kleuteronderwijs in
gemeenten, welke geen openbare kleuterscholen in stand houden, ten volle voor rekening van de overheidskassen komen. Dit
zal dan daarvan afhangen, of de wetgever er in slagen zal, de
voorwaarden waaraan de scholen moeten voldoen, enerzijds zodanig te mitigeren, dat de kosten het bedrag, dat voor het kleuteronderwijs in zijn geheel beschikbaar kan gesteld worden, niet
behoeven te overschrijden, anderzijds aan deze voorwaarden
toch zulk een inhoud te geven, dat de deugdelijkheid van het
onderwijs gewaarborgd blijft, zij het dan, dat het niveau, waarop men dit gaarne uiteindelijk gebracht zou willen zien, aldus
nog niet bereikt kan worden.
Echter is het in de als mogelijk veronderstelde situatie, welke
het denkbeeld van een overgangsregeling ingaf, niet absoluut
verwerpelijk, dat vooralsnog een deel der kosten van de bijzondere scholen voor rekening van de schoolbesturen blijft en de
financieringsregeling voor het onderwijs in de gemeenten, die
geen openbare kleuterscholen in stand houden, dus slechts een
subsidiëringsstelsel.inhoudt. Het subsidie zal dan echter minstens
zo hoog moeten zijn, dat het voor de exploitatie der scholen ontbrekende bedrag in feite uit andere bronnen dan de overheidskassen gevonden kan worden. Hierbij is dan in de eerste plaats
gedacht aan de schoolgelden, welke voor de scholen, die nog
niet onder het regiem van de financiële gelijkstelling vallen,
aan de schoolbesturen ten goede behoren te komen, althans
voorzover dit voor het sluitend maken der exploitatierekening
nodig is.
Dat beperking van de kosten van het onderwijs gezocht
wordt in mitigering van de voorwaarden, waaraan de scholen
moeten voldoen, is niet zo vreemd, als dit op het eerste gezicht
misschien lijkt. De historie en zelfs de historie van zeer jonge
datum verschaft hiervan meer dan een voorbeeld. Het heeft
twintig jaar geduurd, voordat het vak lichamelijke oefening algemeen als verplicht leervak bij het lager onderwijs werd ingevoerd (hoewel hierbij niet uitsluitend financiële factoren een rol
speelden) en de bouwen inrichting van nieuwe schoollokalen
na de jongste oorlog tot zelfs op de dag van heden leert dat de
eisen, welke aan de huisvesting van de leerlingen gesteld worden, rekbaar zijn en naar gelang de omstandigheden kunnen inkrimpen, zonder nochtans essentiële belangen te schaden!
Uiteraard heeft een overgangsregeling, ook een in de vorm
zoals in het rapport wordt voorgesteld, haar bezwaren, ernstige
bezwaren zelfs. Dat volgt reeds hieruit, dat zij moet dienen ter
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vervanging van een stelsel, dat de Commissie eigenlijk de enig
juiste oplossing voor de problemen van het kleuteronderwijs
acht te brengen, maar dat wellicht op dit ogenblik nog niet te
verwezenlijken is. In deze onmogelijkheid, waarvan men de aanwezigheid echter niet voetstoots behoeft aan te nemen, kan dan
ook alleen de reden, waarom met een overgansregeling genoegen genomen kan worden, liggen. De wetenschap, dat deze regeling na een vooraf bekend aantal jaren, in de wet vastgelegd,
zal overgaan in het stelsel van de financiële gelijkstelling, kan
echter ertoe bijdragen, de weerstand, welke zij wakker maakt,
te ovetwinnen.
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n 1945 was, zoals in een vroeger artikel uiteengezet (K.S.M.
van Januari 1950) in het Verre Oosten een machtsvacuum
][ ontstaan. Zowel het vooroorlogse Europese gezag, als het
daarmee vijandig concurrerende Japanse waren verdwenen.
De vraag, wie in dit vacuum zou kunnen treden, was de kern
van het Aziatisch politiek probleem. Er was slechts één land,
dat over voldoende prestige beschikte: de Verenigde Staten.
Nu, vijf jaar later, is van dat prestige weinig overgebleven. De
Amerikaanse machtspositie rond de Grote Oecaan is diep geschokt. Het is de moeite waard, de oorzaak daarvan na te gaan.
De snelle overwinning van Japan op Engeland en Nederland,
het zonder strijd capituleren van Frankrijk hadden Europa volkomen van zijn crediet beroofd. Japan op zijn beurt moest de
overmacht der Verenigde Staten erkennen. Geheel alleen, zonder steun van bondgenoten had Amerika het trotse Japan verslagen. Dat was de indruk, bij de Aziaten gewekt. Wanneer
Amerika toen met kracht opgetreden was en klaar en duidelijk
zijn wil inzake herstel van orde kenbaar gemaakt zou hebben,
zouden in verschillende landen, de revolutionnaire leiders ongetwijfeld hlln eisen wat gematigd hebben.
Maar Amerika dacht er niet aan, alleen de macht in Azië
voor zich op te eisen.. Integendeel, het streefde er naar de
machtspositie van China op te werken, opdat het de aan dat
land toegekende positie van "grote mogendheid in Azië" behoorlijk zou kunnen vervullen. China, zelf politiek in chaotische toestand, werd gevraagd aandeel te nemen aan de ontwapening der Japanse troepen in Indo-China, waar het zo momenteel voorrang kreeg boven de vooroorlogse souverein
Frankrijk. China kreeg gebiedsvergroting door toekenning van
Formosa en zou, als alles naar de wensen van President Roosevelt gegaan was, ook Hongkong van Engeland teruggekregen
hebben. Roosevelt had het voorstel te Yalta op de lippen, maar
sprak het niet uit, toen hij de felle reactie van Churchill hoorde
toen nog slechts de term "trusteeship" in algemeen verband
naar voren gebracht werd. Bovendien, hij kon Engeland niet
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Hongkong ontnemen tezelfdertijd dat hij Rusland toestond de
in 1905 in Mansjoerije verloren bezittingen te hernemen. Tot
dit laatste meende hij zich verplicht, ten einde Rusland's steun
tegen Japan te winnen.
China moest vergroot worden, het moest weer onder één gezag gebracht worden door vereffening van het bestaande geschil
tussen Communisten en Kuo-min-tang en tenslotte moest het een
parlementair-democratische Staat worden. In Indo-China en in
Indonesië moest de vrijheidsbeweging beschermd worden tegen
Europese plannen tot herstel van vooroorlogs gezag en aan de
Philippijnen moest de in 1935 beloofde vrijheid worden gegeven.
Korea moest op eigen benen leren staan en temidden van deze
nieuwe democratische Aziatische wereld moest een berouwvol
Japan zijn plaats zoeken.
Het resultaat van deze politieke, opzet is bekend: China onder
één gezag, maar aan Amerika vijandig en totalitair; Korea verdeeld en minder dan ooit in staat zelfstandig te zijn; De Philippijnen onafhankelijk maar bedreigd door een sociale revolutie,
die tot onder de muren van Manilla het wettig gezag trotseert
en steeds aan kracht wint; Indo-China verdeeld en grotendeels
vijandig; Indonesië in een zekere toestand van vrijheid; Birma
in chaos en Malaya in nooit eindigend verzet tegen de Britten.
Japan tenslotte laat zich door de Amerikanen besturen, maar
niet voor Amerikaanse karretjes spannen.
Waarom dit droevig resultaat? Het ontbrak de Verenigde
Staten niet aan macht, noch militair, noch financieel. Het zou
bereid geweest zijn milliarden te spanderen in plaats van de
honderden millioenen die het nu besteed heeft, als er reden was
geweest om aan te nemen, dat zulk een vrijgevigheid resultaten
zou hebben opgeleverd. Toch ging alles verkeerd' en 't valt niet
te verwachten, dat de anti-Amerikaanse stroming spoedig tot
stilstand komen zal. In plaats van Amerika, zegeviert op breed
terrein Rusland, dat zijn hulp slechts bij mondjesmaat geven
kan, vergeleken bij de Amerikaanse liberaliteit.
Er moest iets verkeerd geweest zijn in de doelstelling of in
de tactiek der Amerikaanse politiek. De suggestie van Senator
McCarthy dat al deze nederlagen te wijten zouden zijn aan Communistische "spionnen" in het State-department in de omgeving van de President, is te dwaas om los te lopen. Altijd, wanneer een volk een zware nederlaag lijdt, politiek of militair,
zoekt het naar schuldigen, naar de "verraders". Europa in 1940
was er een duidelijk voorbeeld van. De nationale trots belet de
erkentenis dat de nederlagen het gevolg zijn van nationale
fouten; de natie is "onfeilbaar" maar onder haar dienaars zijn
"landverraders" geweest.
De Amerikaanse terugslag is evenmin te wijten aan onkunde
of wanbegrip, zoals hier te lande zo dikwijls beweerd werd in
verband met Indonesië. Over alle Aziatische landen zijn de
Amerikanen goed ingelicht, ze hebben een aantal deskundigen
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voor elk Aziatisch gebied. De Aziatische problemen en hun
moeilijkheden zijn bekend. Waarin dan is de oorzaak te zoeken?
Natuurlijk is één belangr~ike oorzaak aan te wijzen, die te
verwijderen geheel en al buiten de macht der Amerikanen lag.
Voor de Amerikaanse politieke opzet was China het kernpunt
en het was niet de schuld der Amerikanen, dat de wettige Chinese regering in handen van een kliek rondom Tsjang-Kai-Sjek
gekomen was, die zich uitputte in interne intrigues en in conflicten met concurrerende groepen. Deze kliek was buiten staat,
een efficiënte Chinese regering te vormen en, mede daardoor,
in de onmogelijkheid haar gezag te bevestigen door samengaan
met andere, niet principieel vijandige groepen. De Kuo-min-tang
leiders wisten met de hun rijkelijk gegeven Amerikaanse hulp
niets anders aan te vangen, dan een deel ervan tot eigen voordeel te benutten. Een andere regering dan deze corrupte kliek
was er niet. Amerika had geen alternatief dan de communistische partij, die onaanvaardbaar was. Was de Chinese regering
niet incompetent geweest, dan had de Amerikaanse opzet, tenminste uiterlijk en voor een zekere tijd, succes kunnen hebben.
Wel heeft Amerika veel tijd en moeite verkwist aan vruchteloze pogingen om een coalitieregering van de Kuo-min-tang en
de communisten tot stand te brengen, maar door deze vreemde
inmenging werd de krachtsinspanning der Centrale regering niet
geremd, want deze bestond niet. Er zijn lange artikelen in
Amerikaanse tijdschriften verschenen, om te betogen dat de
positie van Tsjang Kai Sjek door zijn Amerikaanse adviseurs
en door Roosevelt's afgezanten, vooral Generaal StilweIl en
Ambassadeur Hurley, ondermijnd geworden is, maar deze beschouwingen zijn niet erg overtuigend en verklaren niet, waarom de militaire macht door Amerikaanse officieren voor Tsjang
Kai-Sjek opgebouwd, zo snel na de oorlog desintegreerde en
waarom de interne ruzies in de Kuo-min-tang niet ophielden.
Steeds worden de zaken zo voorgesteld, alsof het heil van China
van een of enkele mensen afhing, juist die mensen, zegt men,
die door Roosevelt's vertegenwoordigers opzij geschoven werden. 't Was wel een zwak gefundeerde regering over een volk
van honderden millioenen, waarbij alles van één man afhing.
De critici in de Verenigde Staten, die nu de verzoeningspogingen tussen de Kuo-Min-Tang en de communisten door
Hurley en Marshall het scherpst veroordelen, zouden waarschijnlijk de felste opponenten geweest zijn van een realistische
politiek die Tsjang--Kai Sjek gesteund zou hebben ondanks
zijn dictatoriale regeringswijze, ondanks corruptie en willekeur en één-partijensysteem. Ze zouden zo'n politiek als strijdig met het Amerikaans politiek idealisme onvoorwaardelijk
veroordeeld hebben, ze zouden er een slag in het gezicht van
het dóór en dóór democratisch Amerikaanse volk in gezien hebben. Want de gedachte, dat het de zending van Amerika in deze
wereld is de vier vrijheden en de beginselen van de "Declara-
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tion of Independence" overal ingang te doen vinden, wordt door
geen Amerikaans politicus afgewezen.
De vraag rijst nu: lag een der oorzaken van de zwakte der
Amerikaanse politiek misschien juist in dit geloof, geroepen te
zijn tot een zending, waarvoor in Oost-Azië nog geen toehoorders en gelovigen te vinden waren? Heeft Amerika, om het met
andere woorden te zeggen, aan de opbouw van zijn politieke
positie in Azië misschien voorbarig de eis van democratische
denkwijze en werkmethode verbonden?
Wat zijn de kenmerken van de Westelijke democratische
methode en denkwijze? Door alle verschillen in regeringsvorm
heen, moeten democratische stelsels minstens één zaak gemeen
hebben: Respect voor de waardigheid van de m€.ns. Niemand
mag in zijn mensenrechten gekrenkt worden. We weten wel, dat
in de praktijk die rechten ook in onze westelijke gemeenschappen vaak geschonden worden, maar geen democratische regering kan bestaan, die het beginsel van onschendbaarheid van
de menselijke waardigheid zou durven ontkennen. Leeft in de
grote Aziatische gemeenschappen een dergelijke overtuiging?
Zeker niet. Vanuit dit punt redenerend, mogen we zeggen, dat
er niet zo zeer sprake is van een "niet-rijp" zijn van de Aziatische volken voor democratisch zelfbestuur, maar van een ontbreken van een der essentiële voorwaarden ertoe.
Een tweede punt, waarover in democratische gemeenschappen geen twijfel kan bestaan, is dat voor alle burgers een bepaalde levensstandaard, liggend boven het noodzakelijk minimum nodig is, wil de democratie kunnen functionneren. Zeker
kan een democratie naar Amerikaans model niet bestaan, wanneer voor elke burger het grondwettelijk beginsel der "pursuit
of happiness", d.i. van het streven naar een redelijk bestaan,
niet meer dan een holle frase is. Voor de millioenen-massa's in
Azië is dit beginsel in onze dagen echter zeker niet anders dan
een leeg woord. Opeengepropt op de beste gronden van een
onvolmaakt ontwikkeld gebied, kunnen zij geen enkele lotsverbetering verwachten, want de matige uitbreiding der bestaansmogelijkheden, door Westerse techniek en kapitaal tot stand
gebracht, wordt onmiddellijk gecompenseerd door sterke bevolkingsvermeerdering en zodanige uitbreiding der bestaansmogelijkheden, dat ook onder de bestaande omstandigheden
lotsverbetering mogelijk is, zou zo enorme kapitalen vorderen,
dat ook de Verenigde Staten ze niet kunnen opbrengen.
=,.,iogen we daaruit concluderen, dat de Amerikaanse opzet
voor China: eenheid van gezag en \vezenlijke volksinvloed op
de regering, een innerlijke tegenspraak bevat en daarom mislukken moest? Dat Amerika, met zijn aansporing tot overleg
en samengaan tussen extreem tegengestelde partijen, zijn gelijktijdige streven naar vorming van een sterk centraal gezag tot
mislukking doemde? De loop der gebeurtenissen in andere
Aziatische gebieden kan hier misschien meer licht op werpen.
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De Philippijnen zijn het troetelkind en de trots der Amerikaanse Aziatische politiek. De Verenigde Staten veroverden
deze eilanden op de Spanjaarden in 1898 en verkondigden reeds
kort daarna, dat het doel van hun koloniaal beheer zou zijn
de spoedige zelfstandigmaking van het gebied. In 1935 werd de
onafhankelijkheid in principe toegekend. In 1941 en 1942. later
weer in 1944, demonstreerden de Filippino's hun bereich:villigheid voor hun vrijheid en voor Amerika te strijden. Na de 001'log werd de onafhankelijkheid van het land erkend, maar rust
heeft het sindsdien niet gevonden en sinds de zomer van 1949
wint de opstandige beweging onder de platteland bewoners. die
vanaf 1944 was blijven smeulen, enorm aan kracht.
Deze opstand heeft zijn oorsprong verder terug van de oorlog. De Verenigde Staten hebben de bevolking der eilémden
vroeg, sinds 1907, langs parlementaire weg laten deelnemen
aan het bestuur, maar een goed-werkend partijenstelsel kwam
niet tot stand. De groep, die economisch overheerste, voornamelijk de grootgrondbezitters, slaagde erin, ook politiek volledig de leiding in handen te krijgen. Na 1935 bestond prak~isch
een één-partij stelsel. De oppositie kreeg geen kans, candidaten
gekozen te krijgen, daar de regerende partij van haar economische overmacht en desnoods van fraude en intimidatie ,gebruik maakte om zich de parlementszetels te verzekeren. De
oppositie greep naar onwettige middelen om zich te doen gelden, er hadden opstanden plaats, overigens gemakkelijk onderdrukt, van de sociaal minst bedeelden op het platteland, mede
aangevoerd door enige extreem-nationalistische leiders.
De oorlog en de Japanse bezetting scheen de oppositie een
kans te zullen bIeden. De leidende klasse neigde tot collaboratie. De regering week uit naar Amerika, maar vele and'eren uit
dezelfe maatschappelijke en politieke kring gingen samen met
Japan. Zo kon de oppositie onder de vaan van het patriottisme
zich sympathie verwerven in brede Amerikaanse kringen.
Bij hun terugkeer stonden de Amerikanen voor een ook van
elders bekend probleem: moest het vroegere wettig gezag hersteld worden, wat rehabilisatie van collaborateurs insloot, of
zouden ze meegaan met de sociale revolutie en geheel nieuwe
verhoudingen tot stand brengen? In het eerste geval kOl'l gerekend worden met langdurig gewapend verzet. In het tvte'ede
scheen de uiteindelijke betrouwbaarheid der nieuwe regering
twijfelachtig. De beslissing werd getroffen door Generaal Mac
Arthur, die van de in 194-4 en 1945 in de Verenigde Staten levende radicaal-democratische stromingen niets moest hebben. Hier
besliste in de eerste plaats het militair gezag, dat andere opvattingen huldigde dan de Amerikaanse diplomatie. Het vroegere
gezag werd hersteld, de revolutie smeulde voort en brak sinds
de zomer van 1949 weer in felle actie uit. De positie der regering, gevormd uit de traditionele heersende groep, is wankel.
Ook in de Philippijnen is het democratisch experiment der
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Amerikanen geen succes gebleken. Ondanks grote sommen en
veel moeite besteed aan onderwijs van de massa en aan opvoeding tot rechtgeaard "citizenship" enige tientallen jaren voortgezet, is geen democratie naar het voorbeeld der Verenigde
Staten tot stand gekomen. Eerder kan men zeggen, dat de
Philippijnen zich ontwikkeld hebben naar het voorbeeld van
sommige Midden- en Zuid-Amerikaanse republieken, die voortdurend wisselen tussen dictatoriaal bestuur en radicale anarchie. Ook hier zijn het de sociale verhoudingen, die een behoorlijke werking van de democratie naar Westelijk model onmogelijk maken.
In het overige Zuid-Oost-Azië, met name in Indo-China en
Indonesië deed de Amerikaanse invloed na de oorlog zich, evenals in China, langs diplomatieke weg gelden. Vandaar dat hier
de opvatting, herstel van het vooroorlogs gezag aan politieke
hervormingen vooraf te doen gaan, geen kans op toepassing
had. De richtlijn der Amerikaanse politiek voor deze gebieden
is in de laatste jaren herhaaldelijk van gezaghebbende zijde
uiteengezet: de na-oorlogse revolutionnaire stroming in de exkoloniale gebieden in veilige bedding te leiden door nationalistische en communistische krachten te scheiden, waarbij de eerste bevordel'd en de laatsten bestreden worden.
Maar de Amerikaanse politiek kon er niet mee tevreden zijn,
het nationalisme en de stichting van onafhankelijke staten te bevorderen. Om in het Amerikaanse systeem te passen, moesten
deze ook vrije en democratische staten zijn. Alleen in de democratische geestesgesteldheid der nieuwe naties kon Amerika
garantie vinden tegen voortzetting der nationale revolutie uitlopend in een communistische zege. 't Is moeilijk een andere
politiek te bedenken, dan die in de laatste jaren door de Verenigde Staten gevolgd, waardoor Amerika ongetwijfeld beter
tot herstel van normale verhoudingen en welvaart in Zuid-OostAzië had bijgedragen. Het voorbeeld van Malaya en de Philippijnen bewijst, dat met formeel herstel van vooroorlogs gezag
de terugkeer van rust en orde allesbehalve verzekerd was.
Echter, de taktiek, nationalisme en communisme van elkaar
te scheiden vereiste een politieke vaardigheid, zó groot, als zelden ergens aanwezig is. Wanneer men zich rekenschap geeft
van het worden van het Europese koloniale gezag in Azië en
van de daaropvolgende inheemse reactie, moet men tot de conclusie komen, dat tussen de economische macht uitoefening en
het politiek gezag der Europese landen in Zuid en Zuid-OostAzië zulk een nauw.e historische samenhang bestond en dat, ook
na het inleiden van een politiek tot opleiding voor zelfbestuur,
de beide takken van Europese werkzaamheid zo nauw samenhingen, dat een inheemse beweging voor politieke vrij wording
onvermijdelijk ook diepgaande sociale wijzigingen moest nastreven.
Nationalisme en Socialisme gingen vooral in Zuid-Oost-Azië
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bijna noodzakelijk hand in hand. In India lagen de verhoudingen door het bestaan van een inheemse kapitalistische en middenklasse enigszins anders.
De Amerikaanse politieke richtlijnen voor Zuid-Oost-Azië rekenden er mee, dat de nationalistische tendenzen in de ZuidOost-Aziatische gemeenschappen onder invloed van aanbiedingen tot steun in dollarleningen en geschenken zich condenseren
zouden en binnen afzienbare tijd een machtsfactor zouden worden waarmee het Westen bevredigend zou kunnen werken.
Weer dringt zich de gedachte op, dat de sociale en economische
moeilijkheden in Azië te groot zijn, dan dat met zulke betrekkelijk eenvoudige middelen zelfs maar een begin van oplossing
tot stand gebracht kan worden. Immers, zelfs in de Philippijnen
waar een bezittende klasse als Leiders van het Nationalisme
aanwezig en de omstandigheden voor de Verenigde Staten historisch het gunstigst waren, wankelt heel het politieke gebouw, dat door sociale woelingen in zijn fundamenten wordt
aangetast.
Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat de hoofdoorzaak van het mislukken der Amerikaanse politiek een misvatting is geweest betreffende de kracht en soliditeit der in Azië
aanwezige elementen, die maatschappelijk en geestelijk met het
Westen voldoende verwant zijn, waarbij als bijzonder aspect
komt de misvatting over China, dat door de hoogste Amerikaanse leiding gedurende de oorlog zwaar werd overschat wat
betreft zijn betekenis in de strijd tegen Japan en wat betreft
zijn geschikt zijn voor een regeringsstelsel op Westerse grondslag.
De misvatting komt niet voort uit onkunde of naïeviteit, maar
uit een overschatting in optimistisch zijn ten aanzien van de
neiging van de mens tot individuele vrijheid en zelfstandigheid.
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wanneer iemand de zorgen en noden, waarmede
na iedere oorlog en revolutie het overlevende mensengeslacht geplaagd en beproefd is,
kleineren zou onder de druk van
zjjn eigen na-oorlogse raadsels en
twijfels. Na elke wervelwind, die
verwekt door willekeur en terreur
over het bescheiden domein van de
kleine man is gevaren, en na
iedere zweepslag, die striemend
zijn persoonlijkheid gewond heeft,
moet hij hetzij met in de schoot
gevouwen handen, hetzij met gebalde vuist radeloos en opstandig
gevraagd hebben naar het waarom, het doel, de zin van zoveel
zinloze ellende.
Dulee bellum inexpertis; de oorlog is alleen aangenaam voor wie
hem niet ondervonden, zo luidt
het scherpe adagium, dat getrokken is uit Erasmus' hartstochtelijke brief over de waanzin en onzedigheid van de krijg, een epistel
uit 1514, dat tevens een even
hartstochtelijk pleidooi bevat voor
de Europese vrede. En in Valerius'
Gedenck-clanck klinkt het klagend
om de ellende, die een halve eeuw
later over onze landen voer:
Men brand, men braeckt, men
schend, men moort:
't Arme vole laes! rechte voort
Lyd nu groot gewelt
En word seer gequelt

Noyt dack van regen so druypen
men sag
Gelyck men 't vole weenen siet al
den dag.
Rechtveerdig Heere! siet ons aan ...
De weeën van oorlog en vernietiging hebben in 413 ecn Augustinus geïnspireerd tot zijn grootse
geschiedfilosofie "Over dc Staat
Gods" en na de eerste wereldoorlog een Theodor Lessing tot zijn
"Geschichte als Sinngebung des
Sinnlosen", een werk, dat een concept vervangen moest, waaraan hij
reeds de titel had gegeven "Philosophie der Not" ......
Iedere generatie, die reden had
om pessimistisch te zijn over het
verloop der geschiedenis - zij volgen elkaar zonder grote hiaten op!
- zal haar eigen benauwenis het
zwaarst gevoeld hebben bij dreigend onheil en het gevaar der zelfvernietiging, - in de dagen, toen
geen geweer kon worden afgeschoten als de laadstok er niet bij te
pas gekomen was, zo goed als in
onze jaren van de nachtelijke
vluchten met het bommenrek.
Professor Gerhard Krüger uit
Tübingen is het hier niet helemaal
mee eens. Hij heeft in de winter
van 1946 op 1947 zijn aandeel genomen in een reeks voordrachten,
welke gehouden werden in het
Groot Auditorium der Universiteit
aldaar. Deze inleidingen handelden
over de ontwikkeling van het historisch denken in de westerse cul-
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tuurlanden. Zij zijn gebundeld in
een boek, dat "Grosze Geschichtsdenker" heet en waarin wij een
keur van Katholieke Duitse denI,ers tezamen vinden: Fink, Romano Guardini, Theodor Steinbüchel,
van wie er sommigen helaas inmiddels overleden zijn. Dit moge
terloops worden vermeld, omdat
geen gelegenheid ongebruikt mag
worden gelaten om te wijzen op
alles, wat momenteel de Duitse
geest beroert.
Hoe het zij: professor Krüger,
die een referaat heeft gehouden
over De geschiedenis in het denken in deze tijd, verkondigt niet
alleen de stelling, dat de geschiedenis vandaag de dag ons grootste
probleem is, maar óók, dat het
probleem der geschiedenis nooit zo
dringend geweest is als in deze dagen. En dat komt, doordat de moderne mens zich ervan bewust is,
dat hU existentieel deel uitmaakt
van die geschiedenis. Nooit eerder
heeft een generatie onder de druk
van het naaste verleden zich zo
gericht naar de naaste toekomst,
omdat nooit een generatie zo zeker
haar bestaan verbonden wist aan
de toekomst, die op dit heden volgen zal.
Met dat enkele woord "existentieel" worden binnen de kring der
wetenschapelijke beschouwing getrokken de existentialisten, zowel
Heidegger als Jaspers. Maar terzelfdertijd wordt aangeduid, hoe in
het brein van den gewonen man
levendiger dan ooit in de studiehoofden der geleerden de vraagstukken der geschiedenis woelen.
Daar is het benarrende probleem
van "straks te zullen zijn of niet
te zullen zijn", een probleem,
waarvan de oplossing onherroepelijk vast zal zitten aan het verleden, de geschiedenis, die dit revolutionnaire geslacht gemaakt
heeft.
Daar is het eeuwige, historische
vraagstuk van den Groten Man,
den Held, den Führer, en de meegesleepte, meegedreven, ontgoochelde menigte ..... .
Krüger heet de geschiedenis ons
grootste probleem, zelfs om driecrlei redenen: het is het meest
dringende, het is het meest omvattende en het is het zwaarste
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probleem. Het is het meest dringende, omdat het gaat voor of tegen een nihilisme. Het is het meest
omvattende, omdat het niet beschouwd kan worden zonder de
traditie van het verleden en ZO;}der God en wereldbeschouwing
daarin te betrekken. Het is het
zwaarste, omdat er de menselijke
vrijheid mee gemoeid is.
"Haar uiterste zwaarte bestaat daarin, dat zij enerzijds
een zaak van de menselijke
vrijheid en wel van de hoogste, souvereine vrijheid is en
anderzijds tegelijk een zaak
van het noodlot, het ondoordringbaarste,
hardste
en
waanzinnigste noodlot".
Het staat wel vast, dat geen
111.ens ter wereld zich zo bewust
bedreigd weet te kunnen worden
doodgedrukt door die twee mysterieuze polen in de geschiedenis:
Vrijheid en Noodlot als de westerse mens dit beseft met zijn christelijk bewustzijn of met zijn magere have van een christelijk
residu, met zijn romantiek en met
zijn rationalisme, met zijn verstoffelijkte geest en zijn cultuur,
met zijn individualisme en ...... zijn
democratie.
Vrijheid. Noodlot. Democratie.
De mens komt er, ondanks het
meedogenloze noodlot, niet toe zijn
vrijheid te verloochenen, al kan hij
haar prijsgeven met gesloten ogen
en een verblind verstand. Gerhard
Krüger geeft haar niet prijs en hij
spreekt, wanneer hij het dilemma
behandelt, precies in de geest van
Theodor Steinbüchel z.g. die vijftien jaar geleden in het VooIWoord
van
z\in
voortreffelijk
boek
"Christliches Mittelalter" wees op
dat "Doppelmoment" in de geschiedenis. De mens krijgt zijn
overgeleverd lot mee, maar hij
heeft de taak dat lot - noodlot,
als ge wilt - in vrijheid, met zijn
vrije wil, om te vormen en een
eigentijdse zin te geven.
De mens geeft zijn vrijheid niet
prijs, waaraan in haerent de vrijheid van zijn wil. \Vant, zo schreef
eens Descartes neer, drie wonderen
heeft God gewrocht: het scheppen
van de aarde uit niets, de Mens-

wording van Zijn Zoon en de vrije
wil des mensen.
Met dat al wordt geen oplossing
gegeven van het probleem. Krüger
bekent, dat het vraagstuk onoplosbaar is. "Onbegrijpelijk is voor
ons de geschiedenis als Noodlot,
als catastrofe van alle zin; begrijpelijk wordt zij slechts als een zaak
der vrijheid." Datzelfde stond
Goethe misschien voor ogen, toen
hij schreef: "In beginsel ben ik het
helemaal met de machthebbers
eens als zij revoluties voorimmen,
alleen niet met de middelen daartoe. Zij roepen de domheid en de
duisternis te hulp; ik het verstand
en het licht."
Het gaat op dit ogenblik even
dringend om het tot stand brengen
van grootse hervormingen en om
het scheppen van orde in de chaos
van de geest en de stof, en dat alles met de bewuste, vrij-willige
medewerking van iedereen, als om
het voorkomen van de doemwaardigste nihilistische revolutie in
eigen gewesten.
Professor Krüger beperkt zich
tenslotte tot een beschouwing van
het historisch denken in deze tijd
en langs de weg, die hier is aangewezen, komt hij terecht, zoals
gezegd, bij de reeds genoemde existentialisten Martien Heidegger en
Karl Jaspers. Hij trekt nochtans
niet de conclusie voor het probleem "noodlot-vrijheid", welke uit
Jaspers jongste werk voor de hand
ligt.
Hij wijst de bedrukte en beangstigde mens van deze tijd de universele richting in en betoogt, dat
zo lang de mens niet opnieuw aan
een Openbaring geloven gaat en
zijn vrijheid een opperst geschenk
van God weet, in het probleem
zelf - het donkerste aller vraagstuken, de verhouding tussen
beide elementen: noodlot en vrijheid, een wanstaltige wanverhouding zal blijven.
Maar voor den kleinen man met
de goede vrije wil, die zich zijn
vrijheid in het Christendom bewust
is, moet toch een plaats worden
aangewezen in deze, zijn eigen tijd,
waar hij werken en zwoegen kan
in het streven om de vrijheid sterker te maken dan het noodlot. Is
dat mogelijk? Waar hij zich de

vraag zo gesteld ziet: of hij niet
meent het nihilisme te overwinnen,
antwoordt hij geïnspireerd door
zijn geloof en cultuur bevestigend.
Hij kan trouwens in de westerse
landen symptomen genoeg aanwijzen, die duiden op een nieuwe, in
wezen
geestelijk-revolutionnaire
geest tègen het nihilisme. Vraagt
men den gewonen man, of hij niet
meent de domheid en de duisternis
van het noodlottige heldendom te
kunnen overwinnen, dan moet het
hem toch in de gedachten springen, dat hem dat mogelijk is in
het democratische staatsbestel van
het westen, mits hij dat bewust en
vrij van wil beleeft.
Hier onderricht hem de existentialist Jaspers, die uitvoerig in zijn
studie "Vom Ursprung und Ziel
der Geschichte" aantoont, hoe de
politieke en burgerlijke vrijheid
haar plechtankers vindt in de democratie en hoe deze democratie
slechts hecht kan zijn en vruchtbaar, als zij steunt op een gezond
parttiwezen.
Beter dan zich beklemd te weten
tussen de wereldomvattende problemen van het ogenblik is het: de
plaats te bezetten, waarop de gewone mens verrijkt met een gezond verstand, vaak begiftigd met
een nog kostbaarder gevoelsleven
en door God vereerd met zijn vrije
wil zijn deel kan bijdragen aan de
stichting van een ordelijker toekomst. Waarbij moge worden bedacht, dat democratie geen vrijheid is, maar reeds een vorm van
ordening, gevestigd door de veroverde burgerlijke vrijheid. Versterking van die democratische ordening kan alleen in de geest van
dienen geschieden. Die orde, hoe
onvolmaakt men haar ook moge
vinden, eist een keuze: de keuze
van de politieke partij.
Al wie de geschiedenis als een
aaneenschakeling van "zinscatastrofen" ervaart, aldus prof. Krüger, zo ernstig als wij dat doen, hij
ontkomt er toch niet aan altijd
weer opnieuw naar de zin te vragen en vooral naar de zin en het
wezen van de geschiedenis zelf.
Maar heeft deze geleerde gelijk
en heeft het historische probleem
nooit een geslacht zo zwaar gedrukt als het onze, dan is het ook
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waar, dat nooit een generatie zo
de kans kreeg om in het besef van
vrijheid en vechtend tot het uiterste toe voor de vrijheid aan de
geschiedenis zin te geven. Die
kans ligt in het feit, dat in het
westen een orde heerst, die versterkt moet worden op alle gebied,
op het sociale, het economische,
het nationale en internationale,
het culturele en niet in de laatste
plaats het godsdienstige, een orde
die de democratische heet en die
op de burgerlijke vrijheid, dat is
de vrijheid van den burger, is gefundeerd. Zin geven aan deze tijd
moet geschieden door een persoonlijke bezinning op het geestelijke
leven, maar met het oog op het
maatschappelijk bestel door een
sterke bezinning op de plichten
van het vrije burgerschap.
Als gevolg van deze bezinning
zal het Nederlandse partijwezen,
en niet het minst de Katholieke
Volkspartij, een réveil tegemoet
moeten gaan.
Correctie of deviatie '!
Onder de politieke kanttekeningen van de vorige aflevering
prijkte zo braafjes een eigenwijsheid, waarin verkondigd werd, dat
in de parlementen van behoorlijk
democratische staten, althans van
het behoorlijk democratische Koninkrijk der Nederlanden, zelden
voor de galerij gepraat wordt. En
als het geschiedt, dan door die politieke groepen, die op een demagogische manier politieke onmondigen willen bewerken.
Nauwelijks was de drukinkt,
aan deze stelling verspild, droog,
of mr. Oud, de fractievoorzitter en
de leider van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie, slaat aan
het fulmineren tegen mr. Van
Maarsseveen, de minister van
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
in allerlei instanties, hetgeen zijn
goed recht is, maar op een toon,
waarvoor waarlijk "de tribune" en
niet de volksvertegenwoordiging
oren heeft gekregen.
Moeten wij nu dientengevolge
een correctie op de bewuste kanttekening aanbrengen of is er
sprake van een deviatie des heren
Oud?
Wij hadden ons de vorige maal
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al aan de voorzichtige kant gehouden en neergeschreven: ,,'n Heel
enkele keer, als er verkiezingen op
komst zijn, kan een lid van de
P. v. d. A. en misschien van de
V.V.D. zich ertoe laten verleiden
om zich al te duidelijk ten behoeve
van zijn kiezersvolk te verklaren."
Maar dat het zo de spuigaten kon
uitlopen, nu er menselijkerwijze
gesproken niet eens zo gauw verltiezingen op til zijn, dat hadden
we niet gedacht! Brengen we de
correctie graag aan, van een deviatie is ongetwijfeld tegelijkertijd
sprake.
Na het gebeurde hebben alle
vaderlandse politieke redacteuren
zich beijverd om meester Oud op
de snijtafel te leggen en te zien
wat hem aan het middenrif - gesteld, dat daar toch nog wel de
klassieke zetel van het vernuft
kan schuilen - schortte. Bij deze
anatomische les speelde het Handelsblad voor prof. Tulp; de overige chirurgijns stelden allemaal
een eigen diagnose vast. Dit op
zich is de moeite van het opmerken waard en wijst bepaald op een
deviatie, hetgeen een meer omvattend woord is voor vergissing of
verkijking. Het moet een eigenaardige kwaal geweest zijn, die
mr. Oud overvallen is; gezien het
feit, dat zij plaats had tijdens een
debat over Indonesië is men geneigd aan "amok" te denken. Het
kan best zijn, dat de aanval over
is en dat mr. Oud ooit - stokoud
en wijzer dan wijs geworden eerlang in een zoveelste deel van
een allerjongste parlementaire Nederlandse geschiedenis zal schrijven: "Nu ik de zaken achteraf bekijk, beken ik, dat mijn toon niet
parlementair was, mijn aanval op
Van Maarsseveen ontijdig, wijl ik
hem beter enkele weken later bij
de behandeling van zijn begroting
had de kunnen kraken, opdat de
aandacht gedurende het Indonesiëdebat zuiver en uitsluitend op Indonesië zelf en op het zelfbeschikkingsrecht, waaraan mij zoveel gelegen was, zoude zijn geconcentreerd gebleven." Dergelijke ruiterlijke herzieningen van inzicht
komen wij immers in de vier verschenen delen van "Het jongste
verleden" herhaaldelijk tegen!

Men sta ons toe, dat wij niei
langer vertoeven in de parlementaire operatiezaal. Men vrage onze
zelfs geen bewijzen voor de stelling, dat mr. Oud in vier instanties
en zulks met een onmiskenbare
climax zich "tot de galerij" richtte.
Lange citaten uit de Handelingen
zouden niet eens in alle opzichten
voldoen; waren 's mans fulminaties op gramofoonplaten opgeno~en, zij zouden het enige argument geven. Intussen zijn wij ervan overtuigd, niet een al te subjectieve mening te handhaven.
De vraag of dit spreken tot de
tribune, of liever over de tribune
heen, tot de V.V.D., een fraai verschijnsel is, kan intussen slechts
van belang heten in verband met
een ander verschijnsel.
Het valt hoe langer hoe meer
op, dat de Tweede Kamer, sinds
het Indonesiëprobleem is opgelost,
zich anders instelt op haar werkzaamheden dan zij het deed, toen
de parlementaire geschiedenis ging
van het ene Indonesiëdebat naar
het andere. Achteraf blijkt toch,
dat de Volksvertegenwoordiging
met alle ups and downs, deze allerbelangrijkste zaak telkens opnieuw
op een hoog niveau behandeld
heeft. Want nu de souvereiniteit is
overgedragen, worden de aanhangig gemaakte wetsontwerpen meer
dan eens en sterker dan dit ooit
het geval was in de jaren na de
bevrijding, door partijpolitieke inzichten beïnvloed.
Dit kan evengoed het parlementaire steekspel veredelen als ontaarden. Wanneer het geschieden

zal in de geest, die feitelijk de
overhand heeft gehouden in de
ernstige jaren 1945-1950, dan zal
het parlementaire debat nieuw
élan worden gegeven. En wie zou
dit niet toejuichen? Maar wanneer
het een vliegenafvangerij wordt,
wanneer verdraaiing van de feiten
en ignobele interpretaties, wanneer miskenning van andermans
intenties de kaarten zijn, die zullen
worden meegewassen in het politieke pandoerspel, dan beware ons
de hemel!
Hetzelfde genoemde werk van
mr. Oud "Het jongste verleden",
toont akelig helder aan, hoe tijden
van opgewekt parlementair leven
afwisselen met tijden van vervlakking en vermoeidheid, de grootste
vijandinnen van het parlementaire
democratische bestel. Het derde
deel van Oud's parlementaire geschiedenis, dat de jaren 1925-1929
bestrijkt, is maar een triest relaas; het vierde geeft daarop alweer een veel levendiger beeld
van het reilen en zeilen der vaderlandse parlementaire vloot.
Het is wel merkwaardig, dat
geen sterker argument kan worden gegeven voor he t feit, dat
partijpolitieke invloeden groter invloed gaan uitoefenen op het parlementaire Kamerdebat sinds de
oplossing van het Indonesische
probleem, dan het optreden van
mr. Oud juist naar aanleiding van
de eerste beraadslagingen der Kamer wederom over Indonesië, toen
zij wist binnen welke perken zij
zich te houden had ten gevolge
van de souvereiniteitsoverdracht.
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TEN GELEIDE VAN EEN REEKS ARTIKELEN OVER

I SOCIALE
~

ZEKERHEID.

e redactie moge de aandacht van de lezers van het
maandschrift vragen voor een reeks artikelen over
sociale zekerheid. Toen zij het plan van deze reeks
opvatte, deden zich de volgende overwegingen gelden.
De programma's voor vredestijd, door regeringen der geallieerde volkeren reeds gedurende de laatste wereldoorlog opgesteld, bevatten sociale zekerheid als een van de belangrijkste
punten. Ook de Nederlandse regering te Londen nam het in
haar programma van herstel en vernieuwing op. Deze gestie in
de sfeer der staatkundige besluitvorming is, blijkens de veelheid van geschriften over het onderwerp dat ons bezig houdt,
gevolgd door een grote activiteit op het terrein der staatkundige meningsvorming.
Deze kon aansluiten bij de studie, welke reeds voor de oorlog
was gemaakt van de opbouw van de sociale verzekering in ons
land en meer in het bijzonder van de reorganisatie en unificatie.
Het onmiddellijke uitgangspunt voor de openbare gedachtenwisseling na de oorlog werd het rapport van de Commissie-Van
Rhijn door de regering te Londen ingesteld.
En wat de activiteit der Katholieke Volkspartij betreft, haar
eerste urgentie programma gewaagt van "verbetering, uitbreiding en vereenvoudiging der sociale verzekeringen en voorzieningen". In het maandschrift zijn ettelijke malen kwesties
van sociale verzekering behandeld. De wens, de sociale verzekering min of meer systematisch in het maandschrift besproken
te zien, deed de redactie besluiten een vijftal deskundigen uit te
nodigen over verschillende aspecten en onderdelen een verhandeling te schrijven.
De staatkundige besluitvorming is niet blijven staan bij het
opnemen van de sociale zekerheid in het regeringsprogramma.
Ontwerpen van sociale verzekeringswetten hebben sedert de
bevrijding, men kan haast wel zeggen als in een stroom, het
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Ministerie van Sociale Zaken verlaten. Verscheidene zijn reeds
wet geworden. Het laatste grote ontwerp, dat op 14 Juni bij de
Tweede Kamer werd ingediend betreft de herziening van de
uitvoeringsorganisatie der sociale verzekeringen. Een dergelijke
gespannen wetgevings-arbeid noopt tot een voortdurend nauwlettend toezien op de richting waarin de wetgeving zich ontwikkelt en op de tendenzen welke zich openbaren.
De redactie moge thans een overzicht van de artikelen doen
volgen.
Prof. Mr. J. J. M. van der Ven behandelt morele aspecten der
sociale zekerheid en vraagt in verband hiermede aandacht voor
bezitsvorming en vastheid van werkgelegenheid.
Mr. J. J. M. Veraart bepaalt zich meer in concreto tot enkele
vernieuwingen in de Nederlandse sociale verzekering en wel
met betrekking tot de kring der verzekerden en de omvang der
voorzieningen. Hij besluit zijn artikel met opmerkingen over de
organisatie van de uitvoering.
Aan het uitvoeringsprobleem van de sociale verzekeringswetten is de verhandeling van de heer C. W. A. van Uden gewijd.
Hij beperkt zich tot de organisatorische en de administratieftechnische gezichtspunten.
Tenslotte is in dit nummer een bijdrage opgenomen van Dr.
Th. H. Mulders over de financiering en economische gevolgen
van de sociale verzekering.
De reeks zal in het volgende nummer worden besloten met
een artikel van de hand van Dr. G. M. J. Veldkamp. Deze zal
beproeven in een programma de desiderata op het gebied van de
sociale verzekering samen te vatten.
De redactie vertrouwt, dat deze reeks zal bijdragen tot de
meningsvorming over het onderhavige vraagstuk. Harerzijds beschouwt zij de gedachtenwisseling in het maandschrift hiermede geenszins afgesloten.
De Redactie.
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nmiskenbaar is het huidige streven naar sociale zekerheid en evenmin kan men doof zijn voor de leuze, die
met die woorden pleegt te worden aangeheven. Het
streven kan gerechtvaardigd zijn, ook als het spel der
leuze gevaarlijk mocht blijken. Wij willen daarom hier eerst
het streven naar sociale zekerheid in zijn algemene aanleg (I),
zijn huidige stand (U) en zijn gerechtigheidsgehalte (lU-VI)
toetsen en vervolgens de toelaatbaarheid van de leuze (VII)
onderzoeken. Enkele meer speciale punten met betrekking tot
sociale zekerheid (VIU en IX) zullen dan onze beschouwing
kunnen besluiten als een overgang tevens tot de onderwerpen,
die andere schrijvers in hetzelfde kader voor hun rekening
hebben genomen.

O

!

i

!

1

,

,

I'

I.

i

"On aime la sûreté". . .. schreef reeds Pascal, de mens houdt
van zekerheid. Zeker, zij zijn er, de avonturiers, de liefhebbers
van het onzekere, van de verrassing, van de onverwachte situatie waaraan het hoofd moet worden geboden, van het gevaar
dat dreigt en door een bliksemsnelle reactie wordt afgewend.
Iets van de zucht naar onzekerheid dragen zelfs zeer vele mensen - gelukkig! - in zich om. Maar is dit misschien alleen
maar het geval bij hen, die de overtuiging zijn toegedaan tegen
avontuur ~n gevaar te zijn opgewassen? En vindt de mate van
hun liefde voor de onzekerheid ook haar grens in de omvang
van die overtuiging? Minnen zij het onzekere alleen, voor zover
zij weten zich daarin te kunnen handhaven en dus alleen als de
noodzakelijke entourage om zich in eigen zekerheid toch weer
bevestigd te gevoelen? In diepste aanleg vraagt de mens dan
toch weer om zekerheid, wij hebben altijd weer vastigheid nodig
om de voet op te kunnen zetten.
Men behoeft dan ook niet tot de tijd van gezapigheid en gezeten burgerdom te wachten om de mens naar zekerheid te zien
streven. In hun denken en in hun doen zien wij de mensen (en
dus ook onszelf) voortdurend naar zekerheid tasten. Naar intellectuele zekerheid omtrent het zijn der dingen, naar morele
zekerheid omtrent de behoorlijkheid van ons handelen en om-
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trent de uitslag van onze daden, naar stoffelijke zekerheid
omtrent ons bestaan en onze levensbehoeften. Deze laatste zekerheid interesseert ons in het bijzonder in dit opstel, laten wij
er daarom even bij blijven stilstaan.
Zekerheid in stoffelijke aangelegenheden is niet een begrip
met een eens gegeven en vaste inhoud. Zij is een component van
een aantal factoren, die naar volk en tijdvak en bovendien nog
naar persoonlijke geaardheid zeer sterk uit elkander kunnen
lopen. De voornaamste zijn:
1. de omvang van de levensbehoeften en van datgene wat tot
de noodzakelijkheden van ons bestaan wordt gerekend. De
stand der beschaving, der economische mogelijkheden, der
sociologische gebruikelijkheden, de eisen ook van klimaat
en bodem oefenen hier belangrijke invloed uit, zodat wij
naar plaats en tijd de omvang van datgene wat men in zijn
kring van zekerheden poogt te trekken aan grote wisselingen
onderhevig zien.
2. Het tijdsperspectief, waarvoor men zijn zekerheid verlangt.
Hier is het vooral de stand der cultuur die beslissen gaat,
hoever men vooruit ziet bij het nastreven van zijn zekerheid.
De primitieve jager kan zich zeker gevoelen, als hij zijn
avondmaalt je en misschien nog een restant voor de volgende
dag heeft buitgemaakt, onze hedendaagse arbeider kan op
zijn 14e jaar al beginnen zich voor zijn 65e verjaardag veilig
te stellen.
3. De personen, voor wie men zekerheid verlangt. Hier zullen
vooral sociologische motieven zich doen gevoelen. Voor wie
is men verantwoordelijk en streeft men daarom zekerheid
na? Alleen voor zichzelf, ook voor zijn vrouw, zijn kinderen,
(tot welke leeftijd?), zijn ouders, verdere familieleden, personen met wie men in andere dan een familie-betrekking
staat? Hier ligt ook al een aanknopingspunt voor het "sociale"
karakter der zekerheid.
4. De middelen, waarmede de zekerheid wordt nagestreefd. Hier
begeven wij ons meer in de economische en technische aspecten van het zekerheidsstreven. De mogelijkheid zich
stoffelijke zekerheid te verwerven, hangt goeddeels af van
wat het menselijke brein aan economisch te verantwoorden
middelen heeft uitgedacht.

In al deze factoren kunnen tijd, plaats en persoon voor heel
wat dynamiek zorgen. En zo mag het streven naar zekerheid
een algemeen menselijke trek zijn, het vertoont toch in elk volk
en elke periode een eigen gezicht en daarin zijn nog weer heel
wat individuele grimassen mogelijk. Het is dan ook zeker van
belang de stand van zaken ten onzent op te maken, voordat wij
pogen een antwoord te geven op de vraag naar de gerechtvaardigdheid van die stand.
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Il.
In het huidige streven naar bestaanszekerheid weerspiegelt
zich vooreerst de hoge stand van ons maatschappelijk levenspeil.
Vandaar dat in onze wetgeving betreffende de sociale verzekering vrijwel nergens met het naakte bestaansminimum wordt
gewerkt als verzekeringsobject, maar met de in loonarbeid behaalde inkomsten en dan nog doorgaans naar de gevarieërdheid
van ieders persoonlijke inkomen. 1)
Daarin treffen wij de hoge graad van gedifferentieërdheid
aan, die elke ontwikkelde cultuur kenmerkt en bovendien wordt
daardoor de zekerheid niet slechts nagestreefd met betrekking
tot het minimum van ons levensonderhoud, maar ook tot de
sport, die ieder op de maatschappelijke ladder heeft bereikt.
Met andere woorden: het zekerheidsstreven mikt niet alleen op
ieders voortbestaan, maar ook op het niveau en de condities,
waarin men zijn bestaan nu eenmaal pleegt te leiden. Daardoor
is het nodig geworden steeds meer calamiteiten, die de inkomensbronnen dreigen te doen opdrogen, binnen de perken van het
zekerheidsstreven te brengen. Niet alleen het bedrijfsongeval,
ook de ziekte, de oude dag, de werkloosheid kunnen het bestaansniveau verlagen, en zijn daarom successievelijk met een
sociale verzekering belegd.
Ook de tijd, waarvoor men vooruitziet en daarom zijn zekerheidsmaatregelen treft, is steeds langer geworden. De groei van
alles wat pensioenrecht heten kan, is daar symptomatisch voor.
In verschillende ondernemingen is men, lang voordat de wetgever over de oude-dagsvoorziening is gaan spreken, begonnen
fondsen in te richten om de oude arbeidskrachten tegemoet te
komen in de zorgen voor hun levensavond. De wet, die wat
simplistisch, en daardoor misleidend enkel Invaliditeitswet heet,
voorziet ook in de verzekering van een bescheiden pensioentje,
evenals de daarop aansluitende Ouderdomswet 1919. Sinds het
vorige jaar kan, wat in het bedrijfsleven is gegroeid, worden
gesanctionneerd en ook worden gestimuleerd met behulp van de
Bedrijfspensioenfondsenwet. Vele zelfstandige particulieren hadden met het oog op de zekerheid voor hun ouderdomsjaren al
lang hun toevlucht in de verzekering gezocht, zodat het levensverzekeringsbedrijf een geweldige omvang naar verzekerd kapitaal, verzekerde personen en administratieve uitvoeringskrachten heeft aangenomen.
Ook de personen, voor wie men zekerheid verlangt, vormen
een steeds wijdere king. Het eigen gezin niet alleen, ook andere
personen voor wie men als kostwinner optreedt, zijn gaan delen
in de vruchten van het verzekeringsbedrijf en dat betekent, dat
1) Alleen bij het derven van inkomsten door andere kostwinners dan
de eigen echtgenoot of vader is men wat zuiniger door de eis te stellen,
dat bijgedragen moet worden in het levensonderhoud (b.v. art. 21 der
Ongevallenwet 1921), hetgeen de rechtspraak pleegt te versmallen tot
beslist noodzakelijk levensonderhoud.
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steeds meer personen direct of indirect in de zekerheidskring
zijn opgenomen. De eigen kinderen maar ook de natuurlijke en
de pleegkinderen, soms ook de ouders, ja de schoonouders, ontmoeten wij in de sociale-verzekeringswetten als gegadigden
voor een schadeloosstelling. In het particuliere verzekeringsbedrijf kan men iedere willekeurige derde tot zijn begunstigde
maken en is er dus in beginsel geen limiet ten aanzien van de
personen, voor wie men zekerheid kopen kan.
Tenslotte de middelen tot het doel: zekerheid. Steeds meer is
hier de verzekering tot ontwikkeling gekomen. Het eenvoudige
opzij-leggen van appeltjes voor de dorst, het particuliere besparen van een vermogen is door de verzekering steeds meer verdrongen, men "spaart" door betaling van premies, waarin verschillende risico's zijn verdisconteerd, en op die wijze nivelleert
men goede en kwade kansen tot gemiddelde zekerheden. En
hierin kennen wij dan nog de variëteiten van de particuliere
en de sociale verzekering, de individueel-contractuele en de
wettelijk-verplichte verzekering, en in deze laatste nog de ondervariëteit van een zuivere verzekering, die zichzelf bedruipt en
een gemengde verzekering, waarin elementen van staatsvoorziening in de vorm van toelagen uit de staatskas zijn opgenomen.
lIL
Hoe moeten wij nu deze stand van zaken en de tendenties, die
wij daarin kunnen ontwaren, waarderen? Het antwoord op die
vraag hangt voor een goed deel af van het antwoord op deze
andere, waaruit wij deze gang van zaken willen verklaren.
Wij kunnen daarin eenvoudig een symptoom van culturele
ontwikkeling zien, van een steeds meer om zich heen grijpende
zekerheidskring, die wij om ons bestaan hebben weten te trekken, dank zij economische en verzekerings-technische aanwinsten
en dank zij een gestegen verantwoordelijkheidsbesef. Dan moet
de waardering wel heel positief luiden: de verlenging van de
menselijke blik, die steeds verder gaat vooruitzien door de tijd,
de verbreding ervan met de uitbreiding der sociale vervlochtenheid en de vastigheid van de verlangde zekerheid, die immers
steeds steviger verankerd wordt in statistische uitkomsten en
economische mogelijkheden. Voeg daarbij de sterk voortgeschreden differentiatie, die met persoonlijke wensen en omstandigheden en met de telkens wisselende situaties soepel rekening
houdt, en wij mogen alleen maar lof over het hedendaagse
streven naar sociale zekerheid doen horen, benevens een aansporing de ingeslagen wegen maar steeds verder te bewandelen.
Er is echter reden deze zaak wat minder optimistisch te bekijken. Zij moet nl. , althans ten dele, ook uit andere drijfveren
worden verklaard en verliest daardoor weer een deel van haar
aantrekkelijkheid; ja, zij blijkt dan een gevaar in zich te bergen.
Enerzijds toch valt er een psychologisch motief, anderzijds een
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sociaal-politieke tendens aan te wijzen, die geen van beide onze
instemming verdienen, integendeel slechts met ongerustheid
kunnen worden geconstateerd.
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Het psychologische motief, dat van menigeen een al te geestdriftig strever naar sociale zekerheid maakt, zouden wij met een
uitdrukking, die tevens onze waardering ervoor gaat aanduiden,
kunnen noemen: de vlucht uit de persoonlijke verantwoordelijkheid in de collectiviteit.
Die uitdrukking geldt dan zowel de particuliere als de sociale
verzekering, zij het niet voor beide in dezelfde mate. Bij beide
constateert men een afwentelen van persoonlijke risico's en van
de mogelijkheden daaraan persoonlijk het hoofd te bieden op
een groepseenheid, waaraan men zijn belangen in dat opzicht
toevertrouwt. De prijs, die daarvoor wordt betaald, is (met het
genot de kwade kansen door de groep te zien gedragen) de
overgave van de goede kansen aan de groep. Het betekent het
gladstrijken van alle ploo~en met hun ups en hun downs over
ons levenspeil en het uitwisselen van daardoor ontstane levensverschillen der deelnemers in die groep. Ons eigen bestaan mag
niet meer het avontuurlijke voorkomen hebben van de grillige
lijn, die goede en kwade tijden volgt, waarbij men met behulp
van persoonlijke besparingen in de goede tijden de kwade hoopt
te overbruggen en ook de verschillen, die daardoor tussen mensen
met veel en met weinig stoffelijk geluk mogelijk zijn, worden
er goeddeels verdoezeld. Dat men elkanders lasten draagt, mag
niemand afkeuren, maar het is de vraag, of het onder alle omstandigheden juist is, dat men bij uitstek langs de weg der verzekering met al haar juridische, economische en financieeltechnische verwikkelingen die lastenverdeling poogt te verwerkelijken. Zowel van de kant der verzekerden, die op die
wijze zich juridisch tegen alle wederwaardigheden des levens
pogen te dekken door in een collectiviteit voor anker te gaan
liggen, als van de kant der verzekeringsmaatschappijen, die met
een steeds fijner tastorgaan de kleine gaatjes weten te vinden,
waardoor een ongedekte tegenvaller door de wand van onze
zekerheid zou kunnen doorsijpelen, gaat het niet zozeer om het
dragen van elkanders lasten als om het afwerpen en afnemen
van de eigene. Wij mogen niet vergeten, dat hef ethische grondmotief der verzekering niet de paulinische naastenliefde, maar
een heidens egoïsme pleegt te zijn.
Ja, misschien is de wortel van onze zekerheidsdrang nog dieper
aangetast door een onchristelijke schimmel. Misschien is de
vlucht naar de zekerheid in bijzondere mate ingegeven door een
gevoel van angst, dat zich van de hedendaagse mensheid in haar
losgeslagenheid van God en haar doelloos dobberen over een
oever- en havenloze wereldzee heeft meester gemaakt. Misschien
wordt al die stoffelijke zekerheid uiteindelijk alleen maar ge-
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dragen door de onzekerheid in geestelijke aangelegenheden en
is zij dus te verklaren als een (mislukt) surrogaat voor geestelijk houvast. Misschien is al die belangstelling en al dat vernuft,
gericht op de zekerheid in het materiële, alleen maar mogelijk
geworden, omdat men die toch niet meer richten durfde op de
hogere dingen van spirituele aard. Misschien hebben wij hier
niets anders dan een consequentie van de valse waarde-oordelen,
die het geestelijke ijdel, althans ijl noemt, en de tastbaarheid
der stof het hoogst aanslaat. Misschien .... , wil ik hier uitdrukkelijk stellen. Want een interessant sociologisch onderzoek
zou ons definitief moeten leren, welke mensen hun toevlucht
in de verzekering nemen en door welke beweegredenen zij zich
daarbij laten leiden.
V.
Zo even werd opgemerkt, dat dit alles zowel de particuliere
als de sociale verzekering geldt, maar toch niet beide in dezelfde mate. Inderdaad blijft in de particuliere verzekering een
gewichtig element van persoonlijk handelen, persoonlijke keuze
en dus van persoonlijke verantwoordelijkheid over: zij wordt
langs contractuele weg gesloten en ieder zal dus - al heeft hij
practisch geen stem over de inhoud van zulk een contract, dat
hij alleen maar kan aannemen of afwijzen - voor zichzelf
moeten uitmaken, of hij tot verzekering, zo ja tegen welke
risico's en met welke lusten en lasten, 'zal besluiten. Persoonlijke
besluitvorming is hier - aangenomen dat men zich door een
vaak onmatige propaganda niet van zijn persoonlijke wijs laat
brengen - toch altijd nog noodzakelijk. Anders echter bij de
sociale verzekering, waarvan de meest markante karaktertrek
is: de verzekeringsplicht. Hier wordt dus de vlucht in de collectiviteit voorgeschreven en niet meer afgewacht, of men zich
werkelijk tegen de daarin opgenomen risico's ook wilde gedekt
weten.
Men moet deze uitlatingen ook \veer niet al te dramatisch
nemen. Vlucht uit de persoonlijke verantwoordelijkheid in de
collectiviteit lijkt wel een afschuwelijke gebeurtenis, maar ook
een vlucht kan een zeer verstandige daad zijn en daarom kan
het zelfs van wijs beleid getuigen, als men het initiatief tot de
vlucht maar niet meer aan ieder persoonlijk overlaat, maar
eenvoudig algemeen daartoe verplicht. Het is dan ook niet
de strekking van bovenstaand betoog alle verzekering
zekerheid-stelling bij uitstek - te brandmerken als een laffe
en af te keuren vlucht, maar alleen te waarschuwen tegen een
eenzijdige verheerlijking ervan als van een onuitputtelijke schat
van louter goeds!
VI.
Zo ook met betrekking tot de sociaal-politieke tende...:t;ls, die
naast de psychologische motivering een gevaar in de huidige
opbouw der stoffelijke zekerheid in zich bergt. Het is de tendens,
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dat inderdaad de collectiviteit met name van die welke door de
staats overheid wordt geredigeerd, het organisme moet zijn, waarvan iedere mens zijn heil behoort tegemoet te zien. Ook deze
tendens vertoont zich in de particuliere verzekering in mindere
mate dan in de sociale, omdat de eerste daartoe alleen maar
neigt, waar men het particuliere verzekeringswezen wil nationaliseren of althans sterk (en niet altijd ten onrechte) aan
staatsvoorschriften, staatsinvloed en staatstoezicht wil binden.
In de sociale verzekering echter speelt de staat van de aanvang
af een grotere rol. Tegen die tendens richt zich - ook van de
aanvang, de totstandkoming van onze Ongevallenwet 1901 af het scheppen der wettelijke mogelijkheden, dat het particuliere
bedrijfsleven zelf de sociale verzekering uitvoert.
De klacht over verbrokkeling, eigenwijsheid, onoverzienbaarheid bij de uitvoering van onze sociale verzekering moeten wij
zeker goeddeels maar in de koop toe nemen. Het gladde perfectionisme zou ons niets anders brengen dan een nog verder doorgevoerde collectivering, waarin men dan al voortreffelijk de
weg mag kunnen vinden, doch alleen omdat er maar één weg
is, die eenvoudig ieder in hetzelfde tempo en met hetzelfde
resultaat moet aflopen. De mensheid is nu eenmaal veelvormig
en gecompliceerd en de ware eenheid van orde krijgt men heus
niet door alle veelvormigheid te absorberen in éénvormigheid
en alle complicaties weg te organiseren. Wij moeten de samenstellende delen eerbiedigen, ieder hun eigen plaats gunnen en
aldus coördineren en op elkander afstemmen. Door de ene grote
zekerheidsorganisatie van de staat op te bouwen kunnen wij
bovendien zien, hoe "het economische zekerheids- (dat is: voorzorgs-) streven der massa's en het machtsbelang van het staatsapparaat elkander in de hand werken." 1) Zo zou dan ook de
sociale zekerheid een stevige schakel gaan worden in de zware
keten, die de mens aan de staat boeit en ons de ruimte niet meer
gunnen de gerechtvaardigde drang naar die zekerheid op de
eerste plaats zelf te volgen. Ja, men krijgt aldus niet eens meer
de kans die drang te ervaren en aan te kweken, want reeds
vóórdat wij iets daarvan beginnen te gevoelen, heeft het staatsapparaàt ons al te pakken en is weer een stukje van de eigen
persoonlijkheid in het netwerk van staatsvoorschriften verstrikt
(en verstikt), voordat het tot rijpheid ontwikkelen kan.
En toch.... ook hier mogen de waarschuwingen tegen de
Leviathan, het verslindende monster weer niet al te dramatisch worden verstaan. Ook hier geldt, dat het zeer verstandig
kan zijn bepaalde zaken aan de staat over te geven, nl. die,
welke eenvoudig buiten het bereik van de enkeling of van de
particuliere groepsvorming zijn gegroeid. Tegen de massale onzekerheden van een gevaarlijk (vermoedelijk in de laatste 50
1) Aldus A. von Martin, Der Gang der Neuzeit und die Krise der
Gegenwart (in: Politeia, jaargang II-1950, blz. 111).
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jaren in gevaarlijkheid eerder af- dan toenemend) bedrijfsleven,
van conjuncturele en zelfs wel structurele werkloosheidsperiodes, van een door economische noodzaak krap rekenende loonpolitiek, is het particuliere initiatief alleen niet meer opgewassen. Laat men daarbij tevens het feit (te beklagen of niet, maar
feit blijft het) van een sterk gekrompen, misschien nog meer
van een sterk verplaatst caritas-besef verdisconteren, en dan
is er reden te over de verzekering en ook de verzekeringsplicht
en ook de staatsverzekering te hulp te roepen. Met eenzijdige
lofredenen zijn wij even onverstandig als met een eenzijdige
afbraak van alles wat op ons terrein in enkele decennia is opgebouwd. Wij moeten beide kanten in het oog blijven houden
om de tactiek te vinden, waarmede wij het goede kunnen verwerkelijken en de daarmede verbonden gevaren toch nog weten
te bezweren. Differentiatie binnen ons zekerheidsschema lijkt
mij daartoe het aangewezen middel. Zij getuigt van meer cultuur-gevoeligheid en eerbied voor de mensen en de particuliere
groepen dan de al te hoog geprezen unificatie, die noodzakelijk
een breder en vooral dieper staatsingrijpen meebrengt.

VII.
Over sociale zekerheid als leuze kan men nu kort zijn, het
gevaar dat toch al in elke leuze ligt opgesloten, het gevaar van
het misverstand en erger nog dat van het beoogde misverstand,
is zeker ook in "sociale zekerheid" rijkelijk aanwezig. Wat ik al
eens elders 1) over de leuze in het algemeen geschreven heb,
gaat zeker ook heel aardig op voor veel gepraat, geschrijf en
geschreeuw over sociale zekerheid: "De leuze is de brug tussen
de persoonlijke gedachten van de enkele menselijke geest en de
massale verlangens en vermoedens van de menigten. Zij is de
duidelijkste taal van de leider tot zijn massa, omdat zij niet de
eis stelt zich bij het vernemen enige geestelijke inspanning te
getroosten. Zij vraagt geen critiek en nauwelijks begrip. Zij
kristalliseert een grote denkarbeid - dat is haar positief goede
zijde - tot een enkele slagzin, een enkel slagwoord soms, waarmede zij in staat is - dat is haar psychologische handigheid de hoorder alles te doen verwachten zonder de steller in iets te
binden." In het licht van onze uiteenzetting, vooral die onder
IV e.v., lijkt mij duidelijk, dat "sociale zekerheid" als leus op
een geestesgesteldheid als de daar geschetste een pakkende en
gevaarlijke invloed kan hebben. Daar komt nog één punt bij,
dat dit gevaar verhoogt.
Wat gaat men onder "sociale zekerheid" verstaan, wanneer
men het als een reclamewoord, als een propagandamiddel op
zich af hoort komen? Men behoort de daarmede aangeduide
zekerheid te verstaan als begrensd door het adjectief "sociale",
dus een zekerheid, die alleen die terreinen beslaat, welke de
1) Vrijheid en Christendom, (Hilversum 1945), blz. 8.
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samenleving alleen maar kan bereiken, en ook een zekerheid,
die niet dieper ligt dan de samenleving graven kan. Zo is het
begrip: "zekerheid" met de toevoeging "sociale" naar twee kanten begrensd, zo worden dus juist bescheiden afmetingen aan
die zekerheid gesteld.
Maar in het leuze-gebruik dient de toevoeging "sociale" maar
al te gemakkelijk tot aanduiding van een uitbreiding en een uitdieping van de zekerheid, en kan zij dus behendig worden omgedraaid in de tegenovergestelde richting. Voor de critiekloze
massa-mens betekent "sociale" niet een gebieds-begrenzing, maar
een gebieds-uitbreiding: de zekerheid zal zich gaan uitstrekken
over allerlei terreinen, waar de enkeling immers toch niet kan
komen. En voor hem houdt "sociale" ook een versteviging van
de zekerheid in: wij zullen nu de stevigheid krijgen van het
grote, de kwantiteit, waartegen de eenling toch niet was opgewassen. In plaats van een modestie bij het gebruik van "sociale
zekerheid", waarbij wij er ons van bewust zijn, dát het slechts
om sociale zekerheid gaat en dat wij op andere levensterreinen
persoonlijke zekerheid moeten zien te bemachtigen, ontmoet men
de overspanning van dat gebruik: met "sociale zekerheid" zou
het hoogtepunt der menselijke zekerheden zijn bereikt, want
daarbij is immers de macht der collectiviteit ingezet. Bij een al
te handig of al te klakkeloos gebruik van de leuze der sociale
zekerheid wordt de aangesprokene in een valse rust, want in
de waan van een al-voorziende zekerheid gebracht.
Dit moet de politicus, die ernst maakt met zijn zware verantwoordelijkheid, ervan terughouden een goedkoop succes met
"sociale zekerheid" te behalen. Hij moet zijn hoorders veeleer
wijzen op de daardoor niet bereikte terreinen en dus overgebleven onzekerheden, waarmede ieder persoonlijk in het reine
moet komen, dan op de collectieve verzorgdheid die daardoor
tot stand gekomen is.

'I'

VIII.
Een tweetal punten, die in onze huidige sociale politiek telkens weer in verband met sociale zekerheid om aandacht vragen, zou ik in het licht van het voorgaande nog even aan de
orde willen stellen. Het zijn: sociale zekerheid voor de kleine
zelfstandigen en sociale zekerheid door bezitsvorming, een punt
dus aangaande de kring van zeker-gestelden en een met betrekking tot de middelen der zekerheidsstelling.
Als algemeen menselijk streven is de drang naar sociale
zekerheid niet beperkt tot degenen, die in een afhankelijke
dienstbetrekking staan, maar strekt zij zich ook uit tot de zelfstandigen, "grote" zo goed als "kleine".
Het verschil tussen groot en klein is hier alleen, dat de
groten geacht worden hun zekerheid wel te hebben verworven
en daarom geen speciale wensen te dien aanzien meer hebben.
Op welke wijze de grote zelfstandigen die zekerheid hebben ver-
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langd? Heus niet alleen door een groot particulier vermogen te
hebben opgebouwd, maar vaak ook, zelfs wel in hoofdzaak,
doordat zij zich in een ondoordringbaar pantser van vele en
zware verzekeringen hebben gestoken.
Maar nu de kleine zelfstandigen dan, degenen te wier aanzien niemand de plicht krijgt hen te verzekeren zoals met de
"arbeiders" het geval is, en die evenmin in staat zijn zelf zo'n
stevige maliënkolder aan te leggen als de juist genoemde grote
zelfstandigen zich kunnen veroorloven.
Wanneer ook zij om de mogelijkheid van een sociale verzekeringsplicht te hunnen behoeve vragen, geven zij een deel van hun
zelfstandigheid, een deel dus van wat hun positie typeert, prijs.
Dat dit in de sociologische situatie, in de economische behoeften
en in de sociale structuur van onze samenleving moeilijk te vermijden is, moet men toegeven, en men kan dus voorstander van
een uitbreiding der sociale verzekering voor de kleine zelfstandigen zijn, mits men de evengenoemde prijs dan ook maar in
het oog houdt. Wij krijgen op die wijze een sociologische verschuiving van de kleine zelfstandigen naar de loon-arbeiders. De
juridisch scherpe grens tussen beide categorieën wordt er sociologisch enigermate uitgeveegd. In de algemene tendensen naar
zekerheid en naar aansluiting kan men zulk een "osmose", die
zich sociologisch in de werkelijkheid opdringt, niet met juridische formules, ethische verzuchtingen en politieke maatregelen tegenhouden. Wij moeten haar ethische oirbaarheid erkennen, en door de geëigende politieke maatregelen en de juiste
wetgeving in goede banen leiden. Men moet trouwens niet vergeten, dat de sociale zekerheid in de categorie der loonarbeiders
juist hun zelfstandigheid in de hand kan werken en het dus
minder tragisch is, als men de kleine zelfstandigen enigszins naar
die andere categorie ziet overgaan. Sociale zekerhe~d voorkomt
toch altijd - en dat is de diepste grond van haar goed recht _
ettelijke gelegenheden tot verproletarisering. De binding in het
sociale zekerheidsmechanisme betekent verlies van zelfstandigheid, maar ook vermindering van de omstandigheden, waarin
geen zelfstandige zich meer zou kunnen handhaven.
Met betrekking tot de bezitsvorming door middel van een
stelselmatige bezitsspreiding wil ik volstaan met de opmerking,
dat de sociale zekerheid in de brede zin, waarin een verzekeringsstelsel deze kan bevorderen, moeilijk op die wijze valt te
bereiken. Wij kunnen de huidige sterk ontwikkelde verzekering
niet meer missen. De bezitsvorming moet dan ook veel meer
om sociaal-psychologische dan om sociaal-economische motieven
worden nagestreefd. Zij is immers niet zozeer in staat de calamiteiten van werkloosheid, duurzame ongevalsgevolgen, vroegtijdig overlijden te compenseren, als wel een geschikt middel om
de mens weer een verantwoordelijke plaats boven een stukje
door hem in eigendom bezeten en dus aan zijn zorg toevertrouwde stof te verschaffen. Een eigen inboedel, een eigen stukje
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grond, een eigen woning hebben weinig zin, als zij moeten dienen
om in een tijd van tekort aan arbeidsinkomen te gelde te worden
gemaakt en dus toch weer te worden afgestoten. Maar het opvoedende element, dat erin steekt zulke eigendom te kunnen
verwerven, te kunnen houden en te moeten onderhouden, kan
het gevoelen zelf iets te zijn versterken en behoeden tegen afzakking naar het proletariaats-vlak. Een wezenlijk element hiervan is immers niet alleen, dat men geen boterham heeft, maar
dat men niets heeft waarvoor men enige persoonlijke verantwoordelijkheid heeft te dragen.
Bezitspreiding is verantwoordelijkheidsspreiding méér dan
zekerheidsspreiding. Daarom ligt haar betekenis elders dan in
de sociaal-economische sector van de deproletarisering, zij ligt
in de sociaal-psychologische sector ervan. Wij mogen haar
waarde daarom niet minder hoog aanslaan - ik ben zelfs geneigd te zeggen: integendeel -, maar wij moeten haar niet aanprijzen ter vervanging van de middelen tot zekerheid; zij staat
daarnaast. De afwending der gevaren voor verdere proletarisering en de opheffing van het massa-proletariaat zijn doeleinden,
waartoe èn de sociale zekerheid met haar sociaal-economische
resultaten èn de bezitsspreiding met haar psycho-sociologische
vorming bruikbare middelen zijn.

IX.
Van een geheel andere orde, maar van een niet te miskennen
nut voor het bereiken van sociale zekerheid is de vastheid van
werkgelegenheid. Met betrekking tot de kleine zelfstandigen
speelt vastheid van emplooi, van hun werkkring en daaruit
voortvloeiende inkomsten een belangrijke rol, stabilisering van
economische verhoudingen en marktmogelijkheden is voor hen,
juist uit een oogpunt van sociale zekerhe~d, zeer gewichtig.
Maar verder dan met het bedrijven van een economische politiek, met een planning, die gericht is op stabiliteit, kan men
hier niet gaan en dan nog moet men niet vermetel vertrouwen
op een Staat-Voorzienigheid 1). Men bedenke hierbij, dat een
stabiel bedrijfsleven niet een statisch bedrijfsleven is, maar de
dynamiek van een gezonde groei en ontwikkeling zal moeten
vertonen, juist ter aanpassing aan eisen en mogelijkheden en
ter verkrijging van de begeerde continuïteit.
Juridisch gemakkelijker te bereiken is de vastheid van de
werkgelegenheid voor hen, die in dienstbetrekking arbeiden.
Zeker hangt ook hier veel af van de stabiliteit in het bedrijfsleven zelf, maar voor zover deze dan verwerkelijkt is, moet er
voor de arbeider in dienstverband niet een onzekerheid bijkomen, de onzekerheid n.l. van het voortbestaan van dat verband. Een nog maar zeer jong verleden heeft ons beschamende
1) Hiertegen waarschuwt Paus Pi us XII in Zijn rede over sociaal-ecomische orde d.d. 3 Juni 1950. Zie daarover mijn artikel in Kath. Sociaal
Tijdschrift, Juli 1950.
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lessen over de losheid van dat verband gegeven. Ook buiten de
uiterste noodzakelijkheid, waarbij het voortbestaan van ondernemingen tengevolge van economische inzinkingen op het spel
kwam te staan, hebben wij zo met dienstverbanden zien goochelen, dat de daarvan afhankelijke arbeiders in een voortdurende
onzekerheid moesten verkeren. Ook wie vandaag werk had, wist
niet, of hij het de volgende week nog zou hebben en leefde dus
in voortdurende - meestal naar het onderbewustzijn verdrongen
- spanning omtrent hetgeen hem aan werkloosheid, zoeken, teleurstelling, armoede en ontmoediging zou te wachten staan. De
onzekerheid er in de onderneming bij te behoren, soms zelfs de
zekerheid er niet bij te behoren, immers elk ogenblik door die
groep te kunnen worden losgel~ten en afgestoten, is een gewichtige bron van onzekerheid 1). Wij hebben die bron voorlopig
gestopt met de bevoegdheden van het verlenen of weigeren ener
goedkeuring op voorgenomen ontslag door de Directeur van het
gewestelijk arbeidsbureau, wij gaan - nog maar heel voorzichtig
- op een andere wijze die bron stoppen door een nieuwe regeling van het burgerlijk ontslagrecht, waarbij het verschaffen van
meer bestaanszekerheid door het afremmen van lichtvaardige
ontslagen voorzit. 2)
Daardoor toch wordt voorkomen, dat de arbeider telkens weer
de "arbeidsmarkt" zal moeten passeren en met zijn koopwaar
arbeid zal moeten leuren. Daarin zit naar algemeen sociologisch
gevoelen het meest typische bestanddeel der proletariaatssituatie: zij is een prostitutie van arbeidskracht en breekt telkens
verder het persoonlijkheidsbesef en het begrip voor menselijke
eigenwaarde af.
Op het ogenblik voorkomt men die situatie wat kunstmatig,
met inschakeling alweer van een factor, die een collectiviteit van
buiten af vertegenwoordigt (de ambtenaar, die namens de Staat
een ontslag bedisselt). Een integratie van de arbeiders in hun
dienstbetrekking door middel van gerechtigheidsgronden voor
hun ontslag (naar het juist genoemde ontwerp) zal hen van binnen uit aan herhaalde terugkeer van die situatie onttrekken door
hun positie in een eens verworven werkgelegenheid te bestendigen. Zo wordt ook langs een andere weg op sociale zekerheid aangestuurd.
Opgemerkt zij nog, dat onze wachtgeld- en werkloosheidsverzekering ook iets van zulk een, aan de onderneming, resp. de
bedrijfstak, gebonden zekerheid brengt binnen de rechtsgrond en
de uitvoering van het andere middel, de sociale verzekering.
Daarin wordt immers de arbeider, ook als redelijkerwijs de onderneming zijn diensten niet meer nodig heeft, toch nog in een
wachtgeld-periode aan die onderneming gebonden geoordeeld en
wordt hij, ook als die band al doorgesneden is, toch nog op ge1) Vgl. bijv. F. J. Roethlisberger, Bedrijf en personeel, (A'dam 1949),
blz. 48 v.
2) Zie het wetsontwerp 881 (zitting 1947-1948).
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vangen in het grotere verband van de bedrijfstak. Het ligt voor
de hand, dat zich hieruit ook een voorkeursrecht voor herwinning van een arbeidsplaats binnen die bedrijfstak, eventueel
terug naar dezelfde onderneming zal moeten ontwikkelen.
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Het is niet eenvoudig een samenvatting van de voorgaande
beschouwingen over sociale zekerheid te geven. Alleen wat enkelvoudig is, laat zich gemakkelijk samenvatten, maar wat een
zo gecompliceerd voorkomen heeft en zo weinig een eenzinnige
waardering verdient als "sociale zekerheid" heeft ook zoveel
woorden nodig als in het bovenstaande zijn gebruikt. Laat ik
proberen het onmogelijke te volvoeren en de hoofdgedachten van
ons onderzoek op enkele formules zien terug te brengen.
De mens verlangt naar bestaanszekerheid en dat is goed.
Geconstateerd moet helaas worden, dat zulk verlangen tegenwoordig veelal voortkomt uit een te grote bezorgdheid voor
materieel welzijn en uit al te levendige gevoelens van algemene
onrust en onzekerheid.
Gevaren zijn: overspanning der verwachting, die de maatregelen tot sociale zekerheid weten te wekken; eenzijdige belangstelling voor de stoffelijke belangen, die daarmede worden
gediend; een van zich afschudden der persoonlijke verantwoordelijkheid; bevordering van collectieve, vooral staatsbemoeienis.
De verzekering, zowel particulier als sociaal, is een om zijn
huidige perfectie geëigend middel tot het bereiken van (relatieve) bestaanszekerheid, zeker meer dan bezitsspreiding, waarvan de grote waarde meer in het psycho-sociologische vlak moet
worden gezocht.
Met betrekking tot de zeer velen, die in een afhankelijke
dienstverhouding staan, moet sociale zekerheid goeddeels bevorderd worden door waarborgen voor de vastheid van hun
dienstverband.
Maar nogmaals: men legge mij niet op deze al te beknopte
formules vast, maar op de voorgaande uiteenzetting, waarin zij
breder zijn ontwikkeld. En tenslotte: ook die uiteenzetting wil
niet een laatste woord zijn, maar een inleiding tot gedachtenwisseling. Zo althans mocht m.i. de bedoeling van de redactie
bij het aanbieden van een artikelenreeks over sociale zekerheid
worden opgevat en uitgewerkt.
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IN DE NEDERLANDSE SOCIALE VERZEKERING
DOOR MR. J. J. M. VERAART~

Het thema van de unificatie en reorganisatie van de sociale
verzekedng wordt langzamerhand wel wat eentonig. Reeds
jarenlang wordt in woord en geschrift bepleit de sociale verzekering te maken tot een meer overzichtelijk geheel, speciaal
voor de direct-belanghebbenden, werkgevers en arbeiders, die
bijna dagelijks met onze sociale v'2rzekeringswetten in aanraking komen. Van algemene bekendheid is wel, dat de sociale
verzekeringswetten op tal van punten van elkander afwijken
en dat eenheid en uniformiteit ver te zoeken zijn. Smalend
wordt gesproken van een broddellap, een lappendeken of om bij beeldspraak te blijven - van een doolhof, waarin nog
slechts deskundige gidsen de weg kunnen wijzen. Zeker is het
waar, dat iedere wet een eigen omschrijving geeft van de kring
der verzekerde arbeiders; groepen, die onder de ene wet vallen,
worden buiten de andere gehouden. Sommige wetten kennen
een loongrens; andere, zoals de Ongevallenwetten en de Kinderbijslagwet, kennen die loongrens niet. Dan heeft men te maken
met een veelheid van lichamen, die de wetten uitvoeren, zodat
werkgevers en arbeiders niet zelden tegelijkertijd met twee of
drie van deze lichamen in betrekking staan en daarheen loonlijsten en formulieren moeten zenden, alles met het doel om tenslotte de rechthebbende arbeiders in het genot van een bepaalde uitkering te stellen. Dan zwijgen wij nog maar van de
versnippering op het gebied van de met rechtspraak belaste
colleges en van de verschillende toezichthoudende organen.
Geen wonder dus, dat de roep om vereenvoudiging niet van
vandaag of gisteren dateert en dat velen zich reeds hebben
uitgesproken voor het wegnemen van zoveel oneffenheden.
De verschillen zijn stellig wel te verklaren. Aan het monument van onze sociale verzekering werd vijftig jaren gebouwd
en dan behoeft het dus niet te verwonderen, wanneer dit monument een wonderlijk bouwsel is geworden, waaraan vele bekwame architecten hun beste krachten hebben gegeven, doch
dat ten slotte weinig fraai is gecomponeerd. Steeds dringender
wordt met name ook in de kring der werkgevers de eis gesteld,
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dat men toch de mogelijkheid zal scheppen dat aan een adres
en door middel van één loonlijst de lonen kunnen worden verantwoord en de sociale premiën afgedragen.
Wij kunnen er niet aan denken in dit artikel een volledig
overzicht te geven van de mogelijkheden die er zijn om tot een
meer overzichtelijk en begrijpelijk geheel te komen. Ons is
verzocht in dit artikel speciaal te wijzen op enkele vernieuwingen, die in onze sociale verzekering in de laatste tijd naar
voren zijn gekomen en dit wel op een wijze, waarmede wij de
aandacht van de lezers gevangen houden en dat kan zeker niet
gebeuren wanneer wij ons al te zeer in technische bijzonderheden zouden gaan verdiepen.

KrinQ der verzekerden en loongrens.
V oorop plaatsen wij het verlangen naar eenheid in de kring
van verzekerden. Wij wezen reeds op het feit, dat sommige
wetten een loongrens kennen en andere niet. Op het ogenblik
is de situatie zo, dat voor de Ziektewet annex het Ziekenfondsenbesluit een loongrens geldt van f 4500.-, terwijl de reeds tot
wet verheven doch nog niet ingevoerde Werkloosheidswet een
nieuwe loongrens van f 6.000.- noemt en andere wetten zoals de Ongevallenwetten en de Kinderbijslagwet - in het
geheel geen loongrens stellen. Het is dringend geboden hier te
komen tot uniformiteit. Zeker, onder de sfeer van de
Ongevallenwet vallen thans ook de hoger gesalarieerden,
waarbij wij denken aan het hoger technisch personeel, dat
evenzeer aan ongevalsgevaren bloot staat en ook dezen wilde
de wetgever helpen, wanneer zij door een ongeval worden getroffen en in het bijzonder hun nagelaten betrekkingen, wanneer de kostwinner door een rampzalig ongeval in verband met
zijn beroep het leven verliest. Ook voor de hoger bezoldigden
moeten in de toekomst voorzieningen in verband met ongevalsgevaren blijven bestaan. Doch deze relatief kleine groep kan
met een aanvullende verplichte verzekering worden geholpen.
Hoofdzaak is, dat men begint met voor de grote massa van de
arbeidenden één grens te trekken, welke tot gevolg heeft, dat
de werkgever voor nagenoeg alle arbeiders met één loonlijst
kan volstaan. Ook voor de kinderbijslagverzekering schijnt ons
het trekken van een loongrens verantwoord. Stellig betekent de
kinderbijslag ook voor de hoge en misschien ook wel voor de
zeer hoge salarissen een welkome bijdrage, die eens per drie
maanden met vreugde wordt geïncasseerd. Het treffen van
kinderbijslagregelingen voor hoger gesalarieerden blijft zeker
mogelijk, ook al zouden deze naar onze mening buiten de verplichte verzekering om getroffen kunnen worden. Wanneer
de huidige opbrengst van de kinderbijslagpremie zou worden
aangewend ten bate van de arbeiders beneden een zekere loongrens, dan zou daarmede de kinderbijslag voor deze groepen in
zeker niet onbelangrijke mate kunnen worden verbeterd. \-Vel
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zou de loongrens voor de sociale verzekering naar onze overtuiging niet te laag moeten worden gesteld en zich bij de huidige
loon- en prijsverhoudingen moeten bevinden op een niveau
van f 6.000.-.

Bovenwettelijk ziekengeld voor t.b.c.-patiënten.
Het voorstellen van bepaalde materiële verbeteringen in de
voorzieningen, die onze sociale verzekering biedt, is bijna steeds
een hachelijk ondernemen. Zo gemakkelijk vervalt men dan
in het uitspreken van sociale wenselijkheden, die echter economisch moeten kunnen worden gedragen. Zo ergens dan is hier
aanstonds duidelijk het verband tussen het sociaal wenselijke
en het economisch mogelijke. Wij zullen ons dus bepalen
tot het aanwijzen van concrete verbeteringen, die reeds
konden worden verwezenlijkt of die zonder gevaar voor 's lands
economie binnen het bereik der mogelijkheden liggen. Niemand zal kunnen ontkennen, dat onze sociale voorzieningen
nog op tal van plaatsen voor verbetering en uitbouw vatbaar
zijn. Toch zal men zich moeten hoeden voor het wekken van
verwachtingen, die voorlopig zeker nog niet kunnen worden
vervuld. Bepalen wij daarom onze aandacht bij een hoogst
belangrijke voorziening, die de bedrijfsverenigingen tot uitvoering van de Ziektewet onlangs hebben getroffen ten bate van
tuberculose-patiënten. Door de artsen in de sanatoria voor tuberculose-verpleging was geconstateerd, dat het beëindigen van
het wettelijk ziekengeld na verloop van 52 weken speciaal op
de toestand van de gehuwde t.b.c.-patiënten een zeer nadelige
invloed had. Deze gehuwde patiënten maakten zich zorgen om
de bestaansmogelijkheid van vrouwen kinderen en niet zelden
betekende het einde van het wettelijk ziekengeld een ernstige
schade voor de genezing. De absolute en langdurige rustkuur,
die deze patiënten moeten houden, werd door deze materiële
zorgen verstoord en het genezingsproces opnieuw vertraagd.
Gelet op deze medische ervaringen heeft men na zorgvuldige
voorbereiding besloten ten behoeve van gehuwden en kostwinners een buitenwettelijke, aanvullende uitkering te geven na
het verstrijken van de maximum uitkeringstermijn ingevolge
de Ziektewet en wel gedurende twee jaren, zodat bedoelde patiënten in het geheel drie jaren ziekengeld kunnen ontvangen.
Bij dit in de kringen van het bedrijfsleven gerijpte denkbeeld
hebben zich ook de Raden van Arbeid aangesloten, terwijl het
Prophylaxefonds bij de toepassing van deze regeling is ingeschakeld.

Kinderbijslag voor zelfstandigen.
De lang verbeide Kinderbijslagwet voor zelfstandigen is kortgeleden bij de Tweede Kamer ingediend. Men zal zich wellicht
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herinneren, dat enkele jaren geleden een COmmISSIe van het
Centrum voor Staatkundige Vorming onder voorzitterschap van
de heer A. B. Michielsen, oud-voorzitter van de Raad van Arbeid
Breda, zich met dit onderwerp heeft bezig gehouden en daarover een rapport heeft uitgebracht. De commissie ging uit van
de verzekeringsgedachte. Men zal intussen goed doen zich terdege te realiseren wat de uitwerking van deze gedachte voor de
zelfstandigen betekent. Zo vaak wordt in de kringen van de
(kleine) zelfstandigen erover geklaagd, dat zij geen kinderbijslag ontvangen. De zelfstandige boer, de winkelier, de a!flbachtsman en tal van andere handeldrijvenden en neringdoenden vragen zich af waarom wèl de arbeiders kinderbijslag ontvangen, doch zij daarvan verstoken blijven. Men dient te bedenken, dat de arbeiders hun kinderbijslag ontvangen door een
systeem van onderlinge omslag van de nodige premiën over
het totale arbeidsloon, dat in Nederland wordt uitbetaald. De
kinderbijslagpremie wordt door middel van een algemene heffing door de ondernemers opgebracht. In een stelsel van verzekering - zoals werd voorgestaan door de commissie-Michielsen - zullen de zelfstandigen voor een zeer belangrijk deel
de premie zelf moeten opbrengen. De commissie becijferde, dat
de totale kosten van een kinderbijslagverzekering voor alle
zelfstandigen - zonder enige inkomensgrens - geraamd konden worden op 136.000.000 gulden per jaar. De helft van deze
kosten wilde de commissie laten opbrengen door een bestemmingsheffing in de vorm van opcenten op de omzet- en omzetweeldebelasting, waaruit een bedrag van 68.000.000 gulden zou
kunnen worden geput. De andere helft dus eveneens
68.000.000 gulden - zou worden opgebracht door het heffen
van premies van de zelfstandigen. Dit betekende dat in de gedachtengang van de commissie-Michielsen uit solidariteitsoverwegingen alle zelfstandigen zonder enig onderscheid - doktoren, architecten zo goed als venters, ambachtslieden en vele
anderen - zouden bijdragen voor deze verzekering, ook wanneer zij niet gehuwd waren en dus nimmer zouden kunnen
profiteren van deze verzekering. Een en ander kwam dus neer
op een extra heffing van alle zelfstandigen ten behoeve van
hen, die een gezin van meer dan twee kinderen bezaten.
Men geve zich er rekenschap van, welk een omvangrijke
administratieve uitvoering hier nodig zou zijn en welk een
moeilijkheden op het gebied van de premie-invordering zich
hier zouden gaan voordoen. Ofschoon de commissie-Michielsen
van oordeel was - naar onze mening ten onrechte - dat invoering van haar stelsel niet op ernstige moeilijkheden zou
stuiten, heeft zij toch in haar Proeve ook willen voorzien het
geval, dat het vanwege technische omstandigheden bezwaarlijk
zou zijn reeds aanstonds te beginnen met premie-inning bij
alle zelfstandigen. In een slotbepaling van haar ontwerp werd
aanbevolen bij wijze van noodregeling aan zelfstandigen be183
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neden een zekere inkomensgrens uit 's Rijks kas een kinderbijslag overeenkomstig haar overige voorstellen te verlenen.
Men voorzag dus wel, dat er nog wel het een en ander zou vastzitten aan een volledig stelsel van verzekering. Vandaar, dat
genoemde commissie de mogelijkheid van een noodregeling uit
's Rijks kas - bij wijze van overgangsregeling - suggereerde.
Deze laatste suggestie heeft de aandacht getrokken en wat er
nu uit de bus is gekomen sluit enigermate aan bij deze als overgangsregeling gedachte noodregeling.
Gegeven de grote technische en psychologische moeilijkheden, verbonden aan de premie-inning bij alle zelfstandigwerkenden, is ook de Regering thans gekomen met een "halve"
regeling. Men gaat daarbij uit van de redenering dat de zelfstandigen in beginsel zelf de premie zouden moeten betalen, doch
dat een kinderbijslagregeling voor zelfstandigen het nimmer
kan stellen zonder een Rijksbijdrage. De Regering komt daarom nu met de helft van een regeling, n.l. met een kinderbijslag
uit 's Rijks kas, in afwachting van het totstandkomen van een
meer definitieve regeling, waarin ook de zelfstandigen zelf bijdragen. De Regering wees ook op de leniging van nood, die
met dit wetsontwerp wordt beoogd. Wanneer de Regering uit de
algemene middelen de zelfstandigen te hulp komt, dan heeft zij
ook werkelijke noodgevallen op het oog. Vandaar dat de inkomensgrens zo laag werd gesteld. De kleine zelfstandigen, die niet
meer dan f 2.000.- verdienen krijgen van het derde kind af een
kinderbijslag ter hoogte van de helft van het bedrag, dat de
arbeider ontvangt. Bij iedere f 100.- meer inkomen komt men
eerst voor een volgend kind voor kinderbijslag in aanmerking,
dus iemand die f 2100.- verdient krijgt eerst kinderbijslag van
het vierde kind af. Hij die f 2.200.- verdient te rekenen van het
vijfde kind af en zo vervolgens tot f 3.000.- toe.
De kring van gerechtigden is dus wel klein hij is tamelijk
benauwd, zoals professor Romme het in de Volkskrant uitdrukte. Anderen hebben deze regeling reeds betiteld als een kinderbijslagregeling voor marskramers, doch niet voor bona-fide kleine zelfstandigen en het zou ons niet verwonderen, wanneer
straks bij de parlementaire behandeling vooral over de kring
van gerechtigden nog wel het nodige zal worden gezegd.

Werkloosheidswet en haar uitvoering.
Een ander onderwerp, waarvoor wij de aandacht willen vragen, heeft betrekking op de Werkloosheidswet. Een vijftal jaren
is in en buiten het Parlement gewerkt aan de voorbereiding van
de huidige Werkloosheidswet, die beoogt aan werkloze arbeiders bij onvrijwillige werkloosheid een recht op uitkering te
verschaffen. Deze wet is op 9 September 1949 in het Staatsblad
verschenen. De grote vraag is thans wanneer deze wet in volle
omvang in werking zal gaan treden. Reeds werd bij verschillende gelegenheden de Minister van Sociale Zaken te kennen
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gegeven met de volledige invoering van deze wet spoed te betrachten, laatstelijk door de vragen, die het lid van de Tweede
Kamer, de heer Andriessen, de Minister op dit punt stelde.
Welke beletselen, zo mogen wij vragen, staan aan de invoering in de weg? Twee belangrijke beletselen kunnen wij hier
aanwijzen. Vooreerst een ernstige moeilijkheid van economische
aard en vervolgens een moeilijkheid van organisatorische aard.
Zoals bekend, gaat de Werkloosheidswet een nieuwe en zeer
zware last op het bedrijfsleven leggen. Op bepaalde bedrijfstakken _ wij noemen hier slechts het bouwbedrijf en de landbouw - gaat deze last uitzonderlijk zwaar drukken. De sociaaleconomische consequenties moeten terdege worden overwogen
in het kader van onze gehele loon- en prijspolitiek. Het overleg
daarover tussen Regering en georganiseerde w~rkgevers en
arbeiders zal binnenkort aanvangen.
Een tweede hindernis wordt opgeworpen door de omstandigheid, dat de Minister zijn plannen ten aanzien van een unificatie in de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering in het
Parlement behandeld wil zien alvorens de Werkloosheidswet
in volle omvang in werking te doen treden.
Wat toch is het geval? Wij hebben op het gebied van de
sociale verzekering te maken met een veelheid van uitvoeringslichamen. Aan de ene kant organen van de Overheid (Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid) en aan de andere kant
een aanzienlijk aantal bedrijfsverenigingen, veelal bedrijfstaksgewijze opgebouwd door de daartoe bevoegde organisaties
van werkgevers en werknemers. De bedrijfsverenigingen kunnen thans reeds deelnemen aan de uitvoering van twee wetten,
nl. de Ziektewet en de Kinderbijslagwet.
Algemeen is het verlangen om te komen tot een doelmatige
unificatie in de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering.
Aan de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris van
Sociale Zaken (Arbeid) staat voor ogen een totale unificatie,
waarbij alle bestaande lichamen met elkander zullen worden
versmolten.
Wij kunnen slechts de hoop uitspreken, dat de geschiedenis
zich niet herhaalt. De historie van onze sociale verzekering is
vol van plannen tot unificatie en reorganisatie. Wij herinneren
aan het jaartal 1913, toen Talma de Ziektewet tot in het Staatsblad had gekregen. En wij weten welk een lijdensweg die Ziektewet daarna heeft afgelegd. Onder het Ministerschap van Prof.
Aalberse werd de invoering van de Ziektewet vertraagd, omdat
ook deze bewindsman zich bij herhaling op het standpunt stelde, dat een unificatie in de sociale verzekering werd voorbereid, ofschoon er toen zeker minder te unificeren viel dan thans.
In die dagen werd een felle strijd gevoerd over de vraag, of de
uitvoering der ziekengeldverzekering moest geschieden door
lichamen uit het maatschappelijk leven opgekomen (bedrijfsverenigingen) dan wel door de Raden van Arbeid, die in 1919
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de invaliditeits- en ouderdomsverzekering in uitvoering hadden
gekregen. In de Hoge Raad van Arbeid kwam ter tafel de bekende Proeve Posthuma-Kupers, waarin het pleit werd gevoerd
voor bedrijfstaksgewijze uitvoering door de bedrijfsgenoten
zelf door middel van bedrijfsverenigingen. Over dit vraagstuk is gestreden, totdat onder Slotemaker de Bruïne, die de
Ziektewet in veilige haven bracht, de beslissing viel ten gunste
van de bedrijfsverenigingen, bij welke gelegenheid de Raden
van Arbeid, voor wat betreft de uitvoering van de Ziektewet, in
de positie van officieel restorgaan kwamen.
Thans dreigt de invoering van de Werkloosheidswet te worden vertraagd niet omdat men strijdt over de vraag, of bedrijfsorganen die wet moeten uitvoeren .- de Werkloosheidswet
draagt de uitvoering uitsluitend aan bedrijfsverenigingen op doch wel omdat men discussieert over de vraag hoe deze bedrijfsverenigingen haar administratie zullen doen voeren en
of haar daarbij enige vrijheid en armslag zal worden gelaten,
dan wel of zij in het algemeen verplicht zullen zi.jn haar administratie te laten voeren door een Centraal Administratiekantoor. De bedrijfsverenigingen kennen het verplicht lidmaatschap, zodat iedere onderneming van rechtswege is aangesloten bij die bedrijfsvereniging, waartoe zij, uit bedrijfsorganisatorisch oogpunt bekeken, behoort. Deze bedrijfsverenigingen dragen dus een sterk publiekrechtelijk karakter.
Met het oog op de uitvoering van de Werkloosheidswet was
het nodig het bedrijfs- en beroepsleven volledig op te delen. Men
kwam daarbij tot een indeling in 26 sectoren. Voor 25 bedrijfsverenigingen kon men bij deze indeling goeddeels aansluiting
zoeken bij de organisatie van het bedrijfsleven, die zich in het
sociale vlak in de afgelopen jaren had vertoond, terwijl in de z.g.
algemene bedrijfsvereniging worden samengebracht niet elders
ingedeelde bedrijven. Al wilde men met deze indeling
geenszins vooruitlopen op een toekomstige indeling van het bedrijfs- en beroepsleven ingevolge de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - het aantal geprojecteerde bedrijfsverenigingen wijst er reeds op, dat men voor de sociale verzekering met betrekkelijk grote eenheden kan volstaan - toch
moet rekening worden gehouden met een verhuizing ook van
de sociale verzekering naar de toekomstige publiekrechtelijke
bedrijfsorganen. De wetgever moet mogelijk maken - en tot
ons genoegen heeft het thans bij de Kamer ingediende z.g. organisatie-ontwerp daarin voorzien - dat de op grondslag van
de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand
komende bedrijfsorganen, die hetzelfde gebied bestrijken als de
nieuwe bedrijfsverenigingen, de taak van die bedrijfsverenigingen zullen overnemen. In bepaalde bedrijfstakken zal men
dus, op den duur althans, deze taken moeten overbrengen naar
de publiekrechtelijke bedrijfsorganen. Onze conclusie op dit
stuk stemt dus overeen met de inhoud van een resolutie, die

186

aiJ ;; g:

.;;g

t.

onlangs door de K.A.B. na een uiteenzetting van Professor
Romme werd aangenomen.
Wat willen nu de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken (Arbeid)? Met het bij Koninklijke
Boodschap van 14 Juni 1950 ingediende wetsontwerp tot herziening van de uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering
wordt een totale unificatie nagestreefd en een samensmelting
beoogd van alle bestaande uitvoeringslichamen. Het betrokken
wetsontwerp legt de uitvoering van de gehele sociale verzekering in handen van bedrijfsverenigingen. Volgens art. 25 van
het wetsontwerp zullen de bedrijfsverenigingen - behoudens
in uitzonderingsgevallen - verplicht zijn de administratie van
de door haar uit te voeren takken van verzekering op te dragen aan een door de Sociale Verzekeringsraad op te richten en
te beheren Centraal Administratie Kantoor. Men zou te maken
krijgen met een landelijk gespreid en gedecentraliseerd uitvoeringsapparaat, waarin ook de Rijksverzekeringsbank en de
Raden van Arbeid zullen opgaan. Uit een overgangsbepaling in
artikel 63 blijkt, dat de bewindslieden, die het wetsontwerp
hebben ingediend, de huidige Rijksverzekeringsbank en de
Raden van Arbeid eigenlijk als kern van ,dit Centraal Administratiekantoor zien.
De vraag rijst, of deze plannen, wanneer zij worden getoetst
aan de sociale beginselen, die in onze kring worden gehuldigd,
aanvaardbaar zijn. Gaat het aan, zo zouden wij willen vragen,
om, wanneer de wetgever zich zo duidelijk heeft uitgesproken
als bij de Werkloosheidswet is geschied, voor een uitvoering
der sociale verzekering door bedrijfsverenigingen, die bedrijfsorganen te noodzaken - behoudens in dispensatiegevallen alle gebruik te maken van een verplicht Centraal Administratiekantoor, waarin ook de Rijksverzekeringsbank en de Raden
van Arbeid worden ondergebracht. Zeker, er moet doelmatigheid heersen in de uitvoering der sociale verzekering en men
kan het toejuichen - en wij doen dit - wanneer verschillende
bedrijfsverenigingen niet een eigen administratief apparaat opbouwen en in stand houden, maar streven naar een vorm van
gemeenschappelijkheid in de administratie. Maar mag men,
wanneer eenmaal de verantwoordelijke bestuurders van de organisaties, die de bedrijfsvereniging schragen - zeg bijv. in de
bouwvakken of in de grafische industrie of in de landbouw van oordeel zijn, dat voor hun bedrijfstak de sociale fondsen
het beste, ook administratief, in eigen hand gehouden kunnen
worden, daartegen een centralistische dwang toepassen?
Tegen een zodanige dwang, qie inçJ.ruist tegen de autonomie
van de bedrijfstak, zouden wij ons op grond van onze sociale
beginselen moeten verzetten. De K.V.P. moge ten deze diligent
blijven en zich verzetten tegen een wet, die een zodanige dwang
vooropstelt. Daarnaast behoren wij ons te weer te stellen
tegen een in wezen staatsadministratie van die delen der sociale
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verzekering, die volkomen bevredigend door bedrijfslichamen
kunnen worden uitgevoerd.
De gedachte, de Raden van Arbeid in te schakelen als plaatselijke steunpunten ten behoeve van een zo groot mogelijk aantal bedrijfsverenigingen, heeft voor ons weinig aantrekkelijks.
Het schijnt ons een gedwongen en onnatuurlijke oplossing.
Jarenlang is gestreden voor bedrijfsverenigingen, omdat men
afkerig was van ambtelijke uitvoering door de Raden van Arbeid en nu zou men de ambtelijke lichamen gaan inschuiven in
een in beginsel bedrijfsorganisatorische opbouw. Het zwaartepunt komt dan wel zeer sterk te liggen bij deze periphere organen en wij kunnen ons de huiver van een aantal bedrijfstakken
voorstellen om op deze wijze hun administratie over te dragen.
Dit alles betekent niet, dat er naar onze mening voor de
Raden van Arbeid geen plaats meer zou zijn onder de zon.
Integendeel, reeds elders hebben wij betoogd, dat wij nog voor
geruime tijd een taak voor de Raden van Arbeid aanwezig zien.
Juist daarom was het naar onze mening een ongewenste uitlating, die wij aantroffen in een Nota van de Minister naar
aanleiding van het Eindverslag aan de Eerste Kamer (Begroting
van Sociale Zaken 1950), waar werd gezegd: "De Raden van
Arbeid zullen verdwijnen". Maar in de gedachtengang van de
bewindslieden aan Sociale Zaken zouden zij terugkeren als
bijkantoren der bedrijfsverenigingen. Veel juister en veel
meer gewenst schijnt het ons de Overheidsorganen die taken
te laten, die de bedrijfsorganen nog niet met vrucht kunnen
verrichten. Hier valt te denken aan een nieuwe ouderdomsverzekeringswet, die aan grote groepen van arbeidenden een
ouderdomsbodempensioen wil garanderen. Om verschillende
redenen van verzekeringstechnische aard - waarop wij hier
thans niet nader ingaan - zijn de Raden van Arbeid zeker
meer aangewezen om deze algemene voorziening in handen te
nemen. Door de Stichting van den Arbeid is in een onlangs uitgebracht advies de nadruk gelegd op het bedrijfseigene, dat
verschillende takken van sociale verzekering kenmerkt. Die
takken van sociale verzekering, die een bedrijfseigen karakter
dragen, legge men in handen van bedrijfsorganen, maar dan zo,
dat de bedrijfsgenoten, die verantwoordelijk zijn voor die bepaalde delen van de sociale verzekering, verantwoordelijkheid
kunnen dragen en een duidelijk inzicht hebben in de wijze,
waarop de wetten worden uitgevoerd. Op andere gebieden,
waar de bedrijfsorganen nog niet rr;et vrucht werkzaam kunnen zijn, blijve het Overheidsorgaan werkzaam. Dit alles schijnt
ons in overeenstemming met en een consequente toepassing
van het subsidiariteitsbeginsel.
Zo is het naar onze mening mogelijk met handhaving van
onze eigen sociale beginselen en met eerbiediging van het historisch gewordene, een pacificatie op het gebied van de sociale
verzekering te bereiken.
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en kan de uitvoering van de Sociale Verzekeringswetten onder meer dan een opzicht beschouwen. Ik beperk mij tot de beide voornaamste aspecten, de organisatorische en de administratief-technische.
Voor wat het eerste betreft moet ik mij verder beperken tot
enige principiele kanttekeningen en wat het laatste betreft tot
een blik in de quantitatieve betekenis en enige daarmede samenhangende problemen.
In Nederland is van meet af aan de belangstelling meer uitgegaan naar de uitvoeringsorganisatie dan naar het object van de
verzekering, zelfs in die mate, dat het object van de verzekering soms geheel op het tweede plan kwam en men met enige
platonische liefdesverklaringen tevreden moest zijn.
Het begon reeds bij het eerste ontwerp van wet, de Ongevallenwet, welk ontwerp Minister Lely in 1900 indiende. Nadat het ontwerp, met zeer veel verzet tegen de wijze van uitvoering, niettemin de eindstreep in de 2de Kamer haalde, werd het door de 1ste
Kamer verworpen op de motieven door Dr. A. Kuiper in de 2de
Kamer ontwikkeld bij de verdediging van zijn z.g. groot amendement, dat beoogde particuliere verzekering middels wat hij
noemde bedrijfsverenigingen, mogelijk te maken. De 2de Kamer
verwierp het amendement en nam de wet aan, maar Kuiper had
de geesten in de 1ste Kamer wakker geschud en zoals gezegd: die
Kamer verwierp het ontwerp op het door Kuiper gebrandmerkte
gemis aan mogelijkheid van particuliere voorzieningen. Dat was
1 Juni 1900. Het door de regering daarna gewijzigde ontwerp, dat
de z.g. risico-overdracht invoerde, bereikte het Staatsblad.
Ondanks een goedgeleide en tot het laatst volgehouden parlementaire obstructie van de minderheid in de 2de Kamer, bracht
Minister Talma de invaliditeitswet, de Ouderdomswet, de Ziektewet en de Radenwet in 1913 in het Staatsblad; maar daarmede
waren-deze wetten niet in veilige haven! Het Ministerie Cort van
der Linden, dat in dat jaar het Ministerie Heemskerk, waartoe
Talma behoorde, opvolgde, kondigde in de Troonrede van 1913
aan, dat het vereenvoudiging van de Talmawetten zou voorstel189
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len. Behalve de invoering van de kosteloze (overgangs) ouderdomsrente van f 2.50 aan 70-jarigen kwamen er geen voorstellen
en werden de wetten eenvoudig niet uitgevoerd. De hele zaak
bleef rusten.
Minister Aalberse nam in 1919 de draad weer op. Hij begon met
de uitvoering van de invaliditeits- en Ouderdomswet 'en, aangezien hij daarvoor de Raden van Arbeid nodig had, met de uitvoering van de, zij het gewijzigde, Radenwet. Bij zijn poging om de
ook in 1913 aanvaarde Ziektewet tot uitvoering te brengen kwam
er oppositie buiten het parlement. De buiten-parlementaire oppositie werd geleid door oud-minister Posthuma uit het kabinet
Cort van der Linden, het kabinet dat de Talma-wetten naast zich
had neergelegd.
Et bien étonné de se trouver ensemble, de Heer Posthuma, nu
de vertegenwoordiger van de grote werkgevers, gelukte het de
toenmalige hoofdbestuurder van het N.V.V., de Heer Kupers,
voor zijn doeleinden te winnen. Het z.g. plan Posthuma-Kupers
kostte de Nederlandse arbeiders, die al vanaf 1913 op ziekengeld
wachtten, nog een wachttijd tot Maart 1930.
In Maart 1930 was de strijd nog niet beëindigd, maar er kwam
een rustpunt. De Ziektewet trad gewijzigd in werking met Bedrijfsverenigingen en Raden van Arbeid als uitvoerings-organen.
Na de bezetting is de latente strijd over de uitvoeringsvorm
opnieuw opgelaaid. De commissie-van Rhijn kwam met een voor
Nederlands gebruik gereed gemaakt Beveridge plan uit Engeland
en naar Engels voorbeeld werd de gehele uitvoering bij de Staat
gebracht. Dat was Nederland toch te radicaal. Minister Drees
bleek gelukkig een practisch staatsman te zijn: hij diende zijn
Noodwet-Ouderdomsvoorziening in en voorkwam daardoor dat
zijn plannen in dat opzicht, evenals in het verleden ook nu weer
zouden stranden op de strijd over de uitvoeringsvorm.
Merkwaardig is in die strijd om de vorm van u~tvoering, dat
het steeds ging en nog gaat tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vormen. Men heeft die vormen altijd getooid met het
kleed van Bedrijfsverenigingen, om de indruk te wekken, dat het
ging om bedrijfsgewijze uitvoering van de wet. Dr. A. Kuiper
noemde zijn schepping ook reeds een bedrijfsvereniging, hoewel hij niets anders op het oog had dan combinaties van grote
werkgevers, die in een of andere vorm van samenwerking aan
hun arbeiders hetzelfde zouden kunnen bieden, als het ontwerp
Ongevallenwet van de regering hen bood, maar dan langs de weg
van private verzekering. Die bedrijfsvereniging, die volgens de
voorsteller zelf niet tot een zelfde bedrijf behoefde te worden
beperkt, had met bedrijfsorganisatie niets gemeen, zij stond
daar lijnrecht tegenover.
Er werd trouwens aan bedrijfsorganisatie niet eens gedacht,
het ging er alleen om een aannemelijke vorm voor een private
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verzekering te vinden, omdat men geen publiekrechtelijke uitvoering wenste.
Het resultaat van dit alles was bij de Ongevallenwet de risicooverdracht, die o.a. aan de Centrale Werkgeversrisicobank het
aanzien gaf, en bij de Ziektewet privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen, die een ziekteverzekering uitvoeren op de grondslag
van een eigen ziektereglement, dat veelal een trouwe copie is van
de Ziektewet en daardoor de schijn wekt, dat de Ziektewet zelf
door bedrijfsverenigingen wordt uitgevoerd.
De uitvoering van de Sociale Verzekeringswetten door privaatrechtelijke organen is op de duur niet te handhaven. Het
heeft al veel te lang geduurd. Allereerst om de rechtsmaterie
zelf reeds. Privaatrecht is eigen recht en in de sector van de
Sociale Verzekering staat daarmede het eigen recht van de
werkgever tegenover het eigen recht van de arbeider. Het collectief optreden van beide zijden verandert daaraan niets. Het is de
collectiviteit van werkgevers met hun private rechten tegenover
de collectiviteit van de arbeiders met de hunne. Daardoor blijft
de Sociale Verzekering staan in het teken van de belangentegenstelling om van klassetegenstelling niet te spreken. Vervolgens
ook om organisatorische reden. Er is tussen privaatrechtelijke
zedelijke lichamen geen grensafbakening in die zin, dat aan deze
zijde vereniging A en aan die zijde vereniging B staat. Zij bepalen zelf haar grenzen en kunnen die naar willekeur verleggen,
indien zij maar niet in conflict komen, niet met de grenzen van
andere verenigingen maar met haar rechten. Zo is het voor de
Ziektewet in het geheel geen vreemde figuur, dat een sigarenmaker voor ziekte geld uitkering is verzekerd bij een bedrijfsvereniging van kleermakers of een kleermaker bij een bedrijfsvereniging, die b.v. de hoogovens in Velsen omvat.
Die ongerijmdheden zijn - het kon wel niet anders - ook tot
de wetgever doorgedrongen. De verplichte werkloosheidsverzekering trekt de lijn van de privaatrechtelijke uitvoeringsvorm door. Om echter uit de impasse te komen, waarin de uitvoering van Ziektewet is geraakt door het te grote
aantal elkaar onderling doorkruisende en beconcurrerende bedrijfsverenigingen, heeft de wetgever nu verplicht lidmaatschap
van een bedrijfsvereniging ingevoerd en bovendien maar één
bedrijfsvereniging voor één bedrijfsgroep. De wet gaat nog verder. Zij wil maar één type van uitvoeringsorgaan: de bedrijfsvereniging. Men noemt dat unificatie en men ziet voorbij dat
het slechts een gelijkschakeling is, die aan de bedrijfsgewijze
decentralicatie haar specifiek karakter ontneemt.
Volgens persberichten zal de invoering van de verplichte
werkloosheidsverzekering nog enige tijd moeten wachten. Een
geluk bij een ongeluk is het hierbij, dat de wetgever enige tijd
wordt gelaten om zich eens te bezinnen over dat lukraak over
een kam scheren van de arbeid in het economische bedrijfsleven
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en van de georganiseerde arbeid in de godsdienstige charitatieve,
culturele en maatschappelijke sector.
De wetgever heeft de dwaze consequenties van de Ziektewet
door een nog dwazer systeem willen opheffen. Ik heb daarover
reeds het een en ander gezegd in "De Tijd" (Maatschappelijke
kleurenblindheid, "De Tijd" van 3 Febr. '50). Een interessante
discussie tussen Drs. Lupgens in "Ons Ziekenhuis" (orgaan van
de vereniging van R.K. Ziekenhuizen van Dec. '49 en Mrt. '50)
en Dr. Veld kamp in "De Tijd" van 5 Jan. '50 geeft mij een welkome gelegenheid daarop terug te komen, omdat het voorwerp
van die discussie, de taak van de Kerk in de gedecentraliseerde
uitvoering van de Sociale Verzekeringswetten, uiteraard het gehele beginsel raakt van die decentralisatie.
Drs. Lupgens legt in zijn betoog de nadruk op het accidentele
van de uitvoeringstaak. De Kerk heeft niet per se een taak in
die uitvoering maar slechts per accidens. Dr. Veldkamp neemt
de souvereiniteit van de Kerk als uitgangspunt, een souvereiniteit, die omdat zij van publiekrechtelijke aard is en als het er op
aankomt van hogere orde dan die van de Staat, aan de Kerk
het recht geeft de rechtspositie van de personelen, die in 100ndienstverband aan de uitvoerende taak van de Kerk deelnemen,
onafhankelijk van de Staat te regelen binnen eigen Kerkelijk
verband.
Het komt mij voor, dat beide opponenten ten dele gelijk en
ten dele ongelijk hebben. Drs. Lupgens stelt het accidentele te
veel op een lijn met het willekeurige. Ook het gemis van iets
accidenteels kan een privatie zijn. Zo behoort tot de wezensdefinitie van de mens niet dat hij twee benen moet hebben, hij
blijft ook zonder benen volledig mens, maar hij mist toch niet
iets willekeurigs als hij beide benen mist. Dr. Veldkamp neemt
daartegenover het souvereine recht van de Kerk te absoluut of
liever hij onderscheidt het niet voldoende van de autonome rechten, die de souvereiniteit moeten completeren.
In beide stellingen wordt het belangrijke feit over het hoofd
gezien, dat de Sociale Verzekeringswetten, zoals zij daar liggen,
een stuk extern arbeidsrecht zijn. Ik bedoel daarmede, dat het
geen arbeidsrecht is, dat zich heeft geconstitueerd in de interne
rechtsverhoudingen tussen de twee grote componenten in het
economische productieproces: Arbeid en Kapitaal. Het dankt
zijn ontstaan aan de tegenstelling van hun belangen, die door
de vrije contractvorming - de enige mogelijkheid in de rechtsorde na de Franse revolutie - niet kan worden opgeheven.
De natuurlijke, uit hare aard bestendige, orde-verhouding tussen Arbeid en Kapitaal, die er had moeten zijn, was er niet. Er
moet een ordeverhouding zijn in elke samenwerking, die bestendigheid van duur vraagt voor haar nuttig effect. Zij moet
er dus a fortiori zijn indien niet alleen het duurzaam belang van
de samenwerkende partijen dat vraagt, maar de gehele gemeenschap door het ontbreken van bestendigheid en stabiliteit in die
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verhoudingen wordt geschaad. Maar zoals gezegd, zij was er niet
en onze oudste Sociale Verzekeringswet, de Ongevallenwet,
heeft nu reeds 50 jaar zonder haar moeten functionneren. De
Sociale Verzekeringswetgever stond dus voor een dubbel
vacuum, hij moest voor het bereiken van een minimale sociale
zekerheid van de arbeiders ingrijpen in de contractuele verhoudingen en daaraan toevoegen de door hem zelf geschapen rechten en hij moest de uitvoering van zijn maatregelen zelf ter
hand nemen omdat hij in het maatschappelijk leven geen organen vond, die hij met de uitvoeringstaak kon belasten.
In tegenstelling tot het bedrijfsleven hebben we het Kerkelijke,
het Charitatieve en het Culturele Leven en het Maatschappelijk
Werk in ruimere zin steeds als een georganiseerd samenwerken kunnen waarnemen, zodat men mij zou kunnen tegenwerpen; dat daar dus wel organen waren waarop de wetgever
had kunnen voortbouwen. De feitelijke situatie was echter zo en
is nu nog zo, dat er juist op het gebied der arbeidsverhoudingen
een even groot gemis aan organisatorisch verband was en dat de
arbeidsvoorwaarden niet veel beter waren. Dat is hierdoor te
verklaren, dat men voor alle arbeidsverhoudingen buiten het bedrijfsleven, de arbeidsverhoudingen zoals zij zich in het bedrijfsleven ontwikkelden min of meer vanzelfsprekend als normatief
heeft aanvaard.
In het licht van die feitelijke situatie moet men de positie zien
én van het georganiseerde bedrijfsleven én van het georganiseerde Kerkelijke én het georganiseerde Maatschappelijke leven
in zijn confessionele en niet-confessionele vertakkingen.
De souvereiniteit van de Kerk vindt haar oorsprong in haar
Goddelijke zending. Zij is absoluut tegenover elke aardse macht,
dus ook tegenover de Staat. Zij is van een hogere orde dan de
in haar soort, binnen de grenzen van Gods wetten, eveneens absolute souvereiniteit van de Staat en vanzelfsprekend van een
hogere orde dan de betrekkelijke souvereiniteit in eigen kring
van het georganiseerde bedrijfsleven. Dat zij Dr. Veldkamp toegegeven, maar de Kerk kan haar verheven zending niet vervullen zonder stoffelijke hulpmiddelen. Dat is het geval zowel op
het terrein van haar zuiver godsdienstige zending als op het
terrein van haar maatschappelijke zending.
Tot de stoffelijke hulpmiddelen, die- dat zij Drs. Lupgens toegegeven - accidenteel van aard zijn, behoort o.m. de inschakeling van beloonde arbeid. In de keuze van de stoffelijke middelen
moet de Kerk een aan haar souvereiniteit aangepaste autonomie
hebben, die de Staat moet erkennen, maar die tegenover de Staat
toch niet absoluut is.
Men verricht onvruchtbaar werk indien men de souvereiniteit
van de Kerk en van de Staat met elkaar gaat vergelijken om
als het ware een grensafbakening tussen beiden te zoeken, want
dan zoekt men naar de quadratuur van de cirkel. Die grensafba-
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kening is er echter wel indien de Staat, het georganiseerde
maatschappelijk leven in een uitvoerende taak van zijn wetten
betrekt. Men mag zich dus wel afvragen in hoeverre de Staat
dan aan de autonomie van de Kerk recht moet doen wedervaren.
Om de vraag concreet te stellen in de materie, die ons bezig
houdt: Indien de wetgever van oordeel is dat hij bindende regels
moet stellen met betrekking tot de sociale zekerheid van arbeiders in loondienst, moet hij dan halt houden als het gaat om
arbeiders, die in loondienstverband medewerken aan de uitvoerende taak van de Kerk en van Kerkelijke Instellingen? Dat
is heel zeker niet het geval.
Indien echter de wetgever bij de uitvoering van zijn daarop
betrekking hebbende wetten aan het georganiseerde bedrijfsleven en dan nog wel in een privaatrechtelijke d.w.z. in een van
huis uit onstabiele vorm, een taak heeft toegedacht, dan mag hij
datzelfde niet weigeren aan het als regel hechter gefundeerde
Kerkelijke, chartatieve, culturele en maatschappelijke leven. En
dan gaat het zeker niet aan, zoals de wet op de verplichte werkloosheidsverzekering dat doet, die gehele sector te stellen onder
de rechtstreekse voogdij van private verenigingen van het bedrijf. Dat gaat zelfs niet aan indien men van de zijde van de
Kerk c.s. geen prijs zou stellen op een uitvoeringstaak of indien
de Kerkelijke en maatschappelijke groepsvormingen te gering
van omvang zouden zijn om op economische wijze in die uitvoeringstaak te voorzien.
Het staat voor steller dezes onomstotelijk vast, dat én de bedrijfsgewijze én de functionnele decentralisatie nimmer in die
perfectie kunnen worden doorgevoerd, dat zij het gehele arbeidende volk zal kunnen omvatten. Dat te menen is een utopie.
Men kan dat probleem niet oplossen met het kunstproduct van
een privaatrechtelijk restorgaan, ook niet als men dat los van het
georganiseerde bedrijfsleven zou samenstellen. De heterogene
samenstelling van de restgroep mist juist door haar heterogeniteit alle natuurlijke' elementen voor vrije verenigingsvorming.
Het probleem kan alleen door een publiekrechtelijk overheidsorgaan worden opgelost. Bij die restgroep bestaat en blijft bestaan dat vacuum, dat de wetgever noopte de Staat zelf te belasten met de uitvoering van zijn verzekeringswet. Voor het georganiseerde bedrijfsleven kan dat vacuum worden opgevuld,
maar hier kan dat niet.
Buitendien is het bijeenbrengen van de restgroep in één orgaan geen decentralisatie meer. Dat rest orgaan is een centralistisch orgaan evenals de Rijksverzekeringsbank. Zijn taakbeperking tot bepaalde werkgevers is alleen een taakbeperking van
een andere soort. De Rijksverzekeringsbank vindt haar taakbeperking niet in de soort van werkgevers maar in de soort van
de haar ter uitvoering opgedragen wetten. Taakbeperking is
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een element van taakverdeling, ZlJ IS noch voor centralisatie
noch voor decentralisatie substantieel.
Wil men ook voor de restgroep decentralisatie in de uitvoering
van de Sociale Verzekeringswetten, dan is de enige weg openbare territoriale organen met zelfbestuur.
Decentralisatie is er niet zonder organen, toegerust met zelfbestuur, d.z. organen die binnen de perken van de wet de uitvoering verrijken met de kennis van verhoudingen en omstandigheden in eigen kring of ressort. Gevaar voor verschil in
wetstoepassing en wat men wel eens noemt in rechtsbedeling is
in dat systeem zeker niet denkbeeldig maar ook evenmin noodzakelijk. Behalve de correctie van de beroepsrechter op de wetsinterpretatie is er nog de weg van onderling overleg en de
coördinerende taak van het toezichthoudende college. Zelfbestuur wordt gedragen door eigen verantwoordelijkheid en vereist
-zoals ik in ander verband reeds opmerkte - autonomie in de
keuze der middelen om de taak onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Maar zelfbestuur sluit verantwoording aan
hogere instanties niet uit, het staat niet gelijk met onafhankelijkheid. Het zelfbestuur en de autonomie van de gemeenten
wordt niet teniet gedaan, omdat de gemeentebesturen zich hebben te houden aan de voorschriften van hogerhand, die eenheid
in verscheidenheid beogen.
De meeste bedrijfsverenigingen zijn aangesloten bij de Federatie van bedrijfsverenigingen, meerdere van haar laten de administratie centraal voeren; de Raden van Arbeid houden zich
aan de onderlinge afspraken in de vereniging van Raden van
Arbeid, die op haar beurt weer contact onderhoudt met de
Federatie van bedrijfsverenigingen. Dat alles gebeurt evenwel
in vrijheid. Heft men die vrijheid op door een te creëren centraal administratiekantoor met bijkantoren, dan heft men in
feite én de bedrijfsgewijze én de territoriale decentralisatie op,
want dan ontneemt men aan de organen de noodzakelijke autonome rechten, die hun zelfbestuur moeten schragen. Zelfbestuur
staat juist in tegenstelling tot bestuurd worden. Bijkantoren
worden bestuurd, zij zijn hulpmiddelen van centralisatie. Men
geve dus niet met de ene hand wat door de andere wordt teniet
gedaan. In een zo belangrijke zaak kan men geen kiekeboe
spelen.
De Sociale Verzekering is metterdaad een zeer belangrijke
zaak, zij is een voorwerp van algemeen belang bij uitnemendheid. Maar tevens een voorwerp van algemeen belang van een
geheel eigen soort. Goede verkeerswegen, rechtszekerheid, bescherming van persoon en goederen enz. enz. zijn alle voorwerpen van algemeen belang, maar zij zijn dat voor een ieder en
ondeelbaar. Het algemeen belang van de Sociale Verzekering
komt pas tot zijn volle verwezenlijking, indien ieder zijn deel
ontvangt, het valt namelijk uiteen in een even groot aantal
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deelbelangen als er deelgerechtigden zijn. Het algemeen belang
eist derhalve, dat de organisatie van de uitvoering zo is, dat zij
waarborgen biedt, dat ieder het zijne ontvangt.
Alleen die vorm van uitvoering is verantwoord, die de beste
waarborgen biedt. Dat geldt dan niet alleen voor de juiste toebedeling van ieder het zijne, maar ook voor een rechtvaardige
verdeling van de lasten, indien lusten en lasten elkaar moeten
dekken.
Een blik in de quantitatieve belangrijkheid van wat onze
Sociale Verzekeringswetten thans bieden is beter dan wat dan
ook in staat zich een beeld te vormen van de problemen van
organisatie, van administratie en van controle, die zij naar beide
zijden oproept.
Om de lezer niet al te zeer te vermoeien met cijfers, heb ik de
cijfers aan het eind van deze regelen in een overzichtelijke vorm
gerecapituleerd. Ik kan hier dus met een paar grepen uit de
cijfers volstaan.
Naar de laatst bekende gegevens, die mij het Bestuur van de
Rijksverzekeringsbank welwillend verschafte, wordt er jaarlijks
krachtens de bestaande wetten, met uitzondering van de vrijwillige Ouderdomsverzekering, de Zeeongevallenwet en de Kinderbijslagwet, meer dan 340 millioen uitgekeerd. Dat geschiedt
aan een totaal aantal rechthebbenden van plm. 1.900.000 en in
niet minder dan 12 millioen betalingstermijnen of wel gemiddeld
f 28.- per betalingstermijn.
Men denke inmiddels niet, dat er ook maar één betalingstermijn van precies f 28.- is. De bedragen verschillen individueel
per rechthebbende en per betalingstermijn. De enige uniformiteit, die er vroeger was bij de overgangsouderdomsrente van
f 3.- per week, is teniet gedaan door toeslagen en door de Noodwet Drees. Die toeslagen en de Noodwet Drees maakten het niet
alleen noodzakelijk de renten individueel te herzien, maar naast
de soort van rente moest nog rekening worden gehouden met
gehuwde mannen en ongehuwde mannen en vrouwen, waarmede
een geheel nieuw element in de berekeningen zijn intrede deed.
De Noodwet Drees kent 302.504 rentetrekkers en van deze waren
181.195 personen reeds in het genot van een rente krachtens de
Invaliditeits- en Ouderdomswet en de Ongevallenwetten en van
die personen moesten niet alleen de renten worden verenigd,
maar van het merendeel moesten de in bezettingstijd ingevoerde
toeslagen worden verrekend.
Behalve de zo juist genoemde overgangs-ouderdomsrenten, de
toeslagen op de renten en de uitkeringen ingevolge de Noodwet
Drees moeten alle renten, uitkeringen en schadeloosstellingen
worden gedekt door premiën of omslagen. Die premiën moeten
door de werkgevers worden opgebracht, behoudens het betrekkelijk geringe verhaal op de arbeiders door b.v. de Ziektewet
toegestaan. De premiën voor de Invaliditeits- en Ouderdoms196
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verzekering worden betaald door het plakken van zegels op de
rentekaarten (m.i. het meest eenvoudig denkbare systeem, waarbij grote werkgevers van zegelstempelmachines kunnen gebruik
maken C.q. van blokzegels). De premiën voor de andere verzekeringen moeten worden ingevorderd in totaal van niet minder dan
plm. 360.000 werkgevers.
Bij dat alles moet worden rekening gehouden met de omstandigheid, dat de arbeiders ingevolge de Ongevallenwetten en de
Ziektewet zijn verzekerd van rechtswege door het enkel feit van
het verrichten van arbeid in loondienst, terwijl aan de arbeiders
ingevolge de Invaliditeis- en Ouderdomswet eerst een rentekaart
wordt uitgereikt na aanmelding bij de Raad van Arbeid. Daarbij
komt verder nog, dat de aanspraken krachtens de eerste wetten
bestaan onafhankelijk van de premiebetaling terwijl de renten
ingevolge de laatste wet worden berekend naar de betaalde premiën, zodat het in gebreke blijven van de werkgevers in het ene
geval uiteindelijk ten nadele van de gezamenlijke werkgevers
komt en in het andere geval direct ten nadele van de houder van
de rentekaart. Het is duidelijk, dat in beide gevallen het uitvoeringsorgaan een grote verantwoordelijkheid draagt, want het is
zijn taak zowel lusten en lasten juist te verdelen.
De Ongevallenwetten kennen nog een eigen lastenverdeling,
die berust op verschil in bedrijfsgevaar. De premiën volgens de
Ziektewet kunnen ook verschillen, maar in veel geringere mate.
Volgens het laatste z.g. Classificatiebesluit kan de ongevallenpremie varieren van 1,1 % tot bijna 90% van het Loonbedrag. In
feite is het hoogste bedrag plm. 38 %. Toch nog eén belangrijk
verschil. De indeling in een van de 93 gevarenklassen geschiedt
naar de uitkomsten van de ongevallenstatistiek, tenzij er aanwijzingen 21.in, dat een bepaald gevarenci]fer in de toekomst van
het verleden zal afwijken in gunstige c.q. ongunstige zin. Zo is in
het jongste classificatiebesluit op uiteraard nog slechts onvolledige gegevens van het risico van t.b.c. als beroepsziekte of als
met ongeval gelijkgesteld letsel een gevarencijfer toegekend,
omdat de beroepsziekten eerst kort te voren t.b.c.-infectie als ongeval heeft aanvaard.
Er gaan in de latere jaren stemmen op tegen deze wijze van
lasten verdeling. Dat geschiedt met een beroep op het z.g. "risque
professionel", waaronder dan wordt verstaan het risico, dat
iedereen loopt, die in enig beroep werkzaam is. Een risico waarvan men niet ontkent, dat er individuele verschillen zijn,
maar toch niet zo gedifferentieerd, dat die verschillen ook in
verschillende premiën tot uitdrukking moeten komen. Wat men
wil is een eenheidspremie, die zowel sociaal meer verantwoord
is en tevens een grote administratieve vereenvoudiging in de
uitvoering betekent. Dat laatste kan zeker niet worden ontkend.
Ook kan niet worden ontkend, dat de differentie van de ongevallenpremie te groot is. In het huidige systeem van de industriële Ongevallenwet met haar risico-overdracht kan dat in-
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middels niet anders. De mogelijkheid van risico-overdracht
accentueert het individualistisch karakter, dat de Ongevallenwet
reeds van huis uit meedraagt in zeer sterke mate, zij is de splijtzwam, die de lastenverdeling naar gevarenklassen tot die ver
doorgevoerde differentiatie heeft gemaakt en haar nog voortdurend bedreigt. Tegen die bedreiging met verdere splitsing is
er - in zekere zin gelukkig - een tegengif, dat hierin bestaat,
dat er een minimale bedrijfsgrootte nodig is om van risico-overdracht merkbaar nuttig effect te kunnen verwachten.
Bedrijfsgewijze decentralisatie verdraagt zich niet met behoud
van de mogelijkheid van risico-overdracht, zodat bij die wijze
van uitvoering een meer gematigde differentiatie doorvoerbaar
is, maar geheel verdwijnen kan zij niet. "Risque professionel" en
bedrijfsrisico zijn niet hetzelfde en ik geloof dat de voorstanders
van eenheidspremie dat teveel uit het oog verliezen. In het bedrijfsrisico zit een stuk risque professionel, laat het zelfs zijn
een groot stuk, maar het specifieke bedrijfsrisico valt daarmede
niet weg. Het risque profes sion el is een algemeen risico en het
bedrijfsrisico is een bijzonder risico. Het mag op de creditzijde
van risico-overdracht worden geboekt, dat de voordelen van
orde en van beveiliging in de bedrijfsvoering aan de werkgever
in onmiddellijk merkbare mate toevallen; daarin ligt een stimulerende factor om bedrijfsongevallen te voorkomen wat ook niet
anders dan de arbeiders ten goede kan komen. Maar afgescheiden van goede orde en goede beveiliging blijft het specifieke
bedrijfsgevaar. De horlogemaker loopt geringer risico dan b.v.
de glazenwasser of de sloper. Bij dat al komt nog de factor van
loonsverzwijging en ontduiking. Als die in een bepaald bedrijf
veel voorkomen, zoals in het verleden bij het glazenwassersbedrijf en bij de slopers, dan geeft de premie niet meer een beeld
van het bedrijfsrisico en werken andere factoren mee, die bij
de lastenverdeling niet mogen worden verwaarloosd.
De uitkeringen krachtens de Ziektewet en krachtens de Invaliditeits- en Ouderdomswet worden in haar geheel genoten of
niet genoten. Bij de Ongevallenwetten is dat geheel anders. Alleen de z.g. tijdelijke uitkeringen, d.z. de schadeloosstellingen
gedurende de eerste 6 weken na het ongeval en de uitkeringen
aan nagelaten betrekkingen worden in haar geheel genoten of
niet genoten. De voorlopige en de definitieve renten worden berekend naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Het behoeft
geen nader betoog, dat daarvoor niet alleen zeer deskundig personeel nodig is, maar dat een centrale leiding zowel wat het geneeskundige als wat het bedrijfskundige beleid betreft niet mag
ontbreken.
Er wordt reeds gesproken over één centrale geneeskundige
dienst om een zekere mate van eenheid te brengen in de geneeskundige beoordeling bij alle verzekeringswetten. Ik ben daar
geen bewonderaar van, maar voor de Ongevallenwetten lijkt zij
mij onontbeerlijk. Volgens de Ongevallenwetten worden ook
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geneeskundige schadeloosstellingen verleend. De geneeskundige
behandeling moet van meet af aan gericht zijn op het zoveel mogelijk volledig herstel van de getroffene en dat vereist een voortdurend contact tussen de behandelende geneesheer en de controlerende, niet alleen uit een oogpunt van geneeskundige controle op de arbeidsongeschiktheid, maar ook omwille van een
doelmatige genees- en heelkundige behandeling.
Uit vorenstaande meer practische beschouwingen moge het de
lezer duidelijk zijn geworden, dat het uitvoeringsprobleem van
de Sociale Verzekeringswetten veel kanten heeft.

RECAPITULEREND OVERZICHT

Invaliditeits- en
Ouderdomswet:

aantal
gevallen Bedragen

Overgangs-ouderd.rente
97.474
f 3,- per week
Ouderdomsrente berekend
38.878
naar de rentekaart
94.695
Invalidi tei tsren te
73.801
Weduwenrente
34.885
Wezenrente
Toeslagen

f 15.104.533
f 8.604.572

f 12.934.070
f 10.285.302

f 3.705.580
f 21.135.432

f

71.769..189

Noodwet Drees

302.504

f 141.689.634

Ongevallenwetten

360.000

Ziektewet

880.000

f 47.800.730 1 )
f 80.000.000

TOTAAL

f

341.259.853

1) In dit bedrag is begrepen f 6.088.943 aan genees- en heelkundige
behandeling.
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DE FINANCIERING EH ECONOMISCHE GEVOLGEN
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e onderhavige beschouwing bepaalt zich tot enkele voorwaarden alsmede tot de repercussies van de sociale
verzekering, beide voor zover deze op economisch gebied liggen. Het is dus niet de bedoeling om het nastrevenswaardige van de sociale verzekering met economische
argumenten te verdedigen. In de literatuur is dit overigens herhaaldelijk geprobeerd. Men wijst er dan b.v. op dat bepaalde
maatregelen op sociaal gebied de lichamelijke constitutie en de
gemoedsrust van de arbeiders bevorderen en dit zou de prestaties opvoeren en tevens ook een van de redenen zijn waarom de
werkgevers zouden moeten bijdragen in de kosten van de sociale
verzekering. Voor bepaalde vormen van sociale verzekering, met
name die waarvan de voorzieningen op korte termijn merkbaar
zijn (men denke aan de ziekteverzekering), is dit tot op zekere
hoogte waar. Daartegenover kan gesteld worden dat bij andere
vormen van verzekering een te grote zekerheid de arbeidsprestaties remt. Wij willen hier niet in discussie treden over de vraag
van waar af nu de sociale zekerheid te groot moet worden geacht. Volstaan moge worden met de opmerking dat de sociale
verzekering de arbeidsprestaties zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloedt, en voorts dat er practisch geen aanwijsbaar verband bestaat tussen de arbeidsprestaties en de bestaanszekerheid die uit de sociale verzekering als geheel voortvloeit.
Voor zover dit laatstbedoeld verband bestaat, wettigt het in ieder
geval de grote kosten niet die voor de sociale verzekering worden gemaakt.
De voordelen van de sociale verzekering liggen op ander, en
zo men wil, op hoger dan economisch gebied. Niettemin
heeft de econoom een belangrijke taak bij de bepaling
van de middelen, die nodig zijn om de sociale verzekering
te realiseren, alsmede bij het formuleren van zekere economische voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn, wil de uitvoering
niet bepaalde, zeer ongewenste gevolgen met zich brengen, die
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in feite de sociale verzekering maatschappelijk onmogelijk kunnen maken. Ook hier geldt weer: De econoom is de socioloog
van de toekomst.

De financieTingsstelsels
Het vraagstuk van de dekking van de uitgaven der sociale verzekering is zowel voor de verzekerden zelf als voor het bedrijfsleven van groot belang. Voor de verzekerden, want het hangt
van de aard van het dekkingsstelsel mede af in hoeverre de verplichtingen en te zijner tijd ook de uitkeringen aan de verzekerden reëel dan wel fictief zijn. Voor wat de invloed van de uitgaven voor de sociale voorzieningen op het bedrijfsleven betreft
zal het verder duidelijk zijn, dat te hoge uitgaven op dit punt de
rentabiliteit in ongunstige zin zouden kunnen beïnvloeden. De
hoogte van de uitgaven is van de aard van het stelsel mede afhankelijk. Daarenboven kan als direct gevolg van de wijze van
financiering der sociale verzekering onder bepaalde omstandigheden een kortsluiting op het gebied van de bedrijfsfinanciering
ontstaan.
De belangrijkste stelsels ter financiering van de sociale verzekering zijn:
a. Het stelsel van kapitaaldekking van alle aanspraken, bekend
als het systeem van fondsvorming.
b. Het stelsel van dekking der verschuldigde bedragen uit de
geïnde premies, bekend als het omslagstelsel.
Onder het eerstgenoemde stelsel is te verstaan een systeem,
waarbij bij voortduring de contante waarde van de aanspraken
uit hoofde van iedere individuele verzekering verminderd met
de contante waarde van de toekomstige premiën, dus de wiskundige reserve, door vermogen is gedekt. De langlopende verzekeringen te onzent zijn in het algemeen nog op dit beginsel
gebaseerd.
Bij het omslagstelsel blijft fondsvorming geheel achterwege.
In dit geval wordt van de verzekerden telken jare een premie
gevorderd die voldoende is om de uitbetaling over dat jaar te
financieren. Dit stelsel vindt echter in het algemeen nog geen
toepassing, hoewel sedert een aantal jaren er van vele zijden
reeds op gewezen is, dat dit systeem verre de voorkeur verdient
boven het fondsvormingsstelsel.
Overigens zou dit systeem - zo het zou worden toegepast evenals dat van fondsvorming in de practijk voorshands slechts
in gemitigeerde vorm aangewend kunnen worden, zulks in verband met de "back service". In het verleden bleek het nl. om
opportuniteitsredenen niet gewenst - en men kan aannemen,
dat dit in de toekomst niet anders zal zjjn - om bij het verplicht stellen van een bepaalde langlopende verzekering een
aantal oudere mensen, die in het verleden geen premie betaalden, uit dien hoofde ook in het geheel geen uitkering te
doen. Besluit men tot deze betalingen, dan zijn deze echter
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weer bezwaarlijk ten laste van alle verzekerden te brengen,
daar deze dan aanzienlijk meer moeten betalen dan wanneer
zij VrIjwillig een individuele verzekering zouden hebben gesloter". Er blijven daarom nog niet gedekte betalingen, de back
serviCt! dus, die meestal geheel of gedeeltelijk ten laste van
het Rijk komt.
In de werkelijkheid komen voorts verschillende varianten
van het fondsvormings- en het omslagstelsel voor. Zo wordt bij
de ongevallenverzekering het systeem van kapitaaldekking der
renten gevolgd. De kapitaalwaarde der lopende renten wordt
dan door vermogen gedekt, terwijl de staat ieder jaar het verschil tussen de contante waarde van de renten die in dat jaar
zijn ingegaan en de in dat jaar ontvangen premies bijpast. Voor
nog niet ingegane renten wordt dus geen dekking gevormd.
Een andere mengvorm kan men zien in het systeem van de
zgn. doorsnee-premie. Hoewel hier fondsvorming plaats vindt,
is het aan de andere kant zo dat de jongere verzekerden te
veel betalen in vergelijking tot de uitkeringen en de oudere te
weinig. Vaststelling van de premie voor iedere individuele verzekering, kenmerkend voor het stelsel van fondsvorming, blijft
hier achterwege.

Voor- en nadelen der stelsels.
Beschouwen wij nu de voor- en nadelen van het fondsvormings- en van het omslagstelsel; de overige stelsels, die een
compromis zijn van de eerstgenoemden vallen hierbij verder
buiten bespreking.
Het meest gesmade is thans ongetwijfeld het stelsel van
fondsvorming. De critiek richt zich voornamelijk op het strikt
actuariële van het stelsel. Wanneer de verzekeringsinstantie
maar zorgt dat haar guldensverplichtingen een tegenwicht
vinden in guldensvermogen - liefst goudgerand met vast rendement - is zij gedekt. Zij volg daarbij geheel de "gulden is
gulden-theorie". Het kan haar onverschillig laten of de premiebetalingen in "goede" guldens hebben plaatsgevonden, terwijl
zij na verloop van tijd de uitkeringen verricht in guldens die
in koopkracht aanzienlijk gedaald zijn.
De ontwaarding van de gulden in de laatste decennia laat
zien waartoe een dergelijke politiek kan leiden. Het tegenargument, dat deze ontwaarding door bijzondere (oorlogs)
omstandigheden werd veroorzaakt, gaat slechts ten dele op.
Het staat helaas nog niet vast dat deze bijzondere omstandigheden zich in de toekomst niet meer zullen voordoen. Daarnaast
is de macht van de vakverenigingen thans zodanig dat een
nominale verlaging van de lonen zoals vroeger, ook in tijden
van depressie welhaast onmogelijk is, hetgeen de noodzaak tot
aanpassingen via ontwaarding van het geld verder versterkt.
Afgezien hiervan valt te cons~ateren dat in de economische
theorie zich een richting ontwikkelt die een weliswaar be-
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heerste en uiterst geleidelijke, maar op de duur onmiskenbare
inflatie van het geld voorstaat. Een langzaam toenemende geldhoeveelheid - met een sterkere stijging dan op grond van de
toename van de bevolking, de vermeerdering van de arbeidsproductiviteit, etc. noodzakelijk is - wordt in deze opvattingen
psychisch de meest gunstige voor de werkgelegenheid en de
welvaart geacht. In feite betekent dit dat de in het verleden
overigens reeds zo vaak toegepaste politiek van geldontwaarding van wetenschappelijke zijde behalve haar motivering een
nadere uitwerking van de mogelijkheden en de middelen krijgt.
Gezien in het licht van de grote activiteit die de staat in de
moderne maatschappij op economisch terrein en bij de gedeeltelijke herdistributie van het nationale inkomen uitoefent, krijgen deze middelen een grote directe en practische betekenis.
Men mag in dit verband daarom aannemen, dat in de toekomst
de prijsstijgende effecten van de geldinjecties via de overheid
in the long run een grotere invloed zullen hebben dan het prijsdalend effect dat van een techniekverbetering uitgaat.
Wanneer men stelt dat de sociale verzekering toch eigenlijk
een bepaalde koopkracht op het ogenblik dat de uitkeringen
plaatsvinden moet verzekeren, is het stelsel van fondsvorming
dus ondoelmatig. Dit bezwaar geldt niet voor het omslagstelsel.
Hier bestaat immers geen enkele relatie tot het aantal en de
waarde der in het verleden gedane stortingen. Vindt er een
prijsstijging plaats dan wordt deze - weliswaar met een klein
tijdsverschil -in het huidige loonpeil verdisconteerd. Op dit
loonpeil zijn de premiebedragen en de uitkeringen gebaseerd.

Besparingen en kapitaalvorming onder de beide stelsels.
De vraag kan echter rijzen of het breken met het fondsvormingsstelsel niet de voor de huidige tijd zo noodzakelijke kapitaalvorming in gevaar brengt. Nagegaan zal dus moeten worden in welke mate het sparen door de bovengenoemde stelsels
wordt beïnvloed.
Bij de private verzekering, met name bij de verzekering voor
de oude dag, die op fondsvorming is gebaseerd, zullen in de
aanvang in het algemeen jongere personen zich aansluiten,
waardoor de uitkeringen voorshands bij de premiebetalingen
achterblijven. In dit geval vindt accumulatie van premiën, dus
fondsvorming plaats. Dit gaat door totdat een evenwicht intreedt tussen de jaarlijkse premiën en de gekweekte rente enerzijds en de uitkeringen anderzijds, en dit zal geschieden wanneer de groep van verzekerden een harmonische opbouw heeft
verkregen en overeenkomt met de leeftijdsopbouw van de werkende bevolking, hetgeen het best wordt benaderd wanneer
allen (verplicht) verzekerd zijn. Voorts is noodzakelijk dat er
dan een statische bevolking is. Onder die omstandigheden
treedt slechts een geleidelijke substitutie van de verzekerden
op; in het eenmaal bestaande fonds komt geen wijziging. Bij
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een vermindering van de verzekerden b.v. omdat de bevolking
terugloopt, wordt het fonds voor een deel geliquideerd. Het
fondsvormingsstelsel is in deze situatie schadelijker met betrekking tot de kapitaalvorming dan het omslagstelsel.
Uit het voorgaande is het wellicht duidelijk dat de bevolkingsstructuur in Nederland thans en in de naaste toekomst
bij fondsvorming aanleiding geeft tot besparingen, die bij het
omslagstelsel verdwijnen. Een voorbeeld moge dit nader verduidelijken. Stel dat er een wettelijke voorziening wordt getroffen, waarbij alle mannelijke personen boven 65 jaar een
ouderdomspensioen van f 10,- per week ontvangen. 1) Men
komt dan tot de volgende cijfers betreffende de op te brengen
bedragen.
(In millioenen guldens)

Omslagstelsel

1950
1951
1965
1975

190
194
284
340

Stelsel van fondsvorming (rente 3 %)

103
104
118
124

87
90
166
216

90
89
45

5890
5980
7030
7200

Aangenomen is, dat in 1975 een stabiele bevolking is verkregen. Op dat tijdstip bestaat het verschil tussen fondsvorming en
omslag in het feit, dat bij omslag geen rente op vermogen wordt
gevormd; het verschil tussen de premiën is dan precies gelijk
aan de interest over de premiereserve. In de jaren hieraan
voorafgaand dient de bij de fondsvorming gekweekte rente niet
alleen om het premiebedrag te suppleren zodanig dat er een
bedrag ontstaat dat gelijk is aan de uitkering bij het omslagstelsel, doch tevens om zorg te dragen voor het accres in het
vermogen. Voor 1950 bedraagt dit laatste f 90 millioen. In
1965 zal het rentebedrag dat voor uitkering wordt gebruikt inmiddels f 166 millioen zijn geworden, terwijl het vermogens
accres dan nog maar f 45 millioen zal belopen.
De vereiste premie-reserve per 1950 is geheel nodig als dekking voor de verplichtingen voor de geboortejaren vóór 1935
en zal dus als back service door de overheid gefinancierd moeten worden. Dit is dus de contante waarde van de vorderingen
van het verzekeringsfonds op de staat. Wanneer de staat ieder
jaar de rente over dit bedrag betaalt (f 177 millioen), bedragen
de maatschappelijke besparingen voor 1950: f 103 millioen uit
premies en f 177 millioen uit belastingen (dus gedwongen
sparen), derhalve f 280 millioen, waartegenover een uitkering
staat van f 190 millioen, terwijl bij het omslagstelsel deze bedragen aan elkaar gelijk zijn. Zou besloten worden om in het
1) Zoals de Raad van Bestuur in Arbeidszaken doet in haar Rapport
betreffende de financiering ener wettelijke ouderdomsverzekering.
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kader van het fondsvormingsstelsel de verplichting van f 5.890
millioen b.v. in een 50-jarige annuïteit te voldoen, dan moet
bovendien jaarlijks een bedrag van f 229 millioen opgebracht,
dus bespaard worden.

Het overdragen van besparingen.
Een algemeen-economisch nadeel dat aan het omslagstelsel
kleeft is dus dat het de maatschappelijke besparingen, dus gesteld tegenover de besparingen bij fondsvorming, verkleint.
De vraag is evenwel of deze besparingen terecht komen daar
waar er behoefte aan is. Door het systeem van fondsvorming
ook bij de nieuwe sociale verzekeringen toe te passen zouden,
nog meer dan thans reeds geschiedt, de besparingen via de institutionele beleggers gaan lopen. Gezien hun verplichtingen
hebben deze beleggers een overwegend belang bij beleggingen
met een vast rendement. De grootste zekerheid geven hier de
zgn. goudgerande waarden (overheidspapier). Meer risico's zijn
verbonden aan belegging in industriële obligaties of onderhandse leningen aan industrieën. Mede onder invloed van de te onzent gevolgde goedkoop-geld-politiek zijn vele institutionele belegge'rs tot laatstgenoemde vorm van belegging overgegaan,
doch er valt thans al weer hier en daar een kentering te bespeuren. Nog meer onzekerheid brengt tenslotte de belegging in
aandelen met zich. De post aandelen (als activum) is bij de institutionele beleggers dan ook altijd zeer klein en ontbreekt
dikwijls zelfs geheel.
En toch is het nodig, wil de industrialisatie in Nederland slagen - en zij moet slagen wil onze snel groeiende bevolking in
de toekomst emplooi vinden - dat juist voor de laatste categorieën de nodige financiële middelen worden gevonden. De overheid tracht thans reeds hierin te voorzien door niet-risico dragend kapitaal te transformeren in risico dragend o.m. door middel van de Herstelbank en de Nederlandse Participatie-maatschappij. In het licht van de enorme bedragen die nodig zijn en
de geringe mogelijkheid tot sparen voor de individuele Nederlander ingevolge de hoge belastingtarieven, zal waarschijnlijk
daarnaast nog het een en ander moeten geschieden om het industrialisatie-programma niet op de financiering te laten vastlopen.
Er bestaat dan ook de mogelijkheid dat de overheid zich bij een
verdere uitbouw van het fondsvormingssysteem genoodzaakt
ziet onder gebruik van de middelen van de sociale fondsen zelf
of onder haar directe verantwoordelijkheid nieuwe projecten
uit te voeren. Dit is de voornaamste reden waarom de Raad van
Bestuur in Arbeidszaken - een werkgeverscommissie uit de
Stichting van de Arbeid - beducht als zij is voor openlijke of
bedekte socialisatie, het stelsel van fondsvorming afwijst.
Deze conclusie kunnen wij voor een groot deel onderschrijven. Zolang de zekerheid van fondsvorming - met nominale
bezittingen - fictief is, en de zekerheid in hoofdzaak wordt ge205
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vormd door maatregelen van overheidswege (o.a. door het verplicht stellen van de verzekering, de bepaling van de premie en
door de aanvullende financiering), kan het meer eenvoudige
omslagstelsel de voorkeur verdienen boven fondsvorming. Men
dient er dan echter wel zorg voor te dragen dat de besparingen,
die bij fondsvorming resulteerden, op andere wijze tot stand
komen. Dit zal voor een belangrijk deel moeten geschieden uit
de winsten van het bedrijfsleven die dus voor interne financiering moeten worden gebruikt. De aanspraken, zowel van de
aandeelhouders als van de arbeiders, dienen hierbij beperkt te
worden.
Er is evenwel een weg om de nadelen van fondsvorming, voor
zover deze samenhangen met de nominale dekking, op te heffen
en wel door een wijziging van de beleggingspolitiek.
Wil men de verzekerden een reëel inkomen verschaffen, dan
zal getracht moeten worden de beleggingen dusdanig te kiezen
dat deze een prijsbeweging meemaken, die globaal gezien overeenkomt met de verandering in de kosten van levensonderhoud.
Een ontwaarding van het geld wordt dan automatisch genivelleerd door de stijging van de waarde van de belegde reserve
(uitgedrukt in geïnfleerde guldens). Voorwaarde hiertoe is dan
evenwel dat men de nominale activa (obligaties, schatkistpapier, hypotheken) afstoot en daartegenover reëele activa
(gronden, huizen, fabrieken, aandelen in industriële ondernemingen) aantrekt.
Tot dusverre is men altijd erg huiverig geweest voor dergelijke manipulaties. Ongetwijfeld loopt men dan althans wanneer de beleggingsobjecten ieder voor zich worden bezien _
bepaalde risico's ten aanzien van hoofdsom en rente. De verzekeringsinstellingen hebben bovendien - en dit is historisch
te verklaren - niet de mentaliteit voor het volgen van deze
politiek. Voorts ontbreekt haar dikwijls het apparaat om de
diverse risico's te kunnen beoordelen. Voor de particuliere verzekeringsmaatschappij is dit risicodragen eigenlijk ook niet
nodig, als zij tenminste - en dat doet ze - strikt aan haar juridische verplichtingen vasthoudt.
Ten aanzien van de bedrijfspensioenfondsen, die zoals bekend de laatste jaren een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, mag men zich evenwel de vraag stellen of deze niet
bewust andere paden moeten betreden, daar deze, gebaseerd als
zij zijn op de bedrijfssolidariteit, zich niet zo gemakkelijk met
formele argumenten aan bepaalde verplichtingen kunnen onttrekken. Dit geldt te meer daar belegging van de reserve in
nominale waarden op de duur de noodzaak voor de overheid om
geldbedragen te suppleren, vergroot, hetgeen de zelfstandigheid
van het bedrijfspensioenfonds verder aantast. De aard van de te
kiezen beleggingsobjecten zal moeten afhangen van de bijzondere kennis van zaken, waarop het pensioenfonds reeds door
haar positie in de bedrijfstak, kan bogen als wel door het beroep
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dat dit fonds op deskundigen kan doen. (Zo zou b.v. het bedrijfspensioenfonds in de landbouw zich op grondbezit kunnen
concentreren.) Voorts is men hier afhankelijk van de risicospreiding die toegepast kan worden.

De bijdragen van arbeiders en werkgevers.
De middelen die nodig zijn voor de uitbreiding van de sociale
verzekering zullen in principe door drie categorieën moeten
worden opgebracht, nl. de arbeiders, de werkgevers en de overheid.
Op grond van de bedrijfssolidariteit zullen de eerste twee
categorieën in de lasten dienen bij te dragen. Dat de overheid
eveneens een bepaald deel voor haar rekening moet nemen behoeft niet zonder meer vast te staan. In verband met het gereleveerde feit dat om politieke redenen de premies noch bij
het omslagstelsel noch bij het fondsvormingsstelsel mogen liggen boven het niveau dat gevormd wordt door de premies die
men zou moeten betalen wanneer men bij een commerciële
verzekeringsmaatschappij zou zijn verzekerd, ontstaan er in de
werkelijkheid echter meestal zeer grote bedragen die door de
overheid gedekt moeten worden.
De omstandigheid dat de bijdragen door de genoemde categorieën worden betaald, houdt niet in dat de lasten nu ook
door dezelfde categorieën worden gedragen. Zo zal het bedrijfsleven een verhoging van de sociale lasten zeer terecht als een
kostprijsverhogende factor aanmerken en deze dus ook in de
prijs verdisconteerd willen zien. Of dit laatste zal gelukken
hangt in de eerste plaats af van de elasticiteit van de vraag
naar de diverse producten die worden voortgebracht. Is deze
inelastisch, m.a.w. is zij gericht op goederen die de consument
dringend nodig heeft, dan zal een prijsstijging plaatsvinden
ongeveer gelijk met het bedrag van de stijging der sociale lasten. Is deze vraag evenwel elastisch, dan is de mogelijkheid
groot dat de prijzen van de desbetreffende producten nauwelijks of niet omhoog gaan.
Een tweede factor die hier van betekenis is te achten vormt
het aandeel van de lonen in de totale kostprijs. Voor de Nederlandse industrie als geheel is dit aandeel op ongeveer 30% te
stellen. Uiteraard lopen de cijfers voor de diverse bedrijfstakken en binnen deze weer voor de daartoe behorende ondernemingen, sterk uiteen. Naarmate een onderneming meer kapitaalintensief is, wordt het effect van een stijging der sociale
lasten op de kostprijs en ook op de verkoopprijs geringer.
Gevolg van een en ander is dus dat de werknemers via de
prijsstijging de uitgaven voor de sociale verzekering, die door
de werkgevers worden gedaan, uiteindelijk voor een deel zelf
betalen.
Intussen staat nog niet vast dat het deel van de uitgaven voor
sociale doeleinden dat bestreden wordt uit rechtstreekse pre-
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miebetalingen van de werknemers, uiteindelijk ook ten laste
van de arbeiders blijft. In theorie kan men zelfs stellen dat in
de zgn. grensbedrijven (de bedrijven dus die nog juist met de
prijzen uitkomen) die arbeidsintensief zijn en die bovendien
producten voortbrengen waarnaar een elastische vraag bestaat,
getracht zal worden de druk van de sociale lasten over te hevelen op de arbeiders waardoor deze, behalve hun eigen aandeel,
ook nog dat van de onderneming waarin zij tewerk zijn gesteld
moeten dragen. In de laatste vijftig jaar heeft zich dit verschijnsel echter weinig voorgedaan en is dit meer dan gecompenseerd
door de algemene stijging van de arbeidslonen. Ook voor de
toekomst behoeft men hiermede geen rekening te houden, mede
in verband met de machtspositie van de arbeidersorganisaties.
Op grond van deze positie is juist te verwachten dat een niet
onbelangrijk deel van de uitgaven die de arbeiders voor de
sociale verzekering presteren, uiteindelijk in een stijging van de
lonen resulteert, hetgeen dus verder kostprijsverhogend werkt.
Niettemin is het totaal-effect van de genoemde factoren, dat
de arbeidersklasse, die de grootste consument is van de meeste
in prijs gestegen goederen, een deel van de kosten voor sociale
verzekering zelf betaalt. Binnen die klasse vindt in wezen een
zekere ondersteuning plaats van de niet-werkende door de werkende groep. De sociale verzekering brengt dus door haar inwerking op de prijzen alleen reeds, een soort omslagstelsel teweeg, zelfs wanneer bij de financiering het fondsvormingssysteem wordt gevolgd.
Dit neemt niet weg dat de weerstand van werkgeverszijde
zijn grond heeft. Op korte termijn gezien zullen de kosten
van de sociale verzekering, zoals deze uiteindelijk op de onderneming drukken, de ondernemerswinst meestal verkleinen. Het
vergt soms enige tijd alvorens de doorberekening van de gestegen kosten van de sociale verzekering in de prijzen een feit is;
in vele gevallen zal bovendien, zoals reeds opgemerkt, de markt
een prijsverhoging gelijk aan de stijging der sociale lasten niet
toestaan. Soms loopt de kostenverhoging reeds vooruit op een
reëel te verwachten vergroting van de arbeidsproductiviteit (in
Nederland steeg deze voor de oorlog globaal met 3% per jaar).
De prijsdaling die te zijner tijd hiervan het gevolg zou zijn,
wordt nu reeds door deze kostenstijging teniet gedaan. Voor
het ogenblik zal deze kostprijsstijging dan niet tot een verhoging van de verkoopprijs leiden; deze kostprijsstijging wordt
in de ondernemerswinst opgevangen.
Tenslotte kunnen de kosten van de sociale verzekering permanent de ondernemerswinsten aantasten voor zover deze zijn
gelijk te stellen met een "rent" 1) inkomen of voortspruiten uit
een monopolie-positie.
j

1) "Rent" is de prijs voor die productiefactoren die ook bij een lagere
prijs voor de productie ter beschikking zouden worden gesteld. Een bekend voorbeeld is de grondrente.
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De bijdragen van de overheid.

Een zeer aanzienlijk deel van de kosten der sociale verzekering zal tenslotte, zoals opgemerkt, voorlopig direct ten laste van
de overheid komen. Welke invloeden dit weer zal hebben op het
economisch leven hangt af van de wijze waarop de overheid zich
de middelen verschaft, die zij als bijdrage aan de sociale verzekering verstrekt. Er zijn daartoe drie wegen, nl. geldschepping,
belastingheffing en lenen.
Het eerste middel werd in het verleden - meestal noodgedwongen - toegepast in tijden van depressie of van oorlog, omdat men er niet in slaagde de inkomsten en de uitgaven op een
gelijk niveau te houden. In de nieuwste literatuur begint zich
evenwel een richting te ontwikkelen die de ontvangsten en de
uitgaven scherp van elkaar scheidt. De belastingen hebben in
deze opvattingen de functie door het onttrekken van koopkracht
het verbruik of de besparingen te verminderen en daardoor
tevens de geneigdheid tot investeren te remmen. In tijden van
volledige bezetting van het productie-apparaat is belastingheffing het geëigende middel om productiefactoren vrij te maken
voor de voortbrenging van collectieve goederen. Bij onderbezetting van ,het productie-apparaat zal door geldinjectie de collectieve behoeftenvoorziening kunnen worden uitgebreid zonder
dat andere behoeften ongedekt blijven. De belastingheffing
wordt dan geheel gebruikt als instrument van de conjunctuurpolitiek.
Een voordeel van deze politiek, met name voor het bedrijfsleven, is, dat de belastingen variëren naar de economische omstandigheden, hetgeen ongetwijfeld de druk kan verlichten. Een
reële beschouwingswijze dient er intussen vanuit te gaan, dat de
belastingen voorshands grotendeels zullen dienen als dekking
voor de lopende overheidsuitgaven, terwijl men daarnaast eerst
de belastingen in verband met de conjunctuurpolitiek zal mogen
zien.
N aast de belastingheffing werd nog het lenen genoemd. Terwijl in het eerste geval de overheidsuitgaven thans reeds in hun
geheel worden gedragen, moet bij financiering door lening thans
de rente over de lening, en in de toekomst rente en aflossingen
worden betaald. De contante waarde van de twee belastingsommen is steeds gelijk. Dit neemt niet weg dat, aangezien de betalingen in het laatste geval naar de toekomst worden verschoven, waarin zich, zoals eerder opgemerkt, ongetwijfeld een verdere muntdepreciatie zal voordoen, de belastingdruk - dus de
belasting gesteld tegenover de inkomens - in het algemeen zal
verminderen.
De vraag rijst wie deze belasting zowel nu als in de toekomst
uiteindelijk zal dragen. Het zou in dit verband te ver voeren om
op het doel en de inning van de belastingen diep in te gaan.
Volstaan moge worden met de opmerking, dat de theoretici er
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in het algemeen wel over eens zijn dat het belangrijkste doel
van de belastingen is het dienen van de sociale rechtvaardigheid
en dat dit om practische redenen het best is te verwezenlijken
door een progressieve belasting op het inkomen. Zou de overheid een groot deel van haar inkomsten innen via indirecte belastingen die grotendeels op de goederen van eerste levensbehoeften drukken, dan zou zij daarnaast een herdistributie van
inkomens slechts kunnen verwezenlijken door negatieve belastingheffing, dus door uitkeringen. Het zal duidelijk zijn dat het
aanbeveling verdient de laatste uitkeringen van meet af aan te
verrekenen met de genoemde indirecte heffingen, waaruit dan
de heffing voornamelijk naar het inkomen resulteert.
Ten aanzien van de sociale verzekering betekent dit, dat het
deel van de kosten, hetwelk door belastingen wordt gedekt, speciaal dus de "back service", uiteindelijk vooral door de hogere
inkomens wordt gedragen. Deze inkomens nu kunnen een economisch zeer nuttige functie hebben voor zover zij o.a. dienen
tot stimulering van de prestaties van de leiders in het economisch leven, waarvan tenslotte ook de maatschappelijk lager
geplaatsten profiteren, tot vergoeding voor risico's proportioneel
aan de grootte er van, alsmede tot vergroting van besparingen
in de particuliere sector. Een te sterke inkomensegalisatie, een
te grote aantasting van genoemde inkomens tast dus tevens de
welvaart aan.
Het is merkwaardig te noemen dat deze zo langzamerhand
gemeengoed geworden waarheid met betrekking tot de sociale
verzekering eigenlijk vergeten wordt en nog wel het sterkst door
de directe belanghebbenden. Men kan n1. constateren dat ook
de ondernemers er hard aan mee doen om een groot deel van
de lasten der sociale verzekering op de schouders van de overheid te leggen, met het argument dat het bedrijfsleven dat allemaal niet kan dragen. Boven werd er echter reeds op gewezen
dat overheveling op de consumenten van de lasten der sociale
verzekering, voor zover deze in eerste instantie op het bedrijfsleven drukken, in een aantal gevallen mogelijk is. Belastingen
daarentegen zijn veel moeilijker over te hevelen. Het is dus in
het algemeen in het belang van de ondernemers bij de verdeling van de lasten der sociale verzekering het aandeel dat door
belastingen wordt gedekt zo klein mogelijk te doen zijn. In het
geval dat er bepaalde sociale voorzieningen komen in slechts
één of misschien enkele bedrijfstakken, is het nog mogelijk dat
het in het voordeel van de ondernemers is zo veel mogelijk op
de overheid af te wentelen, daar de lasten in dit geval toch
grotendeels door inkomenstrekkers buiten de eigen branche
worden gedragen. En dit geldt in het bijzonder wanneer de vraag
naar de in de branche geproduceerde goederen elastisch is en dus
de stijging van de sociale lasten ten koste dreigt te gaan van de
ondernemerswinst. Bij een algemene toepassing van de sociale
verzekering gaat dit niet meer op; aan de toestand dat de voor-
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delen aan andere bedrijfstakken toevallen dan die er voor betalen komt dan een einde.

I

Invloed van de sociale verzekering op de betalingsbalans.
Vervolgens dienen nog de consequenties der verhoogde sociale
lasten voor de werkgelegenheid bezien te worden. Op dit punt
zijn in het verleden nogal van elkaar afwijkende standpunten
verdedigd. Van arbeiderszijde werd er op gewezen dat een verhoging van de uitgaven voor sociale verzekering een vergroting
van de koopkracht van de arbeidersbevolking en derhalve een
vergroting van de werkgelegenheid betekent. Daartegenover
namen de werkgevers meestal het standpunt in dat de prijsverhogende werking van de sociale maatregelen de vraag naar producten en dus ook de werkgelegenheid deed afnemen.
In beide gedachten schuilt een grond van waarheid. Het hangt
echter van de concrete omstandigheden af of de klemtoon op
de eerste dan wel op de tweede zienswijze dient te vallen. In
een groot land dat zelfgenoegzaam is en geen buitenlandse
handel onderhoudt, zal zich het eerstbedoelde feit met name in
een depressietijd kunnen voordoen, wanneer nl. de financiering
mede door geldcreatie geschiedt en de repercussies hiervan op
de betalingsbalans niet gevreesd behoeven te worden. Onder
normale omstandigheden zal echter een uitbreiding van de
sociale verzekering in een dusdanig land in eerste instantie
slechts een verplaatsing van de werkgelegenheid teweeg brengen. De koopkracht van de verzekerden, die meestal tot
de minder gesitueerden behoren, wordt dan immers verhoogd.
Deze koopkracht zal zich richten op de goederen die voor het
dagelijks levensonderhoud nodig zijn en dit zal derhalve de productie van kleding e.d. stimuleren. Daartegenover zal dan de
voortbrenging van de meer luxe goederen een geringe vermindering ondergaan, daar het reële inkomen van een grote
categorie van arbeiders, zo goed als van de werkgevers en van
de personen behorend tot de vrije beroepen ingevolge de prijsstijging vermindert. Men moet echter verder nog in het oog
houden, dat de inkomensnivellering tot een vermindering van
de ondernemersactiviteit kan leiden. Daardoor zal zelfs in een
dergelijk land gemakkelijk een vermindering van de werkgelegenheid kunnen ontstaan.
In een land dat in het internationale handels- en betalingsverkeer is -ingeschakeld, moet daarenboven rekening worden gehouden met de invloed van de prijsstijging op de
afzet in het buitenland, op de import in het eigen land, alsmede op de repercussies welke deze hebben op de betalingsbalans en tenslotte op de werkgelegenheid. En dit geldt speciaal
voor een land als Nederland, dat van oudsher een groot belang
heeft gehad bij een levendig internationaal handelsverkeer.
Voor de oorlog heeft een commissie uit de Hoge Raad van
Arbeid zich reeds bemoeid met het vraagstuk in hoeverre loons-
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verhogingen de werkgelegenheid aantasten. Zij kwam hierbij
tot de conclusie, dat een loonstijging van 10% een vermindering
van de werkgelegenheid tot gevolg zou hebben van 6,4-9,2%.
Aangezien de sociale lasten als een deel van het bruto-loon zijn
te beschouwen, geldt deze berekening dus ook voor de kosten
van de sociale verzekeringen, voor zover deze althans per saldo
ten laste van het bedrijfsleven komen.
Onderzoekingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek
in 1939 ingesteld, leverden meer gedetailleerde cijfers op. 1)
In de Nederlandse Conjunctuur werd berekend dat bij een loonstijging van 1%, waarbij werd aangenomen dat dit een prijsstijging van 0,3% zou veroorzaken, het volume van de export
een vermindering van 0,6% zou ondergaan. In geld uitgedrukt
zou de daling dan slechts 0,3% zijn, immers, de desbetreffende
producten zullen in prijs zijn gestegen.
Behalve dat de uitvoer als gevolg van een prijsstijging daalt,
zal de invoer toenemen. Professor Tinbergen berekende dat een
loonstijging van 1 % een invoerstijging naar volume van 0,1 %
tot gevolg zou hebben. 2 ) Aangezien de ingevoerde artikelen
buiten de prijsstijging blijven, bedraagt dus ook naar de waarde
gezien de importvermeerdering 0,1%.
Het in totaal ongunstige effect op de betalingsbalans van een
vergroting der uitgaven van het bedrijfsleven voor de sociale
verzekering, gelijk aan 1% van het brutoloon, is dus 0,1 % van de
invoer
0,3% van de uitvoer (die iets kleiner is dan de invoer),
samen in bedrag overeenkomend met -t- 0,37% van de invoer.
Dit geldt echter voor het geval dat de prijsstijging in het binnenland slechts 0,3% (= 1% over de loonkosten in de prijs der producten, die voor Nederland op -t- 30% zijn te stellen) bedroeg.
Dit laatste zal zich evenwel alleen dan voordoen, wanneer er
geen verdere doorwerking plaats heeft van de prijsstijging.
Trachten echter de bevolkingsgroepen buiten de arbeidende
klasse de verlaging van het reële inkomen - die voor hen ontstaat door een verhoging van de prijzen - te ontgaan door eveneens hogere prijzen te vragen voor de prestaties en diensten
welke zij verlenen, dan zal tenslotte een prijsstijging plaatsvinden van 0,7%. De betalingsbalans ondergaat hiervan _ nog
steeds bij een stijging der lasten voor sociale verzekering ter
grootte van 1 % van het bruto-loon - een ongunstige invloed
in bedrag gelijk aan 0,85% van de invoer.
Hierbij zij opgemerkt dat de gegevens voor de desbetreffende berekeningen ontleend zijn aan de jaren vóór 1940. Tijdens
de na-oorlogse jaren is ingevolge de contingentering op het gebied van de internationale handel de reactie van het handels-

+

1) De invloed van het prijsniveau op de uitvoer, Speciale Onderzoekingen No. 1.
2) Tinbergen, De schommelingen van de invoer, Statistische en Economische onderzoekingen, 1948; zie ook het artikel van Tinbergen in
"De Economist", Maart 1950.
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volume op bepaalde prijsveranderingen veel geringer geweest
dan bovengenoemde cijfers aangeven. Naarmate de handelsvrijheid echter wordt hersteld winnen prijzen en prijsverschillen
aan betekenis voor de omvang en de richting van het internationaal handelsverkeer. Nu de vrijmaking van de handel gestadig
vordert, wordt langzamerhand een punt bereikt dat de belemmeringen op het stuk van de internationale handel niet groter
meer zijn dan voor de oorlog, toen contigenteringen ook niet
geheel en al onbekend waren. Zij werden toen overigens meestal
om andere redenen nl. tot handhaving van de nationale werkgelegenheid in stand gehouden.

Betalingsbalans en werkgelegenheid.
Gaan wij thans na welke de invloed is van het ongunstiger
worden van de betalingsbalans op de werkgelegenheid. Een vermindering van de export leidt, wanneer het tekort op de betalingsbalans, dat daardoor dreigt te ontstaan, niet meer door
liquidatie van bezit in het buitenland of door buitenlandse leningen gedekt wordt, tot een daling van de invoer. Deze laatste
bepaalt weer voor een belangrijk deel de Nederlandse productieomvang. De invoer bestaat immers voor het merendeel uit
grondstoffen en kapitaalgoederen, die beide voor de productie
van Nederland nodig zijn, dat grondstoffen-arm is en slechts over
een vrij onbelangrijke kapitaalgoederen-industrie beschikt. Een
vermindering der uitvoer heeft dus een achteruitgang in de
werkgelegenheid tot gevolg.
Een stimulering van de werkgelegenheid door de oprichting
van zgn. importvervangende industrieën om zich daardoor van
de dwingende invloed van de betalingsbalans op de werkgelegenheid te ontdoen, biedt hierbij noch op korte noch op lange
termijn een remedie. Op korte termijn niet, want voor de oprichting van deze industrieën zijn kapitaalgoederen nodig die
bij de huidige stand van ons productie-apparaat meestal geïmporteerd moeten worden. Op lange termijn evenmin, want deze
zgn. importvervangende industrie werkt, als zij onder drang van
betalingsbalansmoeilijkheden wordt opgericht, meestal - mede
met het oog op de in het algemeen kleine afzetmarkt te onzent
_ oneconomisch, veroorzaakt dus hogere prijzen en verlaagt
daardoor verder het reële nationale inkomen.
Men mag zich afvragen of de ongunstige invloed van een stijging der sociale lasten zich niet voordoet wanneer deze b.v.
door een stijging van de arbeidsproductiviteit niet in de prijzen
tot uitdrukking komt. Ook onder deze omstandigheden dreigt
een vermindering van de werkgelegenheid. Een vergroting van
de productie heeft immers stijgende importen tot voorwaarde.
De exporten blijven echter op hetzelfde peil, er is althans geen
directe reden om aan te nemen dat zij toenemen, want in de
prijzen (ook van de exportproducten) is geen verandering ge-
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komen. Het gevolg hiervan is dat ook de importen moeten worden ingekrompen, hetgeen weer een verkleining van de werkgelegenheid tot resultaat heeft.
Een vergroting der arbeidsproductiviteit vormt dus, economisch gezien, nog geen reden om de bruto-lonen te verhogen met
een percentage gelijk aan de stijging in de arbeidsproductiviteit
en dus ook niet om bij gelijkblijvende lonen de sociale lasten
aanzienlijk op te voeren.
Deze verhoging van de arbeidsproductiviteit dient gedeeltelijk
te resulteren in een verlaging van de prijzen, hetgeen als regel
noodzakelijk is om meer te kunnen exporteren, teneinde aldus
de gestegen importen te financieren.
Nu zou het te ver gaan te beweren, dat de prijzen all één bepalend zijn voor de uitbreiding van de export. Men zou zelfs
kunnen zeggen dat ondanks gelijkblijvende prijzen een vermeerdering van onze export zou kunnen ontstaan, dank zij de vergrote activiteit van onze ondernemers op de buitenlandse markt.
Deze zou eventueel nog gestimuleerd kunnen worden door een
stijgende welvaart in het buitenland. Dit zijn dan echter essentiële voorwaarden voor een verhoging van het bruto-loon; van
een automatische stijging van de mogelijkheid tot uitbreiding
van de sociale verzekering bij vergrote arbeidsproductiviteit is
derhalve geen sprake.

Laat het prijspeil in Nederland nieuwe lasten toe?
Men kan zich tenslotte de vraag stellen of het Nederlandse
prijspeil door de oorlogsomstandigheden thans niet zodanig is,
dat elke prijsstijgende invloed rampzalig geacht moet worden.
Zulks o.m. naar aanleiding van de opmerking dat met name in
de Verenigde Staten gedurende de laatste decennia de arbeidsproductiviteit zo enorm is gestegen.
Hiertegenover zij opgemerkt dat een stijging van de arbeidsproductiviteit in Amerika voor Nederland slechts relevant is
wanneer deze productiviteitsstijging leidt tot dalende prijzen aldaar. Onze concurrentiepositie zou dan uitermate gehandicapt
worden.
Het is evenwel ook mogelijk dat door een stijging van de
lonen en de sociale lasten de prijzen niet omlaag gaan. Een vergrote arbeidsproductiviteit komt dan tot uitdrukking in de hogere inkomens bij gelijkblijvende prijzen. In een aantt;~ landen,
met name de Verenigde Staten, heeft zich dit verschijnsel voorgedaan, waardoor onze concurrentiepositie niet al te zeer is geschaad. Door de muntcorrecties van September j.L vallen de
prijsvergelijkingen zelfs in het voordeel van Nederland uit. Dit
prijsverschil heeft evenwel een bepaalde functie.
In feite is het namelijk zo, dat er toch een zeker evenwicht
tussen de dollar en de West-Europese valuta bestaat. Dit vormt
een aanwijzing dat de Europese en dus ook de Nederlandse prijzen, willen zij met de Amerikaanse vergelijkbaar zijn, verhoogd
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moeten worden met een zekere ideële opslag. Deze is het in
geld uitgedrukte bedrag van een aantal additionele weerstanden
die optreden bij de afzet van Europese producten op de Amerikaanse markt, zoals daar te noemen zijn: een in het oog van de
Amerikanen gebrekkige reclame, ondoelmatige verpakking,
lange levertijden, politieke onzekerheid, de tariefmuren en een
aantal met de geest van het LT.Q.-charter volkomen in strijd
zijnde methoden tot wering van buitenlandse producten.
Voor een deel bestonden deze belemmeringen reeds voor de
oorlog. Zij hebben echter een veel dringender karakter gekregen
omdat enerzijds de behoeften van West-Europa aan Amerikaanse goederen, mede als gevolg van het oorlogsgeweld, sterk zijn
gestegen, terwijl anderzijds het vermogen om hiervoor via het
vooroorlogse driehoeksverkeer te betalen, verminderd is door
de zelfstandigwording van een aantal Aziatische gebieden.
De conclusie hiervan kan dus zijn dat de bestaande prijsverschillen t.o.v. de Verenigde Staten reële gronden hebben; van
"opvulling" via de loonpolitiek of de sociale politiek kan dan
ook geen sprake zijn.
Vergeleken met de West-Europese landen is het Nederlandse
prijspeil sedert 1940 niet ongunstiger geworden. In het algemeen
is het niet meer gestegen dan elders in Europa. De prijsverhoudingen verbeterden o.a. ten aanzien van Frankrijk, Portugal,
Finland, Oostenrijk. Veel gunstiger werd de prijsverhouding
met betrekking tot België en Zwitserland; er dient evenwel te
worden aangetekend dat een relatief laag prijsniveau van
Nederland ten opzichte van genoemde landen - naar analogie
van de Verenigde Staten - voorshands nog noodzakelijk is in
verband met de "sterkte" der door deze landen geëxporteerde
goederen.
Alleen ten aanzien van West-Duitsland verslechterde onze
positie. Hierbij zij opgemerkt, dat voor de oorlog de positie van
de Duitse valuta naar de koopkracht gezien zwakker was dan
nu. Tussen het algemeen prijsniveau der beide landen bestaat
thans, in tegenstelling met de jaren 1931-1940, practisch geen
verschil.
Deze in totaal genomen iets verbeterde positie ten aanzien
van de West-Europese landen lijkt echter eveneens noodzakelijk
n.l. in verband met de voor Nederland toegenomen import- en
daardoor tevens exportdwang.

Resumé.
Het voorgaande samenvattend mag met betrekking tot het
financieringsstelsel van een lichte voorkeur voor het omslagstelsel worden gewaagd. Onmiddellijk zij er aan toegevoegd dat
bepaalde nadelen, thans verbonden aan fondsvorming, door een
verandering van beleggingspolitiek weggenomen zouden kunnen worden, waardoor toepassing van dit stelsel, speciaal ter
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versteviging van de zelfstandigheid der bedrijfspensioenfondsen, mogelijk zal zijn.
Ingevolge de zgn. overheveling van de sociale lasten zullen
de kostprijzen van Nederlandse producten meer stijgen dan de
directe bijdrage van het bedrijfsleven aan sociale lasten bedraagt. Het hangt van de vraagelasticiteit af of deze stijging ook
in een verhoging van de verkoopprijzen tot uitdrukking komt.
In vele gevallen, met name in de bedrijfstakken die producten
voortbrengen waarnaar een elastische vraag bestaat, zal de
ondernemerswinst verminderen. Het netto-inkomen van de
ondernemer wordt verder verkleind door het op hem overgehevelde aandeel in de uitgaven, die in eerste aanleg door de
overheid worden gedaan. Beide factoren zullen de ondernemersactiviteit remmen hetgeen speciaal in het stadium waarin ons industrialisatieproces zich thans bevindt, nadelig is te
achten.
Geconstateerd mag worden, dat de ontwikkeling van het Nederlandse prijspeil, gesteld tegenover de ontwikkeling in de
meeste West-Europese landen, alsmede in de Verenigde Staten,
niet ongunstig is te noemen. Met het oog op de grote taak, waarvoor onze export zich ziet geplaatst, moeten evenwel prijsstijgende effecten, ook voor zover deze door uitgaven in de sociale
sector zouden worden veroorzaakt, tot het uiterste beperkt worden. Het in de wind slaan van deze eis zal zich zeer gemakkelijk in onze werkgelegenheid kunnen wreken. Productiviteitsstijgingen zullen slechts in grotere uitgaven voor sociale verzekering hun weerslag kunnen vinden wanneer aan deze verhoging van de arbeidsproductiviteit een sterke activiteit van
Nederland op buitenlandse markten gepaard gaat.
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Het onderhavige artikel is het slotartikel van
de in het Juli/Augustus-nummer van dit tijdschrift begonnen reeks over de sociale zekerheid. Overeenkomstig de mededeling door de
redactie in het "Ten geleide" bij deze artikelen
gedaan, zal de schrijver van dit slotartikel beproeven in een programma de desiderata op
het gebied van de sociale zekerheid samen te
vatten. Dit impliceert uiteraard niet, dat hiermede het laatste woord over de fundamentele
vraagstukken, welke met de sociale zekerheid
verband houden, is gezegd. Voor hen, die zulks
zouden wensen, blijft de redactie de gelegenheid open stellen hierop terug te komen.

I
anneer men kennis genomen heeft van het viertal
artikelen over de sociale zekerheid in het Juli/
Augustus-nummer van dit tijdschrift, dan heeft
men de gelegenheid gehad te ervaren, dat het
vraagstuk van de sociale zekerheid een gecompliceerd vraagstuk is. Een vraagstuk met vele belangrijke aspecten, een vraagstuk ook ten aanzien waarvan veel desiderata zijn en worden
geformuleerd, desiderata, ten aanzien waarvan men - ook na
kennisneming van de bedoelde artikelen - moet zeggen, dat er
nog veel verschil van inzicht bestaat.
Het is dan ook geen sinecure te moeten trachten binnen het
bestek van enige pagina's bij wijze van programma een samenvatting te geven van de meest belangrijke desiderata, welke op
het stuk van het gecompliceerde vraagstuk van de sociale zekerheid bestaan.
Wanneer ik echter toch wil beproeven, een dergelijk programma te formuleren, dan wens ik voorop te stellen, dat dege-
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ne, die verwacht in dit artikel naar soort en dringendheid gerangschikt concrete wenselijkheden opgesomd te vinden en
daarnaast een duidelijk statistisch verantwoord cijfermateriaal
hoopt te vinden, waardoor het mogelijk wordt de economische
mogelijkheden van de naar voren gebrachte wensen te toetsen,
bedrogen uit zal komen. Een oordeel over de vraag of de ziekengelduitkering gedurende één of twee jaren verleend moet worden, of bij ongeschiktheid tot werken 80 of 90(}~ schadeloosstelling wegens inkomensderving verleend moet worden, kan in
het bestek van dit artikel moeilijk gegeven worden. Hoe belangrijk voor een programma in zake de sociale zekerheid de concrete wensen en mogelijkheden ook zijn, bij de huidige stand
en ook in het licht van de toekomstige ontwikkeling, van
de sociale zekerheid, mede gelet op de opvattingen welke van
verschillende zijden over het vraagstuk van de sociale zekerheid openbaar gemaakt worden, is voor een programma op de
eerste plaats van belang de vraag naar de beginselen waarop de
verwezenlijking van de sociale zekerheid naar onze opvattingen gebaseerd dient te zijn en naar de grenzen, welke bij het voeren van een sociale zekerheidspolitiek in acht moeten worden genomen. Het begrip beginsel neem ik daarbij in een tweevoudige
betekenis n.l. in de betekenis van sociaal ethische norm, en in de
betekenis van technische (hetzij economische, verzekeringstechnische of andere) grondslaÇ/; het begrip gTens neem ik hierbij eveneens in de sociaal-ethische en in de technische betekenis
van het woord.
De formulering van een programma van beginselen en grenzen mag evenwel in het kader van deze artikelenserie niet verloren gaan in een abstracte algemeen theoretische beschouwing.
Een programma eist concretisering, een concretisering, welke
ik zal trachten te geven door de hierna volgende beschouwin~
gen te groeperen rond een aantal concrete sociaal politieke problemen, voor de oplossing waarvan men zich in de huidige sociale-zekerheidspolitiek geplaatst ziet. Achtereenvolgens stel ik
in verband daarmede aan de orde, de vraag naar de doelstelling
der sociale zekerheid (Il), de vraag naar de kring der personen,
welke door de sociale zekerheidspolitiek bestreken dient te
worden (lIl), de vraag naar de inhoud van de sociale zekerheid
(IV), de vraag naar het economisch aspect (V) en ten slotte
de problematiek van het organisatieprobleem in de sociale
zekerheid (VI).
Zo gesteld sluit dit artikel ook het nauwst aan bij de vier
eerste artikelen, waardoor, naar ik hoop, dit artikel een zekere
synthese zal kunnen bevatten van de voorgaande beschouwingen.
Om ieder misverstand te voorkomen, moge ik er nog op
wijzen, dat de hierna volgende beschouwingen - in overeenstemming met de bedoeling der redactie - overwegend betrekking zullen hebben op de sociale arbeidsverzekering.
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Il.
De sociale-zekerheidspolitiek is gericht op zekerheid van
bestaan en vrijwaring tegen gebrek, derhalve op het tot stand
brengen van maatregelen welke bevorderen, dat de middelen
welke de mens voor zijn behoeften bevrediging tot instandhouding van het leven van zich en de zijnen behoeft, continu voor
hem beschikbaar zullen zijn en dat op een dusdanige wijze, dat
hij geen gebrek heeft. Zij beoogt dus het scheppen van een
continuïteit in de behoeftenbevrediging, welke bij ontbreken
van daarop gerichte maatregelen in veel gevallen, zowel voor
de individuele mens als voor hele groepen van de samenleving,
gevaar dreigt te lopen. De doelstelling der sociale zekerheidspolitiek op deze wijze geformuleerd, is te algemeen bepaald om
hierop te kunnen voortbouwen, evenmin als men op een - met
de sociale zekerheid samenhangend begrip full employment kan voortbouwen wanneer men zegt, dat het doel der fullemployment-politiek is aan iedereen werk te verschaffen.
De vraag naar de doelstelling der sociale-zekerheidspolitiek
is een vraag, waarbij men dieper mo'et graven en waarbij men
met name de beginselen heeft aan te geven, waarop het socialezekerheidsstreven in het algemeen dient te steunen, alsmede de
grenzen waarbinnen dat streven beperkt dient te blijven. Het is
met~ name de vraag naar de beginselen en de grenzen, welke
in onze tijd meer dan ooit met betrekking tot dit vraagstuk aan
de orde wordt gesteld. In tal van publicaties wordt er op gewezen, dat de sociale zekerheid het verantwoordelijkheidsbesef
ondermijnt en dat wij met het streven naar sociale zekerheid
ons in collectivistisch vaarwater bevinden en dat wij op weg
zjjn naar een "welvaartsstaat", waaruit gemakkelijk een
"knechtstaat" kan ontstaan 1). "Op weg naar de slavernij" is een
niet ongebruikelijke aanduiding voor de huidige sociaal-economische politiek.
Als nadeel van het huidige stelsel van sociale arbeidsverzekering wordt aangegeven, dat deze collectieve voorzieningen geen
ruimte meer openlaten voor de natuurlijke zorg, welke iedere
mens voor de onzekerheden van het leven dient te hebben en dat
het wegnemen van deze natuurlijke verantwoordelijkheid een
zodanige psychologische werking uitoefent op de gedragingen
van de mens, dat hij meer en meer geneigd wordt ook andere
verantwoordelijkheden van zich af te schuiven. Met name heeft
men bepleit het stelsel van sociale z.rbeidsverzekeringen als
structuurelement van ons huidig sociaal-economisch leven
meer en meer los te laten en daarvoor in de plaats te stellen
een stelsel van bezitsvorming, winstdeling en medezeggenschap,
welke laatste middelen geëigend zouden zijn de persoonlijke
1) Vgl. T. H. Marshall "Das Sozialwerk in England". Rede van de
Educational adviser bij de Britse Hoge Commissaris te Dortmund gehouden. Soziale Welt, Juli 1950, pag. 17.
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verantwoordelijkheid te prikkelen en de mens de middelen te
bieden, waardoor hij door persoonlijk overleg in staat zou zijn
de onzekerheiden van het leven het hoofd te bieden 1).
Men moet zich hiertegenover echter afvragen of dergelijke
redeneringen niet een te grote nadruk leggen op de persoonlijke
verantwoordelijkheid. Immers een stelsel van bezitsvorming
beoogt aan de proletarisering een einde te maken, doch bij gebreke van een sociale arbeidsverzekering laat het in ruime
mate gelegenheid tot verproletarisering over. Op de eerste
plaats toch zal degene, die het persoonlijk overleg voor de onzekerheden des levens aan zijn laars lapt, wanneer hij in moeilijkheden komt toch weer ten laste van de gemeenschap komen 2). Op de tweede plaats zullen in tal van andere gevallen de
door bezitsvorming verkregen middelen ontoereikend zijn om
in een plotselinge nood te voorzien. Ik denk aan de man, die
na drie weken werken een ongeval krijgt, tengevolge waarvan
hij invalide wordt. Op de derde plaats zullen de economische
gevolgen van bepaalde gebeurlijkheden van die aard zijn, dat
het bescheiden bezit, hetwelk de arbeider zich verworven heeft,
geheel wordt opgesoupeerd, waardoor de doelstelling van het
streven naar bezitsvorming, n.l. het verkrijgen van enig duurzaam bezit door de arbeider niet wordt bereikt. En tenslotte
zullen, wanneer men door vrijwillige verzekering aan tal van
deze moeilijkheden tegemoet wil komen, bepaalde arbeiders en dat zijn er niet weinig - onverzekerbaar blijven. Ik denk
aan de arbeiders met meer dan normaal ziekterisico, die geen
polis voor een ziekteverzekering zullen kunnen krijgen; ik denk
aan oudere arbeiders, die - tenzij tegen een onbetaalbare premie - niet 'in een ouderdomsverzekering kunnen worden opgenomen; ik denk aan de arbeiders met veel kinderen voor wie
- zonder wettelijke verplichting - een kinderbijslagverzekering wel tot het Utopia zal behoren.
Met J. J. M. van der Ven ben ik van oordeel dat wij de huidige sociale arbeidsverzekering niet meer kunnen missen 3). Hoe
belangrijk het streven naar bezitsvorming in het raam der
sociale zekerheidspolitiek ook moge zijn, het loslaten van de
sociale arbeidsverzekering betekent een overschatting van de
persoonlijke verantwoordelijkheid.
Naar mijn wijze van zien moet men bij de sociale-zekerheidspolitiek beducht zijn voor twee reële gevaren, n.l. enerzijds voor
het gevaar van ondermijning der persoonlijke verantwoordelijkheid door een oververzadigde collectieve zorg, anderzijds
1) Men zie b.v. W. Röpke, Civitas Humana, Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Erlenbach, Zürich, 1946, pag. 256. F. A.
Weve, Veranderingen in de structuur van de onderneming, Economie,
13e jrg., nr. 8/9.
2) C. P. M. Romme, Bedrijfssolidariteit contra persoonlijke verantwoordelijkheid, de Volkskrant, 18 Juni 1949.
3) J. J. M. van der Ven, Sociale Zekerheid, in het Julil Augustusnummer van dit tijdschrift.
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voor het gevaar van overschatting der persoonlijke verantwoordelijkheid door een te groot vertrouwen in de individuele zorg
van de mens zelve. Men moet de zorg voor risico's, welke individueel niet te dragen zijn, niet aan de individuele mens overlaten en men moet anderzijds de risico's, welke de mens zelve
behoort te dragen, niet van hem afnemen.
De sociale-zekerheidspolitiek behoort gekenmerkt te worden
door een respect voor de persoonlijke verantwoordelijkheid,
doch wanneer zij niet mede steunt op de belangrijke sociale
beginselen van mede- en gemeenschapsverantwoordelijkheid,
schiet zij onherroepelijk aan haar doelstelling voorbij.
Wat wil dit nu zeggen met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering, wanneer ik mij thans verder tot die verzekering
beperk?
Het respect voor de persoonlijke verantwoordelijkheid dient
hier primair tot uitdrukking te komen, door de sociale arbeidsverzekering te baseren op de persoonlijke prestatie van de
arbeidende mens, n.l. de arbeid. De sociale arbeidsverzekering
dient niets anders te zijn dan een middel om de rechtvaardigheid
met betrekking tot de inkomensvorming uit arbeid te verwezenlijken. De arbeidende mens heeft recht op een rechtvaardige
beloning van zijn arbeid en daartoe behoort ook de mogelijkheid te voorzien in de behoeften, welke de arbeidende mens
voor zich en zijn gezin heeft, wanneer hij getroffen wordt door
de eventualiteiten van het leven. De sociale arbeidsverzekering
is het element van het rechtvaardig arbeidsinkomen, hetwelk
in die behoeften voorziet.
Alleen degene, die zich zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zich en de zijnen bewust is, door het verrichten van arbeid, dient onder de sociale arbeidsverzekering te vallen. Stelsels van sociale voorziening, waarbij de zorg voor de eventualiteiten van het leven geheel door de staat op zich wordt genomen, zoals staatspensioen en staatsgezondheidszorg miskennen
de persoonlijke verantwoordelijkheid en zijn op die grond niet
aanvaardbaar.
Een op basis van de persoonlijke verantwoordelijkheid opgebouwd stelsel van sociale arbeidsverzekering dient de doelstelling der sociale zekerheid: zekerheid van bestaan en vrijwaring tegen gebrek, mede op de grondslag der sociale rechtvaardigheid, te verwezenlijken. Daartoe dienen de onderscheiden takken van sociale arbeidsverzekering ook technisch
op die doelstelling te worden afgestemd, terwijl bij de technische uitwerking om psychologische redenen zelfwerkzaamheid
der verzekerden zo veel mogelijk bevorderd en persoonlijke
zorg voor de verzekering zoveel mogelijk aangekweekt dient
te worden.
Met het bovenstaande is tevens reeds het een en ander gezegd
over de grenzen met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering. Op de eerste plaats dient de sociale arbeidsverzekering niet
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verder te gaan dan door de rechtvaardigheid met betrekking tot
de inkomensvorming geëist wordt. Waar de sociale arbeidsverzekering slechts een middel is om het rechtvaardig arbeidsinkomen te verwezenlijken, dient zij zich niet te richten op die
behoeften, welke door de natuurlijke eigen verzorging uit het
rechtvaardig arbeidsinkomen bevredigd kunnen worden. Een
overvoering van de prestaties der sociale arbeidsverzekering
met instituten als huwelijksuitkeringen, studie-uitkeringen
e.d. is hoogst ongewenst. Op de tweede plaats dient de
sociale arbeidsverzekering haar prestaties niet te verstrekken aan personen, die geacht kunnen worden voor zich zelf
te zorgen. Dat dit ten aanzien van de verschillende prestaties dér sociale arbeidsverzekering verschillend ligt, is
zonder meer duidelijk. Op de derde plaats dient zij zich
niet te richten op objecten, welke niet tot het domein der rechtvaardigheid, maar welke tot het domein der caritas en de daarop steunende maatschappelijke zorg behoren. Op de vierde
plaats dient zij rekening te houden met de grenzen van het economisch mogelijke, daar zelfs de eisen der rechtvaardigheid
hun grens vinden in de economische mogelijkheid met betrekking tot de verwezenlijking.
III
De vraag naar de kring der verzekerden in de sociale arbeidsverzekering is voor mij niet primair een vraag naar de wenselijkheid van een loon- of inkomensgrens. Of een loon- of inkomensgrens moet worden aangelegd, is een vraag, welke enerzijds samenhangt met de aard der voorziening en anderzijds
met de historisch gegroeide situatie. 1)
Hoe hoog een loon- of inkomensgrens dient te zijn, is voorts
vooral afhankelijk van het loon- en prijsniveau. Indien loon- of
inkomensgrenzen in de sociale arbeidsverzekering worden toegepast, moeten zij variëren met het loon- en prijspeil. Op het
vraagstuk van de loon- of inkomensgrens ga ik thans niet verder in; ik moge daarvoor verwijzen naar het artikel van
J. J. M. Veraart 2) en naar mijn hierboven aangegeven vroegere publicatie.
Van meer betekenis lijkt mij thans de vraag of de zelfstandigen onder de sociale arbeidsverzekering dienen te vallen. En
dan beàntwoord ik deze vraag in beginsel onmiddellijk bevestigend/De sociale arbeidsverzekering is voor mij een instrument,
hetwelk gehanteerd wordt om mede de rechtvaardigheid in de
inkomensvorming uit arbeid te verwezenlijken en het begrip
arbeid kan ik hier moeilijk nemen in de historisch-sociologische
betekenis van arbeid in loondienst, welke het naar Nederlands
1) Zie mijn Individualistische Karaktertrekken, in de Nederlandse
Sociale Arbeidsverzekering, Alphen a.d. Rijn, 1949.
2) J. J. M. Ver aart, Enkele Vernieuwingen in de Nederlandse Sociale Verzekering, in het Juli/Augustusnummer van dit tijdschrift.
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recht lange tijd heeft gehad en in welke betekenis dit begrip
door verschillende rechtsgeleerden hier te lande nog steeds
wordt genomen. Degene, die arbeid verricht - of hij dat nu
doet in een dienstbetrekking of dat hij dit doet als zelfstandige
- heeft recht op een rechtvaardige beloning van die arbeid.
Ik merkte reeds op dat daartoe ook dient te behoren de mogelijkheid om zich te dekken tegen de risico's van het leven en om
te voorzien in de behoeften van het gezin. De rechtvaardige beloning van de arbeid moet op de eerste plaats mogelijk gemaakt
worden door een rechtvaardige prijs. De loonarbeider heeft
recht op een rechtvaardig arbeidsloon, de zelfstandige heeft
recht op een rechtvaardig arbeidsinkomen. Beide moeten mogelijk gemaakt worden door een rechtvaardige prijs. Evenmin als
echter de loonvorming met de individueel optredende eventualiteiten en gezinssamenstelling volledig rekening kan houden, is
dit mogelijk bij de prijsvorming. Voor zover de rechtvaardigheid in de inkomensvorming uit arbeid tengevolge hiervan niet
tot haar recht kan komen, is een taak weggelegd voor désociale
arbeidsverzekering. Daarmede is dus niet gezegd dat de zelfstandigen onder alle arbeidsverzekeringen moeten vallen. V ooralsnog lijken mij een ouderdomsverzekering en kinderbijslagverzekering en wellicht ook een verzekering wegens langdurige
ongeschiktheid om te werken het meest aangewezen.
Nu hoort men wel de objectie maken - en zij is ook door
sommige Tweede Kamerleden gemaakt - dat de zelfstandigen
op de duur niet gebaat zijn met regelingen in de sfeer van de
sociale zekerheid. 1)
De Gaay Fortman wijst er op, dat de middenstander een zelfstandig ondernemer is en dat de maatregelen ten behoeve van
de middenstand moeten gericht zijn op versterking van dat zelfstandig ondernemerschap. Deze maatregelen zullen volgens
zijn mening daarom waarschijnlijk meer in de economische, dan
in de sociale sfeer moeten liggen. Nu ben ik het met De Gaay
Fortman eens, dat men met uitkeringen in de orde van grootte
van het wetsontwerp noodregeling kinderbijslag kleine zelfstandigen, de zelfstandige formeel niet op de been houdt en
tevens kan ik er mee instemmen, dat economische maatregelen
tot versterking van het zelfstandig ondernemersschap dringend
noodzakelijk zijn. Wanneer ik echter uit zijn betoog moet afleiden, dat hij van oordeel is dat sociale-zekerheidsmaatregelen
- ook wanneer zij geen verzorgingskarakter dragen - het zelfstandig ondernemerschap aantasten, dan moet ik toch met hem
van mening verschillen.
.
Natuurlijk is het zo, dat de sociale-zekerheidsmaatregelen een
stuk persoonlijk overleg van de mens afnemen, maar dit wil niet
zeggen, dat hij daardoor zijn zelfstandigheid prijsgeeft. Integen1) Men zie W. F. de Gaay Fortman, Bedeling. geen hervorming, Sociaal Maandblad Juli 1950.
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deel, vele sociale-zekerheidsmaatregelen leiden juist tot een versterking van de zelfstandige persoonlijkheid, omdat juist de
sociale-zekerheidsmaatregelen de mens de mogelijkheid bieden
zich economisch staande te houden. Dit is het zegenrijk gevolg
geweest van de sociale-zekerheidsmaatregelen voor de loonarbeiders, maar deze zegenrijke werking kunnen zij ook wel terdege hebben voor de zelfstandige. Is ook hij niet in hoge mate
economisch afhankelijk? Afhankelijk van de gril van "smaak"
en veranderde gewoonten, van economische machtsconcentraties, zich uitend in collectieve monopolievorming, van harde
concurrentie en andere economische structuurverschijnselen? Ik
ben het met J. J. M. van der Ven eens, dat wij met de invoering
van sociale zekerheidsmaatregelen voor zelfstandigen een zekere sociologische verschuiving krijgen van zelfstandigen naar
loon-arbeiders, maar evenzeer deel ik zijn overtuiging dat sociale
zekerheid altijd voorkomt ettelijke gelegenheden tot verproletarisering. 1) Inderdaad betekent de binding in het sociale-.
zekerheidsmechanisme verlies van zelfstandigheid, maar ook
vermindering van de omstandigheden, waarin geen zelfstandige
zich meer zou kunnen handhaven. 2) Verplichte sociale arbeidsverzekering en zelfstandig ondernemerschap zijn ook naar mijn
mening geen begrippen, welke elkaar uitsluiten. Terecht wordt
m.i. in de "Kroniek van het Ambacht" de vraag gesteld of het
hiel lllet om twee verschillende dingen gaat, die men niet moet
dooreenmengen? 3)
"De zelfstandige ondernemer, die in een stelsel van sociale
zekerheid wordt opgenomen", aldus deze Kroniek, "blijft daarna in zijn wezenlijke ondernemersfuncties toch even vrij als tevoren.
Slechts wordt hij als lid der gemeenschap in het genot gesteld
van dezelfde minimum-bescherming tegen de kwade kansen des
levens, als aan het overgrote deel der collectiviteit, waartoe hij
behoort, door een gemeenschappelijke inspanning dier collectiviteit, wordt geboden. Bezien uit een oogpunt van sociale psychologie zou ter zake nog kunnen worden aangevoerd, dat het
leggen van deze basis van zekerheid, die toch altijd het karakter
van een minimum zal dragen, de kleine ondernemer zal ontheffen van beslommeringen, die hem tot dusver in de vrije en bIij1) Op. cito pag. 176.
!1) Het is een bekend verschijnsel van onze tijd, dat er sterke stij-

gingen en dalingen op de maatschappelijke ladder plaats hebben. Het
lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat een doelmatig stelsel van sociale
zekerheid aan de te sterke schommelingen een einde zou kunnen
maken. Een sociologische prognose blijft ten deze natuurlijk speculatief. Voor zover mij bekend is dit vraagstuk nog niet diepgaand onderzocht. De recente studie van Leopold von Wiese "Soziale Sicherheit
und Sozialer Aufstieg als Probleme unserer Zeit" in Soziale Welt, April
1950, biedt voor ons doel nog slechts weinig aanknopingspunten.
:1) Zelfstandig ondernemerschap en Sociale Zekerheid, Kroniek van
het Ambacht. Juli! Augustus 1950, pag. 287 e.v.
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moedige uitoefening van zijn ondernemersfunctie vaak zullen
hebben geremd.
Men onderschatte de sociaal-psychologische betekenis hiervan
niet, want men kan er zeker van zijn, dat onder de huidige verhoudingen heel wat energie van kleine ondernemers versmoord
of vruchteloos besteed wordt door de nijpende zorgen van iedere
dag. Nu kan men zeggen, dat de kleine ondernemer, die er niet
in slaagt voor zichzelf en zijn gezin een redelijke mate van bestaanszekerheid op te bouwen, beter doet zijn zelfstandigheid
op te geven en in loondienst te gaan. Doch enerzijds wordt dan
uit het oog verloren, dat hem hiermede een last wordt opgelegd,
die menig bekwaam zelfstandige nu eenmaal niet individueel
vermag te torsen, om de eenvoudige reden, dat de lasten der
sociale zekerheid in de moderne maatschappij slechts gemeenschappelijk kunnen worden gedragen, terwijl anderzijds zulk
een uitstoten van kleine ondernemers toch zeker niet in de
richting gaat van de ontproletarisering, die zo bij herhaling als
één der merktekenen van goed hedendaags sociaal-economisch
beleid wordt aangeprezen."
Vrijheid en zelfstandigheid zijn twee begrippen, welke men
in de sociaal-economische werkelijkheid niet te veel moet idealiseren en zeker niet moet verabsoluteren. De gehele 1ge eeuw
heeft practisch geschermd met de fictie van d'e vrijheid van de
loonarbeider. De 20e eeuw heeft echter door sociale binding
eerst de werkelijke mogelijkheden tot persoonlijkheidsontplooiing voor de loonarbeiders gebracht. Laten wij er thans beducht voor zijn niet te schermen met een vrijheid en zelfstandigheid, welke de 20e-eeuwse' zelfstandige niet bezit en laten wij
bedenken dat in deze de beperking van vrijheid en zelfstandigheid in zekere mate tot versterking van zelfstandigheid in een
ander opzicht moet leiden.
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Op het terrein van de inhoud der sociale zekerheid in de betekenis van "wat de sociale zekerheid dient te bieden", vallen,
naast de wens tot spoedige invoering van de wachtgeld- en
werkloosheidsverzekering, een drietal desiderata op, n.L: de
herziening der ouderdomsverzekering, de herziening der kinderbijslagverzekering en een herziening van het complex, gevormd
door ziekte-, invaliditeits- en ongevallenverzekering.
In de grond der zaak zijn deze drie desiderata terug te brengen tot een grondbeginsel: Wanneer n.L de sociale arbeidsverzekering een instrument is, hetwelk dient om mede de rechtvaardigheid in de inkomensvorming te verwezenlijken en met name
dient om te bereiken, dat het inkomen uit arbeid ook bij het
intreden van eventualiteiten zoveel mogelijk genoten kan
blijven worden en dat bij uitgroei van de gezinsomvang boven
het feitelijk gemiddelde het inkomen ook toereikend is voor de
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gestegen gezinsuitgaven, dan dient er een verband te bestaan
tussen de hoogte der prestaties van de sociale arbeidsverzekering en de hoogte van het inkomen van de arbeidende mens. Dit
verband is in sommige sociale arbeidsverzekeringswetten aanwezig. Ik noem de Ziektewet, de Ongevallenwetten en de 'Werkloosheidswet. In de Invaliditeitswet en in de Kinderbijslagwet
is dit verband volledig afwezig.
De critiek op de bestaande voorzieningen is nu tweevoudig.
Op de eerste plaats zijn de langlopende uitkeringen krachtens
de Ongevallenwetten afgestemd op het in het verleden verdiende inkomen en niet op het inkomen, hetwelk de belanghebbende
derft. Ten aanzien van kortlopende uitkeringen, zoals die, welke genoten worden krachtens de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de tijdelijke uitkering der Ongevallenwetten is het in
het algemeen juist, dat de uitkering afgestemd wordt op het
inkomen, hetwelk de verzekerde genoot voor het intreden van
de ongeschiktheid tot werken, omdat het hier gaat over uitkeringsperioden, waarin de schommelingen in de geldwaarde
in het algemeen niet zo aanzienlijk zijn. Gaat het echter over
uitkeringen, die een looptijd kunnen hebben van twintig of
dertig jaar en soms nog langer, dan is de invloed van de geldwaarde wel degelijk groot. De duidelijkste critiek op deze grondslag der Nederlandse ongevallenverzekering is dan ook belichaamd in de Wet van 26 Mei 1950 St.bl. K 191 tot aanvulling
van ongevallenrenten. In de Memorie van Toelichting op het
ontwerp van wet werd er op gewezen, dat de gemiddelde daglonen, waarnaar de Rijksverzekeringsbank in de jaren 1903
tot en met 1918 de schadeloosstellingen ingevolge de Ongevallenwet 1901 berekende, opliepen van f 1,63 in 1903 tot f 2,62
in 1918. Vergelijken we deze laatste bedragen met de daglonen in onze tijd, dan is het voor iedereen duidelijk, dat
schadeloosstellingen, naar deze lage daglonen berekend, in deze
tijd ontoereikend genoemd moeten worden. Het systeem der ongevallenverzekering steunt op d"e ongelukkige "gulden is gulden" -theorie en het daarop gebaseerde fondsvormingsstelsel (zie
V). Had men van meet af aan in de ongevallenwetten een bepaling opgenomen, dat de langlopende uitkeringen dienden herzien te worden bij grote schommelingen in de geldwaarde, dan
was de Wet K 191 niet nodig geweest, maar wat van nog meer
belang is, dan hadden talloze mensen niet de ellendige gevolgen
van deze rampzalige grondslag aan den lijve behoeven te gevoelen. De Wet K 191 neemt de moeilijkheden echter alleen weg
ten aanzien van de in het verleden toegekende uitkeringen. Voor
de toekomst blijft de situatie vooralsnog ongewijzigd.
Op de tweede plaats is er critiek op de invaliditeits- en ouderdomsverzekering en op de kinderbijslagverzekering. Terwijl bij
de langlopende uitkeringen in ieder geval nog een verband aanwezig is tussen de uitkeringen en de in het verleden genoten
inkomens, is bij de invaliditeits- en ouderdomsverzekering ieder

226

.an
{e)it

verband met het arbeidsinkomen afwezig. De uitkeringen zijn
hier practisch uitsluitend afhankelijk van het totaal bedrag der
betaalde premies en de verzekeringsduur. In het licht van het
ten tijde van de tot standkoming van de Invaliditeitswet geldende loonpeil waren de geprojecteerde uitkeringen bij maximale premiebetaling, welke kunnen oplopen tot ± f 6,- per
week, misschien niet laag, maar nog afgezien van de omstandigheid, dat er practisch in iedere verzekering perioden voorkomen waarover geen premie is betaald en welke de uitkering
drukken en ook nog afgezien van de omstandigheid dat het
systeem der invaliditeits- en ouderdomsverzekering alle arbeiders over één kam scheert, lag aan dit systeem weer de "gulden
is gulden"-theorie ten grondslag, waardoor ook deze verzekering
tot mislukking gedoemd was. Ook hier betekenen de tijdens de
bezetting verleende toeslagen op de renten, alsmede de Noodwet
Ouderdomsvoorziening en de Wet van 15 Juli 1948 St.bl. I 308
tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet een
scherpe critiek op het stelsel der Invaliditeitswet.
Ook de kinderbijslag mist iedere aansluiting met de hoogte
van het inkomen. In de op het ten vorigen jare gehouden partijcongres aangenomen resolutie over "Sociale zekerheid en persoonlijkheid", wordt dan ook aangedrongen op een zodanig verband, omdat men in het afwezig zijn van een dergelijk verband
een van die ongemotiveerde nivelleringen in het maatschappelijke leven ziet, welke aan de persoonlijke situatie van de
arbeidende mens voorbij gaat. Tevens werd bij die gelegenheid
aangedrongen op een grotere progressie van de kinderbijslag,
een progressie welke door vooruitstrevende werkgevers in de
laatste jaren d.m.v. aanvullende kinderbijslagregelingen vrijwillig verstrekt werd, doch welke bij de thans heersende economische verhoudingen in sommige bedrijfstakken helaas beëindigd
moet worden. 1)
De desiderata ten aanzien van de langlopende uitkeringen der
ongevallenverzekering en ten aanzien van de ouderdoms- en invaliditeit sr ent en kunnen wij al,s volgt formuleren: Vaststelling
op basis van het genoten arbeidsinkomen en wijziging bij grote
schommelingen in de geldwaarde.
Ten aanzien van de ouderdomsverzekering betekent dit dat de
ouderdomsverzekering een zeker verband met het arbeidsinkomen dient te hebben. Een ouderdomsverzekering welke gericht
is op een voor alle burgers geldend bodempensioen voldoet niet
aan die eis. Een dergelijke verzekering gaat er van uit, dat het
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1) De Federatie van Nederlandse schoenfabrieken heeft, nadat de
extra kinderbijslag met ingang van 1 April j.l. was verhoogd, besloten
de extra kinderbijslagregeling voor de schoenindustrie per 1 Juli 1950
op te heffen. De R.K. Metaal- en Sigarenindustrie hebben besloten de
geldende extra kinderbijslagregelingen tot 1 Juli ongewijzigd te handhaven, waarna nader zou worden overwogen, welke gedragslijn men
zou volgen. In de textielindustrie en in de Tilburgse wollenstoffenindustrie werd overwogen de regeling voorlopig voort te zetten.
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begrip noodzakelijk levensminimum een van de inkomenspositie
van de arbeidende mens onafhankelijk begrip is. Dit meen ik te
moeten betwijfelen.!) Het lijkt mij juister de verzekerden in
te delen in inkomensklassen, waarbij voor iedere inkomensklasse
een verschillend bodempensioen zou dienen te gelden. Zo zou
een bodempensioen kunnen worden vastgesteld voor de inkomens beneden f 2000,-, welk bodempensioen gebaseerd zou
moeten zijn op de kosten van het levensmiddelenpakket, terwijl
daarnaast evenredig hogere bodempensioenen gefixeerd zouden kunnen worden voor de inkomens van f 2000,- tot f 4000,-,
van f 4000,- tot f 6000,- en van f 6000,- en hoger. Voor de
loonarbeiders zou voor de inkomensbepaling aansluiting te vinden zijn bij de loonbelasting, voor de zelfstandigen bij de inkomstenbelastinggegevens. De inkomensgegevens der laatste vijf
jaren zouden dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de bepaling van de klasse, waartoe de verzekerde behoort. Bij sterke
schommelingen in de geldwaarde zouden enerzijds de grenzen
der inkomensklassen en anderzijds de hoogte der pensioenen gewijzigd dienen te worden. Bij de ouderdomsverzekering is het
voorts noodzakelijk - mede ook ter stimulering van de persoonlijke verantwoordelijkheid - een verband te leggen met de verzekeringsduur. Het bodempensioen zou bereikbaar moeten zijn
bij 40-jarige verzekeringsduur, waarbij de verzekeringsduur
wordt afgemeten naar het aantal weken waarover premie is betaald. Heeft de verzekering derhalve b.v. 35 jaar geduurd, dan
dient het bodempensioen tot 35/ 40 gereduceerd te worden.
De invaliditeits-, weduwen- en wezenverzekering noem ik
thans in een adem met de ongevallenverzekering. Wat de prestaties van beide verzekeringen betreft, zie ik geen noodzaak tot
handhaving der bestaande discriminatie. Zowel bij ongeval, als
bij ziekte gevolgd door invaliditeit of bij invaliditeit van het
begin af, moet de uitkering afgestemd zijn op de hoogte van het
inkomen en met de veranderingen in de geldwaarde schommelen. Het zou doelmatig zijn indien wij konden komen tot één verzekering van ziekte en ongeval waarbij zij, die ziek of invalide
worden en wier ziekte of invaliditeit geen verband houdt hlet
de dienstbetrekking, en zij, bij wie dit wel het geval is, alsmede
hun nagelaten betrekkingen op dezelfde wijze worden behandeld. Daarbij zou de geneeskundige behandeling, welke de huidige ongevallenverzekering kent, geheel overgebracht kunnen
worden naar de ziekenfondsverzekering. Waar ik te andere
plaatse de theoretische motivering voor een dergelijke gelijkschakeling uitvoerig heb uiteengezet, volsta ik thans met het
uitspreken van de wenselijkheid. 2) Van veel belang is het voor
de practische uitwerking, hoe de medische deskundigen t.o.v.
de gelijkschakeling van ziekte en ongeval staan. Waar ik zowel
1) Zie mijn "Ouderdomsverzekering", de Sociale Zekerheidsgids
Mei 1950.
2) Individualistische Karaktertrekken etc., pag. 121 e.v.
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enthousiaste voor- als tegenstanders heb mogen beluisteren.
meen ik vooralsnog niet tot de onmogelijkheid te moeten besluiten. Een nauwgezet objectief wetenschappelijk onderzoek blijft
hier wenselijk. Wel wil ik nog opmerken dat indien de lasten van
een - in bovengenoemde zin - gewijzigde invaliditeitsverzekering economisch niet te dragen zouden zijn, naar mijn mening de
prestaties van de ongevallenverzekering desnoods verlaagd
en op hetzelfde peil gebracht dienen te worden als de verhoogde
invaliditeitsuitkeringen. Een blijvende discriminatie lijkt mij
onverantwoord.
Ten aanzien van de kinderbijslagverzekering sluit ik mij aan
bij het op het bovenaangehaalde partijcongres gestelde. Ook hier
is echter een nauwgezet onderzoek naar de economische mogelijkheden gewenst. 1)
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In verband met de uitvoerige beschouwing, welke Mulders
aan de economische aspecten van de sociale arbeidsverzekering
heeft gewijd, kan ik mij, in het bijzonder voor wat betreft de
economische gevolgen van de sociale arbeidsverzekering, een
grote beperking opleggen. 2) Binnen het bestek van dit artikel
zou ik enige opmerkingen willen plaatsen over het karakter der
sociale arbeidsverzekering en daarbij aansluitend over de premieheffing en het vraagstuk van fondsvorming of omslag in de
sociale arbeidsverzekering.
In de meest recente discussie over het begrip "verzekering",
hetwelk in de samenstelling sociale of sociale arbeidsverzekering wordt gebezigd, is de vraag weer actueel geworden of men
onder dit begrip "verzekering" hetzelfde dient te verstaan als
onder het begrip "verzekering", hetwelk gebezigd wordt in de
samenstelling private verzekering. Deze vraagstelling is van
bijzondere betekenis voor het economisch aspect van de sociale
arbeidsverzekering.
Immers de particuliere verzekering moet met het oog op haar
commerciële instelling het risico hetwelk iedere verzekerde
voor de verzekering oplevert zo nauwkeurig mogelijk bepalen,
teneinde voor iedere verzekerde zo scherp mogelijk de premie
te kunnen calculeren. De particuliere verzekering moet in verband daarmede gericht zijn op een zo nauwkeurig mogelijk gecalculeerde premiedifferentiatie. In deze differentiatie ligt de
mogelijkheid van een gezonde concurrentie. Dat streven der
1) Zie Sociale Zekerheid en Persoonlijkheid, 's Gravenhage, 1949,
peg. 40.
2) Th. H. Mulders, De financiering en economische gevolgen van de
sociale verzekering, in het Juli/Augustusnummer van dit tijdschrift.
Ik moge tevens verwijzen naar een binnenkort van mijn hand te verscr.ijnen studie "Le statut financier des assurances sociales aux
Pays-Bas" in Public Finance.
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particuliere verzekering leidt er toe, dat zij die een hoog risico
opleveren ook hoge premies moeten betalen en voorts, dat zij
wier risico uit commercieel oogpunt niet verzekerbaar is niet of
onder zeer beperkende voorwaarden tot de verzekering kunnen worden toegelaten.
De commerciële instelling der particuliere verzekering roept
behalve een scherp gecalculeerde premiedifferentiatie ook de
noodzaak op van fondsvorming. En wel in hoofdzaak als een
waarborg voor de verzekerde. De verzekerde moet de zekerheid hebben, dat ook bij plotselinge of geleidelijke liquidatie
der verzekering voor hem een reserve aanwezig is, waaruit de
maatschappij de verplichtingen te zijnen opzichte kan voldoen.
Hoe ligt dit nu bij de sociale arbeidsverzekering? Is het hier
gehanteerde verzekeringsbegrip hetzelfde als dat der particuliere verzekering. Ik meen dit te moeten betwijfelen. Volgens
Levenbach moet men onder sociale verzekeringen in de juiste
zin van het woord verstaan, "het geheel van die instellingen of
maatregelen, welke beogen aan personen, die tot een bepaalde
groepering van economisch zwakkeren behoren, recht op een
zekere prestatie te verschaffen in geval van intreden van omitandigheden, welke voor hen allen als mogelijkheid dreigen en
welke tot gevolg hebben, hetzij dat hun inkomen (met name
in verband met hun arbeid) ophoudt of vermindert, hetzij dat
voor hen zeer moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden,
hetzij beide".l)Alhoewel ik een heel stuk met Levenbach's definitie kan meegaan, meen ik dat zij te ruim is en met name twijfel openlaat of er voor Levenbach nog wel onderscheid is tussen
sociale verzekering en verzorging. In verband hiermede heb ik
mij te andere plaatse veroorloofd de definitie van Levenbach op
de volgende wijze te amenderen: Onder sociale arbeidsverzekering moet men verstaan: "het geheel van die instellingen of
maatregelen, welke beogen aan degenen die zich door arbeid een
inkomen verwerven, door middel van heffingen op dat inkomen,
recht op een zekere prestatie te verschaffen, in geval van intreden van omstandigheden, welke voor hen allen als mogelijkheid
- dreigen en welke tot gevolg hebben, hetzij dat hun inkomen
uit arbeid ophoudt of vermindert, hetzij dat voor hen zeer
moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden, hetzij
beide. 2 ) De gecursiveerde zjnnen geven het verschil tussen
Levenbachs en mijn definitie aan, een verschil hetwelk Romme
in zijn onlangs te Drakenburgh gehouden rede zeer essentieel
noemde. 8 ) Tegenover verzekering spreek ik van een verzor1) M. G. Levenbach, Sociale Zekerheid, Sociaal Maandblad 2e jrg.,

11.
Individualistische Karaktertrekken etc., pag. 15 e.v.
C. P. M. Romme, Ouderdomsverzekering, rede uitgesproken voor
de Landelijke Subgroep Sociale Verzekering van de A.R.K.A. op 22
April 1950 op Drakenburgh. Deze rede zal binnenkort door de A.R.K.A.
in druk worden uitgegeven.
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gingsstelsel, wanneer de Staat de algehele zorg voor de bestaanszekerheid der staatsburgers op zich neemt en de midde~
len daarvoor betrekt uit de algemene belastingheffing.
Naar mijn wijze van zien is het voor de sociale arbeidsverzekering niet essentieel dat er een causaal verband bestaat tussen
premie en uitkering, of dat er een causaal verband bestaat tussen
de premie en de hoogte van het risico. Het beginsel waarop
de sociale arbeidsverzekering steunt is niet het beginsel van het
"do ut des", doch het solidaristisch beginsel dat geme~nschap
pelijke lasten gemeenschappelijk gedragen moeteh worden,
m.a.w. premiedifferentiatie is niet geëist in de sociale arbeidsverzekering.
Dit vastgesteld hebbend is een andere kwestie van belang nl.
de vraag naar het karakter der premie in de sociale arbeidsverzekering. Wanneer wij nu in het oog houden, dat de
sociale arbeidsverzekering in Nederland in de publiekrechtelijke sfeer ligt, dan zal het duidelijk zijn, dat de publiekrechtelijke heffingen van de sociale arbeidsverzekering nl. de premiën
economisch tot de belastingen gerekend moeten worden. Het zijn
evenwel een bepaald soort belastingen n.l. bijdragen (in de
huidige discussie wel eens te veel aangeduid met het woord
bestemmingsheffing) , dat zijn belastingen, welke geheven worden ter behartiging van een bepaald doel, waartoe de bijdrageplichtigen aanleiding hebben gegeven of waarvan zij voordeel
trekken.
In het verleden heeft men, bij de diverse stelsels van sociale
arbeidsverzekering - en in het bijzonder ook bij de ouderdomsverzekering - de premie veelal beschouwd als de premie
uit de private verzekering, welke in verband werd gebracht
met een bepaald omschreven risico en met een bepaalde schadeloosstelling, doch wanneer wij inzien, dat de premie waarom
het in de sociale arbeidsverzekering gaat, in wezen niets anders
is dan een publieke bijdrage, dan wordt het duidelijk dat de individualistische techniek hier niet op zijn plaats is.
lV[aar evenmin is er aanleiding om hier uit af te leiden, dat
de sociale arbeidsverzekering gefinancierd zou moeten worden
uit de algemène belastingheffing.
Op theoretische overwegingen maak ik bezwaar tegen de
vereenzelviging van de bijdrage met de algemene belastingheffing, wat in het dagelijks gesprek toch wel eens gebeurt,
zowel door de vóór- als de tegenstanders van staatspensioen.
De voorstanders doen dit ten onrechte, omdat de algemene belastingheffing geen speciale bestemming heeft voor de bijdrageplichtigen, de tegenstanders doen dit ten onrechte enerzijds, omdat de bijdrage niet behoort tot de algemene middelen, anderzijds omdat iedere publiekrechtelijke premieheffing
een bijdrage is.
Vraagt men de theoreticus op het gebied der sociale arbeids. verzekering of op het terrein der openbare financiën, of ouder-
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domsverzekering tot staatspensioen wordt, wanneer men haar
financiert door middel van een bijdrage, dan zal hij antwoorden, dat iedere premie van de sociale arbeidsverzekering een
bijdrage is.
Terecht heeft Romme er dan ook op gewezen, dat het voor
het karakter der ouderdomsverzekering onverschillig is hoe
voor haar financiering geput wordt uit het rechtvaardig
arbeidsinkomen van de verzekerden - bij wijze van premie of
bij wijze van bestemmingsheffing (lees bijdrage)-, als maar geput wordt uit de genoemde bron. Voor de doeltreffendheid der
ouderdomsverzekering, uit het oogpunt van de opvoering der
persoonlijke verantwoordelijkheid is het echter naar zijn mening noodzakelijk, dat de verzekerde zich duidelijk bewust is,
dat de middelen geput worden uit zijn arbeidsinkomen en dat
zijner medeverzekerden.
Is met het vorenstaande het karakter der premie aangegeven,
aansluitend hieraan moet ik enige opmerkingen maken over de
noodzaak van unificatie der premieheffing in de sociale arbeidsverzekering.
Reeds jarenlang wordt er in Nederland gestreefd naar een
doeltreffende unificatie in de sociale arbeidsverzekering. In het
kader van deze unificatie is een unificatie van de premieheffing
onmisbaar. In het verleden is deze unificatie veelal afgestuit op
de moeilijkheid, dat premiedifferentiatie, wettelijk, enjof buitenwettelijk bij de verschillende vormen van sociale arbeidsverzekering werd toegepast, terwijl de premie bovendien door verschillende organen werd geïnd. Het is duidelijk, dat een dergelijk stelsel ongewenst is. Het is wenselijk dat de werkgever
voor de inning der premie slechts met één orgaan te maken heeft
en wanneer de heffing bovendien een uniforme heffing zou zijn,
is hierdoor een enorme kostenbesparing èn bij de uitvoeringsorganen èn bij het bedrijfsleven bereikbaar. Ik vraag me zelfs
af, of het noodzakelijk is, dat het orgaan, hetwelk de premie int,
hetzelfde moet zijn als dat, hetwelk uitkeert. Kan men hier niet
een zekere parallel trekken met de gemeenten? De gemeenten
innen zelf verschillende belastingen niet, doch deze belastingen
worden geïnd via de Rijksbelastingdienst. Wanneer men kiest
voor een uniforme premie voor alle verzekeringen te zamen,
dan is het een doelmatigheidsvraag wie de premie int. Indien
wij in de toekomst in Nederland slechts één type uitvoeringsorgaan zullen krijgen voor alle verzekeringen, ligt het voor de
hand, dat dit orgaan ook de premie int. Behouden wij een zeker
dualisme in de uitvoering, dan dient naar mijn mening dit dualisme zeker overwonnen te worden op het stuk van de premieinning.
Een uniforme premie acht ik ook bij bedrijfsgewijze uitvoering
redelijk en wenselijk, waarbij de mogelijkheid van centrale
pooling van tekorten en overschotten mogelijk dient te zijn.
Men kan tegen de uniforme premie inbrengen, dat het dan
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onmogelijk wordt bovenwettelijke uitkeringen te geven. Afgezien nog van het feit dat er m.i. geen causaal verband behoeft
te bestaan tussen premie en uitkering, wijs ik er echter op dat
juist de uniforme premie zodanig bepaald kan zijn dat zij toereikend is voor de wettelijke èn voor bovenwettelijke uitkeringen, waarbij ieder orgaan een "freies Ermessen" heeft, de
marge voor buitenwettelijke uitkeringen aan te wenden op een
wijze, welke zoveel mogelijk bij de in het bedrijf gegroeide gewoonten en verhoudingen aansluit. Dat deze buitenwettelijke
voorzieningen van bedrijf tot bedrijf verschillend kunnen zijn,
zal iedereen duidelijk zijn.
Ik ben er niet zeker van dat bij de hantering van een uniforme
premie de premie-inning nog iets met het bedrijfseigene te maken heeft; evenmin als men de gemeentelijke zelfstandigheid
aantast door belastinginning over te laten aan 's Rijksbelastingen, evenmin tast men m.i. de zelfstandigheid der uitvoeringsorganen der sociale arbeidsverzekering aan door de vaststelling
en de inning op te dragen aan een centraal administratiekantoor.
Een dergelijke centrale administratie, welke men toch reeds
niet kan missen als permanence de l'inventaire, zou dienstbaar
gemaakt kunnen worden aan de opsporing van onwillige werkgevers en verzekerden (die zijn er ook nog!), terwijl zij tevens
de minst prettige werkzaamheid bij de uitvoering der sociale
arbeidsverzekering, n.l. de premie-inning, zou kunnen vervullen.
Ik blijf er echter bij, dat de vraag of men het uitvoeringsorgaan zelf de premie wil laten innen, of dat men dit opdraagt
aan een speciaal orgaan, een kwestie, van doelmatigheid is, waarbij men echter in het oog moet houden, dat naarmate de uitvoering der sociale arbeidsverzekering meer gesplitst is, de
noodzaak van één premie innend orgaan wenselijker wordt.
Er is naast de wens om tot vereenvoudiging te komen nog
een tweede reden, waarom ik een uniforme premie voorsta, n.l.
de wenselijkheid van buigzame premietarieven. Zoals ik reeds
opmerkte, is de premie der sociale arbeidsverzekering een bijzondere belasting, n.l. een bijdrage. De moderne belastingtheorie brengt nu het vraagstuk van de belastingheffing in verband
met de conjunctuur. De conjunctuurtheorie stelt, dat een van
de middelen om uit de depressie te geraken is, het verlagen van
de belastingen om daardoor hetzij meer koopkracht in handen
van de consumenten te brengen, hetzij de investeringen aan te
wakkeren. In beide gevallen kunnen de in de particuliere sector braak liggende productiefactoren wederom tot bedrijvigheid
geraken, zodat de werkgelegenheid kan worden gehandhaafd of
een vermindering daarvan kan worden tegengegaan. 1)
Smeets betwijfelt nu, dat de vermindering van de belastingen
1) M. J. H. Smeets, Aantekeningen over de theorie der belastingen,
Economie, Mei 1950, pag. 417 .
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in de depressie practisch zou kunnen worden bereikt door verlaging van de algemene inkomstenbelasting ten gunste van de
lagere tariefgroepen, omdat tal van personen ten gevolge van
het rekening houden met de grootte van het gezin, niet onder
die belasting vallen, zodat de met deze reductie te bevorderen
grotere koopkracht niet wordt verkregen. Ook de omzetbelasting acht Smeets hiertoe minder geschikt. Smeets meent, dat de
beste oplossing gegeven kan worden door een verlaging van de
vereveningsheffing en van de tarieven voor de sociale arbeidsverzekering. Vooral dit laatste geeft naar zijn mening een
rechtstreekse verhoging van de inhoud van het loonzakje. 1)
Ik kan met deze zienswijze accoord gaan, mits voldaan wordt
aan twee voorwaarden. De eerste is, dat het aandeel, hetwelk de
arbeider moet bijdragen in de sociale arbeidsverzekering, verhoogd wordt (thans bedraagt dit n.l. maximaal 2,8 %). Deze
verhoging moet gecompenseerd worden door een loonsverhoging, welke op haar beurt weer gecompenseerd wordt door de
verlaging van het werkgeversaandeel. De tweede voorwaarde
is dat het premiebeleid te overzien is, hetwelk het eenvoudigste
is bij een uniforme premie. Met deze uniforme premie kan men
zodanig manipuleren dat in de hausse overschotten worden gevormd, terwijl in de depressie de premie verlaagd wordt.
Tot slot een korte opmerking inzake de kwestie van fondsvorming of omslag in de sociale arbeidsverzekering. Uit het oogpunt
van de sociale arbeidsverzekering zelve acht ik fondsvorming
niet noodzakelijk en bij een prestatiestelsel op de grondslagen,
welke ik hierboven uiteenzette, zelfs onmogelijk. Daarmede doel
ik op die fondsvorming, welke op basis van de gulden is gulden"-theorie de uitbetaling van een op actuariële grondslagen
berekende wiskundige reserve voor de uitbetaling der individuele renten of uitkeringen wil garanderen. Een andere kwestie is echter of het niet wenselijk is, dat men door middel van
de bij de sociale arbeidsverzekering gevormde collectieve
besparingen medewerkt aan de vorming van het toekomstige
reële inkomen der verzekerden. Dit is een vraagstuk, hetwelk
nauwlettende aandacht vergt. Ik sluit mij ten deze gaarne aan
bij het door Mulders reeds opgemerkte. 2 )

VI
Over het organisatieprobleem in de sociale arbeidsverzekering moge ik kort zijn. Veraart heeft in zijn opstel in deze cyclus
reeds een schets gegeven van de concrete situatie en deze schets
vergezeld doen gaan van een positieve critiek. ;;)
In het daarop volgend opstel heeft Van Uden het uitvoeringsprobleem der sociale arbeidsverzekering afzonderlijk behan1) Men zie ook M. J. H. Smeets, Buigzame belastingtarieven, Econ.
Stat. Berichten, 9 November 1949, pag. 889.
2) Op. cito pag. 206.
3) Op. cito pag. 184 e.v.
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deld. 1) In beide opstellen wordt o.m, de verplichte centrale
administratie becritiseerd. Ook door verschillende andere
schrijvers is het ontwerp organisatiewet sociale verzekering aan
een uitvoerige critiek onderworpen. Waar ik mijn mening over
de organisatie der sociale arbeidsverzekering reeds op verschillende plaatsen heb kenbaar gemaakt, 2) lijkt het mij niet nodig
hierop nader in te gaan. Ik moge mij, overeenkomstig de opzet
van dit artikel, hetwelk beoogt beginselen en grenzen aan te
geven, beperken tot de volgende opmerking.
Tot de algemene beginselen, waarop de uitvoering der sociale
arbeidsverzekering moet steunen, behoort naar mijn wijze van
zien het beginsel, dat de publiekrechtelijk geregelde sociale arbeidsverzekering ook uitgevoerd wordt door publiekrechtelijke
organen. Ten aanzien van de publiekrechtelijke organen dient
naar mijn mening voorop te staan, dat zij niet primair organen
dienen te zijn van de Rijksoverheid, m.a.w. het publiekrechtelijk orgaan dient niet primair een Staatsorgaan te zijn, doch een
belangengemeenschap, welke met publiekrechtelijk gezag is bekleed. Bij de vraag naar de concrete opbouw van deze publiekrechtelijke uitvoeringsorganen moet men zich afvragen, welk
verband het meest aangewezen is voor de uitvoering van de zeer
verscheidene verzekeringsvormen.
Men kan dit probleem van verschillende zijden benaderen.
Zo kan men stellen dat iedereen, die arbeid verricht, van nature
behoort tot de gemeenschap der genen, die met hem dezelfde of
een soortgelijke functie in het maatschappelijk leven uitoefenen
en dat derhalve organen, waarin die personen verenigd zijn, het
meest aangewezen zijn om ook als uitvoeringsorganen der sociale
arbeidsverzekering op te treden. Men kan hierbij rechtstreeks
denken aan de organen der P.B.O., maar waar deze een vergaande functionele differentiatie behoeven, ligt het voor de hand,
dat hiervoor speciale functionele - waaronder de bedrijfs- organen optreden.
In deze gedachtengang gaat men dan uit van het beginsel der
functionele decentralisatie. Rekening houdende met de historische groei van de sociale arbeidsverzekering in Nederland is de
keuze van een uitvoeringsorganisatie op basis van het beginsel
der functionele decentralisatie volkomen verantwoord. Beziet
men het typische karakter van sommige takken van verzekering, welke niets bedrijfseigens hebben, dan rijst de vraag of
men bij het opdragen van taken aan de bovenvermelde organen
niet de grens moet trekken bij verzekeringen, welke een
bedrijfs- of beroepseigen karakter hebben. Beantwoordt men

snn.

1) C. W. A. van Uden. Het uitvoeringsprobleem van de sociale verzekeringswetten, in het Juli! Augustusnummer van dit tijdschrift.
2) Laatstelijk in "Dertig jaar Raden van Arbeid", de Tijd, 29 December 1949 en in "Constructieve of destructieve politiek ten aanzien
van de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank" in A.R.K.A.weekblad, 26 Januari 1950.
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deze vraag bevestigend, dan komt de vraag naar voren of men
voor de meer algemene verzekeringen een centraal orgaan moet
kiezen, dan wel of men hier niet territoriaal gedecentraliseerde
lichamen moet kiezen, waarbij ik denk aan een gewijzigde Raad
van Arbeid, waarvan de structuur meer op het zelfdoen is gericht. Het komt mij voor, dat het beginsel van decentralisatie
ook hier meer bij de historisch gegroeide verhoudingen aansluit,
dan het beginsel van de centralisatie.
Het grootste probleem is bij het kiezen van functioneel en territoriaal gedecentraliseerde lichamen ongetwijfeld het oplossen
van de dualiteit in de uitvoering. Verplichte centrale administratie is een eenvoudig middel, maar een middel, hetwelk grote
offers vraagt van de autonomie der organen. Over een centrale
premie-inning sprak ik reeds, zodat ik daar thans niet verder
op inga.
Hoe evenwel bij verwerping der centrale administratie in een
dualistisch stelsel unificatie in de uitvoering tot stand moet
komen, heeft nog niemand beproefd aan te geven op een wijze,
die algemene instemming heeft. Het heeft er soms de schijn van,
dat men de veelgeprezen unificatie in het geheel niet wil, maar
laat men het dan duidelijk zeggen. 1)

VII
Men kan zich afvragen of het bovenstaande voldoende geconcretiseerd te noemen is, om als een programma van de desiderata op het gebied van de sociale zekerheid aangeduid te worden. Meer dan een beginsel-programma is het n.m.m. niet en ik
beoogde ook niet meer te geven. De gezamenlijke artikelen van
vijf personen met verschillende zienswijzen op dezelfde problemen houden echter stof genoeg in om een programma op te bouwen. Een programma is een afsluiting van een gedachtenwisseling. De gedachtenwisseling is echter nog geenszins afgesloten,
heeft de redactie in het "Ten geleide" opgemerkt. Dat deze gedachtenwisseling wenselijk is, zal wel niemand willen ontkennen.
Indien uit die gedachtenwisseling een posHief programma
groeit, is de opzet van deze artikelen ruimschoots geslaagd.

1) Buiten bespreking liet ik in het bovenstaande het vraagstuk van
de organisatie van het ziekenfondswezen. Mijn voorkeur voor levensbeschouwelijke ziekenfondsen sprak ik reeds uit in een opstel, getiteld:
De positie der ziekenfondsen en de reorganisatie der sociale arbeidsverzekering, in Speciaal nummer van Ziekenfondsvragen, Juli! Augustus
1950.

236

'-....--

~

~-

~-------

'n
~t

le
.d

ie
t,

r!n

i-

te

le

!n
~t

e,
n,

lr

e:i-

rik

LU

e-

ll-

en,
e-

n.

la

In

.s-

d:
'r-

US

--~

- - - - _...

_ _...

_._-~--~,

':Doelmatiflheid in de democratie
I
door Prof. Mr. F. J. F. M. DUYNSTEE
\,- - - - - - - - - - at in een staatsinrichting al dan niet doelmatig is,
hangt af de visie op het doel der staatkunde. Deze
laatste vindt in het sociaal welzijn doel en maatstaf. De staatkunde is er dus uiteindelijk op
gericht, om de juist gerichte ordenende macht van de mensen in hun dagelijks sociaal leven te behouden, te herstellen of te bevorderen. Het sociaal welzijn immers bestaat in een
juist gerichte zelfordening van de mensen in hun sociale wisselwerking.
Daarom is de juiste onderordening van de voorziening in allerlei collectieve belangen aan het sociaal welzijn (en dus aan de
menselijke zelfordening) de enig ware maatstaf voor doelmatigheid in de staatsinrichting.
Mijn repliek op de beschouwingen van Prof. Romme wordt
in drie delen gesplitst:
1. De verhouding van specifiek-politieke tot specifiek-rechterlijke organen.
2. De versterking van het dualisme tussen Kroon en Parlement.
3. Het probleem van tradities en sociale differentiatie tegenover nivellering.

\\V

1

Prof. Romme stelt, dat er in de staatkunde "één kapitein op
het schip" moet staan. Vandaar: verwerping van administratieve
rechtspraak, welke mede zekere rechtvaardigheidscontrole omvat en verwerping van de figuur, dat de Eerste Kamer controle
op een dergelijke rechtspraak zou uitoefenen. En om even vooruit te lopen: vergis ik me, als de afkeer van Prof. Romme tegen
versterking van het dualisme tussen Kroon en Parlement al
evenzeer beïnvloed is door de eis: één kapitein op het schip?
Vanwaar deze eis? Zij is in strijd met vele historische staatsinrichtingen met de leer van Montesquieu en met de bestaande
constitutie der U.S.A., welke weer door de meeste Amerikaanse
staten is nagevolgd. Ondanks de algemene gelding van het
monarchale principe was er in de Middeleeuwen geen sprake
van zulk een één-kapiteinschap; alom was de verhouding Koning
tot parlement (Standen) dualistisch, ook in Engeland tot aan
de troonsbestijging van het Huis Hannover.
237

, he

~ T~

1

, li
I,

I
"

De sedertdien in Engeland gevestigde parlementaire suprematie is waarschijnlijk wel de meest geconcentreerde vorm van
uitoefening van het centraaloverheidsgezag, welke de menselijke geschiedenis kent. Onder bepaalde omstandigheden kan
zulk een concentratie wel aanvaardbaar zijn. Wij menen, dat zij
dit in steeds mindere mate is, naarmate de staatkunde meer
beheerst wordt door sociaal idealisme, en daarmede tot hefboom
wordt van heel het sociale leven omspannende vooruitgangsstrevingen. Het "streamlinen" van de centrale overheid brengt
dan mee, dat in steeds stijgende en steeds totaler wijze de overheid bron wordt van orde, en dat de zelfordening der sociale
realiteit ieder steunpunt in de staatsinrichting verliest. De
monistische conceptie van de parlementaire democratie leidt
aldus met psychologische noodzakelijkheid tot voortschrijdende
verdringing van alle andere rechtsbronnen door de rechtbron,
welke wortelt in de politieke volkswil (Rousseau!). Het democratisch legitimiteitsprincipe wordt aldus monopolistisch. Alle
andere bronnen van ordening worden daarin geabsorbeerd; alle
ordeningen, berustend op andere bronnen worden daardoor verdrongen. Van hieruit laat zich niet verstaan, dat recht kan berusten op gemeenschapssouvereiniteit en op het subsidiariteitsprincipe, noch dat koning of rechterlijke macht in politicis
enigerlei zeggenschap zouden bezitten; van hieruit is slechts
een systeem van gedelegeerde en gecontroleerde bevoegdheden
van lagere corporaties denkbaar (decentralisatie). Ja zelfs de
subjectieve rechten nemen de gestalte aan van louter op delegatie berustende bevoegdheden.
In combinatie dus met het hedendaagse sociaal idealisme is
de theorie der geconcentreerde overheidsmacht ondoelmatig; en
welke andere verklaring kan men geven voor de theoretische
"doelmatigheid" van het één-kapiteinschap, dan juist het in de
politieke volkswil belichaamde sociaal idealisme? In Engeland
is dit systeem niet gevestigd, omdat men het op zodanige grond
"doelmatig" vond, maar veeleer als een resultaat van toenmalige
feitelijke omstandigheden.
Wij menen dus, dat het één-kapiteinschap ertoe moet leiden,
dat de rechtsorde haar organische wortels in de menselijke zelfordening verliest; en het gevolg hiervan is, dat zelfs de mogelijkheid van behoud of herstel van sociaal welzijn wordt uitgestoten. Wat juist nodig is, is het herstel van een verankering
van de menselijke zelfordening en de concrete orde der menselijke verhoudingen in de staatsinrichting zelve; juist op verbreking van de huidige concentratie dient ons streven n.m.m.
gericht te zijn; juist zeker geordend veelvoud van kapiteins is
onder de huidige omstandigheden doelmatig.
2

Het standpunt van Prof. Romme ter zake van de verhouding
van kabinet tot parlement kan als volgt worden geresumeerd:
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a. Bij de kabinetsformatie dient de fomateur overleg te plegen met de in aanmerking komende fracties omtrent samenstelling en program van het ministerie.
b. Tussen een ministerie en een kamermeerderheid dient zekere binding te bestaan op grond van het "beleid in zijn geheel";
anders wordt dit geheel opgeofferd aan zijn delen.
c. Alleen dan mag de oppositie tegen een bepaalde regeringsmaatregel zó optreden, dat het ministerie heengaat, indien die
oppositie kans ziet op een beter ministerie; zonder dien dreigt
regeringloosheid.
d. Tijdens de zittingsperiode dienen ministers en kamerleden
met mate overleg te plegen. Wat dit punt betreft heeft Prof.
Romme m.i. wel aangetoond, dat ik met mijn critiek op dit overleg mijn doel ben voorbij geschoten. Ik erken de juistheid van
zijn betoog in deze.
Punten a en b dienen wèl te worden onderscheiden: de onder
b bedoelde binding is zeer wel mogelijk zonder dat het onder a
vermeld overleg in feite plaats vond: dit overleg is slechts zekere
prealabele verzekering ten opzichte van de toekomstige binding;
onontbeerlijk is die verzekering niet.
De beslissende vraag is derhalve: moet zulk een binding t.z.v.
het "beleid in zijn geheel" wenselijk worden geacht? Zou men
deze binding onwenselijk achten, dan zou men dus implicite
voorkeur uitspreken voor extra-parlementaire kabinetten (waaronder weer vele varianten mogelijk zijn). Dit soort kabinetten
is dan juist gekenmerkt doordat zulk een binding ontbreekt,
hetzij omdat zij geen duidelijk "beleid in zijn geheel" hebben,
hetzij omdat dit sterk op de achtergrond blijft, hetzij omdat de
samenstelling geen duklelijk gekleurd politiek geheel oplevert,
hetzij omdat de Kamer zich minder gelegen laat liggen aan "het
beleid in zijn geheel".
Zou men nu dergelijke "extra-parlementaire kabinetten" aanvaarbaar achten, dan valt m.i. punt c uit bovenstaand résumé
weg. Het gevaar van regeringloosheid dreigt immers alleen, indien het nieuwe kabinet (ook weer) een parlementair kabinet
moet wezen, een binding moet hebben met een bepaalde kamermeerderheid. Staat echter de deur naar dergelijke extra-parlementaire kabinetten open, dan kan bezwaarlijk van een onoplosbare crisis worden gesproken. Ik geloof dus, dat de juistheid
of onjuistheid van stelling c afhangt van de juistheid of onjuistheid van stelling b.
Ik moge thans kort spreken over de betekenis van het overleg
tussen formateur en fracties, om dan daarna te spreken over het
hoofdpunt: de binding tussen ministerie en parlement ter zake
van het "beleid als geheel".
Biedt het overleg tussen formateur en fracties een effectieve
garantie? Als buitenstaander betwijfelen wij dit. "La petite
histoire" speelt een vrij grote rol in de politieke gang van zaken;
psychologische verhoudingen, min of meer toevallige gebeurte-
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nissen, persoonlijke omstandigheden, zij maken vaak schone afspraken vooraf waardeloos; dit gaat al zo in het normale leven;
in de politiek komt daar dan bij de geheel eigen aard der regeringsfunctie, de bijzondere betekenis van wijzigingen in de omstandigheden, en het bijzonder belang van het financiële aspect.
Wat het overleg betreffende de samenstelling van het ministerie betreft (in het bijzonder nog, wanneer dit met overleg
over het program gepaard gaat), vrage men zich af, of hier niet
al spoedig een inbreuk dreigt op de rechten des Konings in deze
aangelegenheid. Koning en ministerie moeten extern een eenheid vormen. Maar bij de formatie zouden de fracties als 't ware
in de bakermat van het ministerie kunnen binnendringen? Zij
zouden aldus het grondpatroon van de toekomstige relatie tussen de Koning en zijn ministerie mede kunnen weven? M.i. is
de samenstelling van het ministerie een zaak, welke - behalve
de toekomstige ministers - in het stadium der formatie alleen
de Koning en de formateur aangaat. Natuurlijk: beiden zullen
met de parlementaire verhoudingen rekening hebben te houden; het ministerie zal het vertrouwen van de meerderheid der
kamer moeten hebben (dit behoeft nog geen binding in te houden!). Maar het gaat m.i. niet aan, om in deze aangelegenheid
de Koning voor een fait accompli te plaatsen of om indirect teweeg te brengen, dat 's Konings standpunt naar buiten blijkt.
Wij vrezen, dat wij ook op dit punt weer geconfronteerd worden
met het "één-kapiteinschap", met de monistische tendenzen in
ons staatsbestel.
Maar voor het overige hangt ons oordeel omtrent de betekenis
van dit overleg af van het antwoord op de vraag, of een binding
tussen het ministerie en een bepaalde meerderheid der kamers
ter zake van het "beleid als geheel" van het ministerie juist
(wenselijk, doelmatig) is.
Wat is dat "het beleid in zijn geheel", "de totaliteit van het
beleid" van een ministerie?
In ons land berust het, als ik de term goed versta, op zekere
krachtsverhouding tussen bepaalde politieke stromingen in het
ministerie, waaruit afgeleid kan worden, dat het ministerie tot
bepaalde compromissen bereid is, welke het aanpakken van
zekere actiuele politieke problemen mogelijk maken. Het beleid
als geheel zal zo dus, meer precies gezegd, wezen: de wil van het
ministerie om op basis van enig compromis bepaalde problemen
aan te gaan pakken. Juist de omstandigheid, dat het in ons land
practisch onmogelijk is, dat een ministerie op slechts één partij
steunt (de "klassieke" voorwaarde voor het eigenlijk parlementair stelsel), geeft aan dit "beleid als geheel" een eigen karakter, eerst deze omstandigheid brengt mee, dat hier ook
voor de bij het compromis betrokken partijen een brandend probleem ligt.
Laten we terstond opmerken, dat ik allerminst inzie, dat men
voor iets dergelijks de benaming "beleid in zijn geheel", "be-
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leid in zijn totaliteit", behoort te gebruiken. Misschien is de
zaak, door deze termen aangeduid een andere. Maar welke? leis
anders, dat vatbaar is om bij voorbaat tegenover de concrete
maatregelen van een ministerie geplaatst te worden, heb ik niet
kunnen vinden. Ik moge dus van de suppositie uitgaan, dat ik de
bedoeling juist begrepen heb; en ik word hierin versterkt door
de gedachten, dat die wil, om bepaalde problemen op zekere
wijze van compromis aan te pakken, vatbaar is om in een program te worden uitgedrukt; beleid als geheel en program hebben - wederom als ik Prof. Romme goed verstaan heb - heel
wat met elkander te maken: ik begreep, dat het beleid als geheel
uitdrukking in het program behoort te vinden.
Wat is hier nu echter "het geheel"? Ik zie weinig anders, dan
een agglomeraat van voorgenomen maatregelen.
Daarbij komt dan, dat juist het compromis-karakter bij voorbaat al belet, dat men zich een scherp beeld van de te nemen
maatregelen zou kunnen vormen; ook practisch is dit in de fase
van een kabinetsformatie heel moeilijk, zo niet onmogelijk.
Dientengevolge krijgt het "beleid als geheel" of het program
gemakkelijk het aanzien van vrij vage formules, hier en daar
opgesierd met een zeer actuele beslissing voor de naaste toekomst. Het beleid in zijn geheel is, zo dunkt me, meer een vaag
beeld, omtrent dingen waar iets aan moet worden gedaan, dan
een complex van voorzieningen, welke in concreto moeten \vorden getroffen; want, zoals al gezegd, omtrent die voorzieningen
kan men zich zo bij voorbaat maar heel vaag een voorstelling
vormen, van uitzonderlijke gevallen afgezien (bijv. enkele punten van het Indonesisch beleid had men waarschijnlijk wel vrij
nauwkeurig gepreciseerd .... ).
Welnu, in de mate waarin men meer let op de vage doelstellingen, welke men denkt te bereiken door bepaalde overheidsvoorzieningen, belandt men ook meer in vrij speculatieve uitspraken omtrent dingen die in de bestaande samenleving moeten veranderen. Daaromtrent kan men het tussen verschillende
politieke stromingen in verschillende gevallen ook wel vrij gemakkelijk eens worden. Onder de vele euvelen welke ons ondermaanse tot aan het einde der dagen zullen kenmerken. zijn
er steeds wel enkele, die zo nijpend zijn, dat mensen van geheel
verschi1lende richtingen het er over eens zullen worden, dat
hieraan wat moet worden gedaan.
En hier dringt dan meteen ook het gevaar binnen van het sociaal idealisme, hierin bestaande, dat men te vaak en in te nerfectionistische mate gebreken in de maatschappij wil we,g\verken. Het is psychologisch volkomen verklaarbaar, dat men aldus
de concrete politiek vanuit een te idealistische gezichtshoek gaat
bekijken, daarmede onherroepelijk het collectivisme versterkend.
Het sociaal welzijn immers, berustend op menselijke zelfordening, eist, gezien de gevallen staat van de mens, dat men zeer
veel euvelen heeft te tolereren. Deze tolerantie mag niet zóver
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gaan, dat men in stilte zou moeten toezien, dat heel de juiste
gerichtheid uit de sociale wisselwerking verdwijnt. Maar anderzijds leidt het collectivisme vrijwel linea recta tot het wegdrijven van de juiste gerichtheid, welke immers per se wortelen
moet in menselijke zelfordening.
Het "beleid in zijn geheel", het "program" geeft de staatkunde
daarom gemakkelijk reen rationalistische inslag. Heden ten dage
is het gewoonte geworden, om abstracte doelstellingen en vage
richtlijnen in het staatkundig leven ver te overschatten. Op
grond van theoretisch onjuiste inzichten zoekt men de staatkundige waarden te veel en te vlug in uitspraken, vol sociaal
idealisme, welke liggen op het niveau der politieke speculatie .
Nu kan een abstracte programmatische uitspraak, een doelstelling, om aal} eén bepaalde toestand iets te doen, op zich zelf
alleszins aanvaardbaar zijn. Máár, zulk een doelstelling kan leiden tot een overheidsvoorziening, welke even goed bevorderlijk
kan zijn voor het sociaal welzijn als tot ene, welke daarvoor
verderfelijk is. Wordt de doelstelling uitgewerkt op collectivistische wijze, dan heeft zij gevoerd tot een malum, een malum,
dat onder de bestaande verhoudingen groter is, dan het malum,
dat überhaupt géén uitvoering aan die doelstelling wordt gegeven.
In vele gevallen ligt het verschil tussen collectivisme en laten wij zeggen - solidarisme niet zozeer in zekere algemeen
geformuleerde doeleinden (euvelen waaraan iets gedaan moet
worden), maar in de wijze van verwerkelijking daarvan. Het
verschil ligt dan veeleer in de staatkundige METHODE. Simplistisch uitgedrukt kan men zeggen: het collectivisme streeft
dergelijke doeleinden perfectionistisch na, en dus direct via de
macht der centrale overheid; deze moet de resultaten garanderen. De defecten, welke zouden intreden in zoverre men aan
de menselijke zelfordening op zulk gebied ruimte laat, zijn voor
het collectivisme onaanvaardbaar. In de beide hier aangeduide
opzichten staat het collectivisme dus radicaal tegenover het
solidarisme. Voor dit laatste, met zijn conceptie van de mens,
van de samenleving, van het recht en van het gezag, zal men
- wil men het sociaal welzijn behouden of bevorderen - velerlei defecten MOETEN tolereren en zal men de centrale overheid
slechts in dringende gevallen bevoegdheid toekennen.
Het "beleid in zjjn geheel" of program beweegt zich derhalve
op een ander niveau dan de concrete maatregelen; beide dingen
staan niet tegenover elkaar als geheel en deel; zij zijn incommensurabel. Het "beleid in zijn geheel" of program ligt als 't
ware boven of buiten het niveau van het staatkundig goed en
kwaad, van wat bevorderlijk en schadelijk is voor het sociaal
welzijn. Het concrete handelen, de daadwerkelijke voorzieningen zijn eerst goed of kwaad, niet het voornemen om op nader
te bepalen wijze concreet te handelen, om een voorziening te
treffen, ongeacht haar concrete goed- of kwaadheid. Een beleid
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is in zijn totaliteit inderdaad goed, als de vier jaren regeringsbeleid tot een agglomeraat van maatregelen hebben gevoerd,
welke stuk voor stuk het sociaal welzijn hebben bevorderd. Deze "goedheid" hangt niet alleen af van theoretisch juiste doelstellingen en van daarmee samenhangende beginselen, doch-nog
meer van de integratie-methode, welke de voorziening in het
geheel der bestaande menselijke verhoudingen heeft ingevlochten. Voor goed- of kwaadheid van een voorziening is - behalve
dan de doelstelling - beslissend: de concrete opzet van de voorziening zelve, de grenzen daarbij inachtgenomen en de defecten, daarbij aanvaard; de verhouding daarin neergelegd tussen
staatsorganen en andere menselijke krachten en instellingen, de
rechten en plichten, de bevoegdheden en de rechtsmiddelen, in
de voorziening belichaamd, de afbakening deF. taken, in, de voorziening vooronderstelt of daardoor teweeggebracht, enz. Eerst
een in deze opzichten juist gevoerd beleid is bevorderlijk voor
het sociaal welzijn. Men kan zeggen, dat de totaliteit van een
vierjarig beleid dàn goed is, indien het in concreto tot daadwerkelijke verbeteringen voor het sociaal welzijn heeft geleid; niet
de samenhang tussen de voorzieningen in de abstracte voor- ,
nemens der regering, doch de samenhang tussen de voorzieningen in haar concrete effecten in het sociale leven is relevant.
Welnu, de binding van een bepaalde kamermeerderheid aan
het "beleid als geheel" of program is een binding aan iets, dat
in zich zelf noch goed noch kwaad is in de orde van het handelen (en daarin ligt de staatkunde toch). Daarom is die binding
ook onjuist, tenzij garanties bestaan, dat de con6rete voorzieningen in de orde van het handelen goed zijn.
Deze garanties bestaan heden ten dage onder onze politieke
constellatie niet. In mijn artikel in het April-nummer gaf ik
hiervoor enkele argumenten; en ook in het bovenstaande zijn nog
wel argumenten te lezen. De gegeven argumenten werden in
hoofdzaak door Prof. Romme onweersproken gelaten. Zolang
ik mag aannemen, dat wij het over de afwezigheid van zulke
garanties - om niet sterker te spreken - wel eens zijn, mag
ik me ontslagen achten van verdere beschouwingen hieromtrent.
Inmiddels heeft Prof. Romme mijn betoog nog op een essentiëel onderdeel becritiseerd. Ik stelde, dat de ministeries heden
ten dage geneigd zijn de overheidsmaatregelen te nemen vanuit
de aspecten der overheidsdiensten, met name ter wille van hun
efficiënte en optimale werking; de collectivistische tendenz
wordt aldus door de departementen gevoed. Daartegenover bepleitte ik een versterking van de zelfstandigheid van de Staten
Generaal, opdat deze "het bevolkingsaspect", het sociaal welzijn
in zijn verankering in de menselijke zelfordening, tot effectieve
gelding kunnen brengen. Prof. Romme verwijt me nu, dat ik
verwaarloosd heb ~ vraag, of ook de kamerleden niet lijden
aan de zucht, om te zeer het aspect van de werking der over243
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heidsdienst (de collectivistische tendenz) te beklemtonen. Hiertegenover moge ik opmerken, dat de kamerleden de departementale ervaring missen; een deel hunner zal wellicht het
dienstaspect principiëel het juiste achten; voor de KVP geldt
dit niet. De beginselen waarop de KVP staat leiden ertoe, dat
zij optreedt voor het sociaal welzijn, waar dit door het collectief belang verdrukt dreigt te worden. Het enige gevaar dat ik
voor de KVP zie, is, dat men misschien over deze dingen heenloopt, er te weinig op bedacht is. En ik wil niet ontkennen, dat
ik soms de indruk had, dat dit laatste wel eens gebeurt. Maar,
zo vraagt men zich dan als buitenstaander af, in welke mate is
zulk eventueel over het hoofd zien dan weer te wijten aan het
te groot vertrouwen in een regering op grond van haar algemene doelstellingen en aan de daarmee samenhangende gevoelens van gebondenheid? Is men daardoor wellicht geneigd, om
datgeen wat uit de bus komt als het best bereikbaar compromis
te beschouwen in het kader van het zo hoog gewaardeerde "beleid als geheel"?
Wat inmiddels onder de, ook juist voor een buitenstaander
zo belangwekkende beschouwingen van Prof. Romme, mij misschien nog het eerst heeft geboeid, is zijn tot tweemaal toe uitgedrukte verbazing (als ik 't zo noemen mag), dat dezerzijds
wordt gemeend, dat het parlement, grof uitgedrukt, aan de leiband der regering loopt. Ik moet bekennen, dat het betoog van
Prof. Romme mij een doorlopende bevestiging van mijn opvatting toeschijnt. Alleen moet ik dan déze correctie aanbrengen:
de afhankelijkheid van de betrokken kamermeerderheid jegens
de regering is een voorwaardelijke; de kamer maakt zich afhankelijk voor de tijd, dat zij "het beleid als geheel" steunt en zolang zij geen beter "beleid in zijn geheel" weet. In deze voorwaardelijkheid der onzelfstandigheid schuilt de reden waai'om
Prof. Romme hier dan toch nog van zelfstandigheid kan spreken. Ik wil erkennen, dat de kamer waarschijnlijk wel in déze
zin zelfstandig is, mits verstaan wordt, dat die zelfstandigheid
zich - voor de tijd dat zij de binding met de regering handhaaft
- uit in onzelfstandigheid. En tegen dit laatste zijn mijn bezwaren gericht. Deze bezwûren worden allerminst weggenomen
doordat die onzelfstandigheid, welke ik als feitelijkheid betreurde, thans iets blijkt te zijn, dat de Kamer vrijwillig teweegbrengt,
en bovendien nog iets, dat zij teweegbrengt in het on,gelukkig
gevoel hiertoe - op grond van een zo twijfelachtige zaak als
"het beleid in zijn geheel" - verplicht te zijn!
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Thans moet ik nog enkele opmerkingen maken n.a.v. de beschouwingen van Prof. Rome over "nivellering", tradities en
sociale differentiatie. Inderdaad meen ik, dat door de historische
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sociale zelfordening der mensen verwerkelijkte ordeningen IN
BEGINSEL normatief zijn; hierin uit zich de gemeenschapssouvereiniteit en het subsidiariteitsprincipe. Elke ordening, wortelend in menselijke zelfordening, is imperfect en is met imperfecties vervlochten. Vandaar dat een rationalistische beoordeling (sommige richtingen der sofisten; de Aufklärung) altijd
leidt tot felle critiek op dergelijke historische ordeningen. Zonder te ontkennen, dat dergelijke critiek in bepaalde opzichten
terecht kan zijn, geloof ik anderzijds dat zij gemakkelijk leidt
- en in feite leidde - tot algehele depreciatie van historische
ordeningen als zodanig; door een perfectionistische bril dergelijke ordeningen beschouwende verwerpt men ze alle. Daarom
was mijn betoog er niet op gericht, om ondeugdelijke tradities
te verdedigen (al merk ik op, dat zondige gewoonten meestal
niet met de naam traditie worden aangeduid), maar om te waarschuwen tegen de miskenning a priori van historische ordeningen en tegen een rationalistische beschouwingswijze daaromtrent. Dat in bepaalde gevallen een traditie verdwijnt of wordt
bestreden is alleszins aanvaardbaar, indien daartoe grondige
redenen bestaan. Dit is tegenwoordig echter niet de zaak, waar
het om draait. Thans moet men vrezen, dat in de realiteit het
bestaan überhaupt van tradities en van zeden op het spel staat
en dáármee zou het sociaal welzijn een misschien zelfs onherstelbare slag worden toegebracht.
Prof. Romme acht het onjuist, dat ik geen onderscheid maakte
tussen nivellering en "inkorting van onzedelijke verschillen".
Wat is dit echter: "onzedelijke verschillen"? Het verschil tussen
Lazarus en de vrek was IN ZICH niet onzedelijk, lettende op
hun eigendomspositie; het gebruik (misbruik) dat de vrek van
zijn eigendom maakte was onzedelijk. In de USA wordt van
Katholieke zijde niet geklaagd over de onzedelijkheid van het
feit, dat bepaalde personen onmetelijk rijk zijn; onzedelijk is
soms het ontbreken van een redelijke ordening ten aanzien van
het gebruik of het feitelijk misbruik van de eigendom gemaakt.
Ik twijfel aan het bestaan zowel van onzedelijke verschillen als
aan dat van onzedelijke rechten. Inderdaad onzedelijk is het bestaan van een proletariaat; de deproletarisatie zal zeer zeker lasten op geheel de samenleving leggen; de sociale rechtvaardigheid eist dan evenwel, dat hierbij de bestaande sociale differentiatie zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Wat mij, voor de
huidige verhoudingen in ons land, van bijzonder gewicht lijkt,
is het noemen van man en paard: indien er al onzedelijke verschillen zijn, welke zijn dit? Indien er al onzedelijke eigendomsposities zijn, welke zijn dit? Wat is hierbij nu precies onzedelijk
en wat niet? Zoals de zaak nu loopt, schijnt zedelijk en onzedelijk (wat het overigens moge zijn) hutje mutje door elkaar
in 's Lands Schatkist te verdwijnen. Wat de sociale aanspraken
betreft, het betoog van Prof. Romme dienaangaande zou mis-
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schien verduidelijkt kunnen worden aan de hand van de zeer
gewichtige rede van Z.H. den Paus, gehouden voor het Congres
van Sociale Wetenschappen in Juni van dit jaar. Ten slotte, als
ik wel zie, ontkent noch Prof. Romme noch de KVP (ik wijs
ook nog op het rapport der Commissie Albregts), dat er "echt"
genivelleerd wordt; dit door de overheid aangerichte onrecht
moge dan spoedig aan een eind komen.

Naschrift door Prof. Mr. C. P. fvI. Romme.
Gaarne benut ik de mij geboden gelegenheid, om nog een
paar korte opmerkingen te maken, mij beperkend tot het m.i.
meest noodzakelijke.
Ad 1.
Het beeld van het "één-kapiteinschap" heb ik uitsluitend gebezigd in het verband van schrijver's suggestie, om aan de administratieve rechter, c.q. aan de Eerste Kamer, het recht te
geven tot bepaling, telkens op een bepaald punt, van het politieke beleid, waarvoor het Regeringsbeleid op dat punt dan zou
moeten wijken. M.i. schaadt dit een goede bestuursvoering: wanneer men vooropstelt - zoals Prof. Duynstee in zijn April-artikel terecht heeft gedaan - dat men "het overheidsbeleid dient
te beoordelen als een geheel", dan moet het ook als een geheel
kunnen worden gevoerd en niet worden verdeeld over de meester en de ouderwetse bovenmeester, die aan de meester op een
of ander punt zijn beleid voorschrijft.
Schr. vergist zich, wanneer hij mijn objectie ten deze overbrengt naar het tweede deel van zijn repliek, waar het naar mijn
mening gaat over een geheel ander probleem.
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Ad 2.
Schr. formuleert de door hem beslissend geachte vraag in
dezer voege: moet een binding tussen een ministerie en een
Kamermeerderheid ter zake van het beleid-in-zijn-geheel wenselijk worden geacht? Ik vind dit een ongelukkige vraagstelling.
Wat ook het karakter van een ministerie is, steeds moet aan de
Kamer het beleid-in-zijn-geheel ter harte gaan, en nimmer bestaat er binding van zelfstandigheid.
Schr. blijkt voorts aan het worstelen te zijn geraakt met de
door hemzelf in zijn April-artikel gebezigde term "béleid in zijn
geheel". Ik wil wel pogen, het hem weer duidelijk te maken met
een beeld uit de culinaire sfeer, hopende dat schr., met mij,
daarvoor gevoelig is: het beleid-in-zijn-geheel is een vast menu,
waar compositie in zit, een menu zoals het ter tafel wordt gebracht door bepaalde excellente koks; het is geen eterij-à-Iacarte, waarbij men voor elke volgende schotel weer naar een
ander restaurant zwerft.
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Schr. legt de nadruk erop, dat wij in de samenleving der mensen velerlei defecten moeten tolereren. Het poneren van de stelling lijkt mij tussen katholieken het intrappen van een open
deur. Daarnaast behoort het m.i. óók het intrappen van een
open deur te zijn, wanneer men stelt, dat wij niet werkeloos
enig defect in de organisatie der samenleving mogen laten voortbestaan.

Ad 3.
Schr. twijfelt eraan, of er wel "onzedelijke verschillen" kunnen bestaan. Ik moge, met enkele cursiveringen, citeren uit
Quadragesimo Anno no. 60: "het feit alleen van die onafzienbare drommen proletariërs naast een kleine kring van onmetelijk-rijken, is het meest onweerlegbare bewijs, dat de rijkdommen, die onze tijd van "industrialisme" zo overvloedig heeft
voortgebracht, volstrekt niet behoorlijk verdeeld zijn, en aan de
verschillende klassen der maatschappij in alles-behalve juiste
verhouding zijn ten goede gekomen".
Zijn er onzedelijke verschillen? vraagt schr. En of! Kijk maar
naar de uitersten van de gedepossedeerde massa enerzijds en
de puissant-rijken aan de andere kant. Kijk maar naar de opstapeling van rijkdom met behulp van kunstmatige geboortebeperking tegenover de natuurlijke drainage van verworven
rijkdom langs de weg van het natuurlijk gevormde gezin. Ga
maar eens rond onder de kleine boeren en onder talloze kleine
middenstanders, en weeg hun mateloze zorg af tegen de zorgen
van anderen. Leeft het communisme soms alleen van opruierij,
en staat het los van de historische groei van onzedelijke verschillen? Natuurlijk, het is niet alles met één klap en één slag te
veranderen, en het doel der verandering heiligt ook hier de middelen niet. Maar praat me niet ervan, of er eigenlijk wel onzedelijke verschillen bestaan. Of ze er zijn. B.v. ook tussen de
arbeidsbeloning van een hoogleraar en een bankdirecteur - wat
overigens ook niet zo gemakkelijk te wijzigen is.
Tenslotte zegt schr., dat ik niet ontken zijn bewering, dat er
"echt" genivelleerd wordt - dat wil dus zeggen, dat er vals genivelleerd wordt. Neen, zoals ik in mijn Juni-artikel al zei: dat
ontken ik niet, zolang schr. zijn bewering niet motiveert. De
een is nu eenmaal liever wat voorzichtiger met zijn ontkenningen dan de ander met zijn beweringen.
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rit de nood der tijd werden de Provinciale Opbouworganen geboren. De "Centrale Vereniging voor de
Opbouw van Drenthe" werd reeds in 1927 uit het
veen gestampt, om de ontwikkeling van deze gebieden te bevorderen. De directe aanleiding om in 1939 in
Gelderland te starten was de beweging voor geestelijke en
morele herbewapening. Nederlands Volksherstel, dat tot doel
had de gehele na-oorlogse nood te bestrijden, droeg de bouwstenen aan voor de acht Opbouworganen, die inmiddels in de
andere Gewesten tot stand kwamen, zonder dat men overigens
kan zeggen, dat Nederlands Volksherstel de eigenlijke bouwmeester van deze werken is geweest. Neen, het Provinciaal Initiatief zelve was de bouwheer! Hierbij maakte men echter gaarne gebruik van hetgeen op maatschappelijk terrein binnen provinciaal verband reeds bestond. In vele gevallen waren dit de
provinciale afdelingen van Nederlands Volksherstel, in andere
gevallen het reeds voor de oorlog gegroeide provinciaal maatschappelijk overleg, zoals met name in Groningen.
Belangrijker echter dan de nood zelve, is - ten minste in het
kader van onze beschouwing - te weten: op welke gronden men
de Opbouworganen in het leven heeft geroepen om hulp in deze
nood te bieden?
Reeds voor de oorlog, maar in zeer sterke mate na de oorlog,
werd op het gebied van de maatschappelijke zorg - van onder
af - de behoefte gevoeld aan een gemeenschappelijk instituut
dat het geheel van de talloos vele naast elkaar werkende organisaties nog zou kunnen overzien en dat de samenwerking tussen deze zelfstandige sociale organisaties - op basis van vrijwilligheid - zou kunnen bevorderen, waardoor de efficiency
van het sociale werk in zijn geheel gediend zou zijn.
Het provinciaal niveau, meende men, bood hiertoe een goed
vlak, omdat hier enerzijds nog rekening te houden is met de
aard van het concrete werk en anderzijds hierin de voornaamste
aspecten van het maatschappelijk werk vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast was er van boven af de ontwikkeling van de overheidszorg op sociaal gebied. Deze komt o.a. tot uitdrukking in
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het feit, dat thans 9/10 van de uitgaven voor maatschappelijke
hulp voor rekening van de Overheid komt, terwijl nog geen 40
jaar geleden 9/10 van alle uitgaven door de particuliere en kerkelijke Charitas werd opgebracht. Voor de Overheid, die zich
realiseert, dat het voor de juiste realisering van de structuur
van het maatschappelijk werk een voorwaarde is, dat de vrije,
particuliere organisaties voorop gaan in de sociale arbeid, is het
echter onmogelijk met elk maatschappelijk werk afzonderlijk
en met elke confessionele groepering apart overleg te plegen.
Dit contact kan slechts onderhouden worden met het maatschappelijk werk als geheel. Hieruit is van de zijde van de Overheid
de behoefte ontstaan te bevorderen, dat deze organen, die het
geheel zouden kunnen overzien, van onderop zouden groeien
(zie Memorie van Antwoord Rijksbegroting 1949 blz. 28 Ministerie van Sociale Zaken).
Door de decentralisatie van deze contactpunten per provincie,
kon tegelijkertijd tegemoet gekomen worden aan de wens om
de samenwerkingsvorm en het maatschappelijk werk zelve te
doen richten op de behoeften en de omstandigheden, die voor
de verschillende Gewesten in feite dikwijls anders gelegen zjjn.
Afgezien van andere feitelijke behoeften, zoals de start van
het werk in Drenthe, lijkt ons dit de grondgedachte voor de 10
Opbouworganen - Noord-Holland verkeert nog in het studiestadium - zoals deze thans werkzaam zijn.
Te midden van deze ontwikkeling werd bij Koninklijk Besluit
van 12 April 1947 ingesteld de z.g. Staatscommissie Vervanging
Armenwet, welke werd opgedragen "een onderzoek in te stellen
omtrent de wettelijke voorzieningen, welke op het gebied van
de sociaal charitatieve zorg zullen dienen te worden genomen".
Deze opdracht houdt practisch in een blanco volmacht om een
nieuwe wet op de maatschappelijke zorg tot stand te brengen.
In feite was inderdaad reeds lang de sociale zorg uit het enge
jasje van de Armenwet 1912 gegroeid. De armenzorg heeft zich
bij vele Gemeentelijke sociale diensten, Burgerlijke Armbesturen
en Sociale Raden (Armenraden) geëvolueerd tot maatschappelijke zorg.
Nu de Provinciale Opbouworganen inmiddels ook hun rol zijn
gaan spelen, komt automatisch de vraag naar voren: Wat is de
plaats van deze Opbouworganen bij deze nieuwe wettelijke regeling van de maatschappelijke zorg?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, lijkt het ons dienstig de volgende critieke punten in het vizier te nemen:
I. Welke vormgeving en taak hebben de huidige Provinciale
Opbouworganen?

Il. Is een wettelijke regeling van deze instituten mogelijk en
gewenst?
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lIL Zo ja, welke richtlijnen zijn te stellen bij een eventuele
Wettelijke Regeling, inzake:
a. De verhouding Overheid-Particulier Initiatief
b. De taak van deze Instituten
c. De Bestuurs-samenstelling
d. De financiering van het werk.
\'Ol'mgevill!] en taak.
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De prijs, die men bereid moet zijn te betalen voor elke decentralisatie is: gebrek aan volledige uniformiteit. Dit is ook te constateren bij de huidige Opbouworganen. Dit kan echter niet op
het debet van deze instituten geschreven worden, daar dit bewust in opzet gewild is: aanpassing aan het provinciaal eigene.
Toch is een structuurlijn te vinden, die steeds meer het beeld
vastlegt, waarnaar het werk zich ontwikkelt.
Het Opbouworgaan werkt in de zone en verricht taken, die
liggen in het vlak van het sociale en sociaal-culturele werk,
waar Particulier Initiatief en Overheid elkaar ontmoeten. Het
is een orgaan van samenspreking tussen de sociale organisaties
van het Particulier Initiatief met de Overheid. Hierdoor wil het
allereerst dienstbaar zijn aan het werk van het Particulier Initiatief, doch erkent tegelijkertijd de noodzaak, om de verantwoordelijkheid voor de sociale zorg mede door de Overheid te
doen dragen.
Het Opbouworgaan is hierdoor noch een orgaan van de Overhied, noch van zuiver Particulier Initiatief, doch heeft zijn eigen
karakter: orgaan van overleg en samenwerking voor beiden.
In de vormgeving van de Besturen komt dit karakter tot uitdrukking. Naast de representanten uit de kringen van de Gezinszorg, Kruisverenigingen, Kinderbescherming, Vrouwenorganisaties en Standsorganisaties (in zoverre deze sociale
arbeid verrichten) e.d., ziet men vertegenwoordigers van de
Provinciale en Gemeentelijke Overheid en Vereniging van Leiders van Openbare Diensten en Instellingen voor Sociale Zorg
e.d. in hetzelfde Algemeen Bestuur zitting hebben.
Het is niet te ontkennen, dat het accent in de Bestuurssamenstelling nog zeer verschillend is. In vele gevallen wordt de
schijn van een te grote overheidsinvloed gewekt. Toch wordt er
ernstig naar gestreefd om de vertegenwoordigers van het Particulier Initiatief te doen domineren. Dit stuit in de practijk op
moeilijkheden om de eenvoudige reden, dat vertegenwoordigers,
die representatief zijn èn voor de principiële èn functionele opbouw van het werk, in het provinciaal verband dikwijls niet
aanwezig zijn. Door de ontwikkeling van de Diocesane Maatschappelijke Centra, zo mogelijk in de toekomst werkend in
Provinciale Katholieke Centra, en van Provinciale Diaconale
Raden van Nederlands-Hervormde zijde, zullen hier steeds meer
250

mogelijkheden komen voor de inschakeling van het Particulier
Initiatief.
De taak van de Provinciale Opbouworganen, zouden wij, in
de volgorde van de feitelijke ontwikkeling, in de volgende hoofdpunten kunnen samenvatten:
a. Het doen van onderzoekingen om een concrete basis te geven voor verantwoord en effencient werken door de particuliere instellingen en de Overheid.
b. Het adviseren op grond van studie en ondernemingen.
c. Het bevorderen van overleg en samenwerking op basis van
dit researchwerk ten aanzien van bepaalde onderdelen van
het maatschappelijk werk.
d. Het optreden als service-instituut.
Hierbij mogen wij ter verduidelijking nog de volgende kanttekeningen plaatsen.
Het Opbouworgaan stelt niet vast op welke wijze en in welke
mate samengewerkt kan worden, doch kan slechts stimuleren
dat een zodanige organisatie samenwerking en taakverdeling
tot stand wordt gebracht, dat geen dubbel werk gedaan wordt
Df lacunes blijven bestaan. Door de aard van de werkzaamheden
wordt het geheel nog overzien, zodat het Opbouworgaan deze
dienende functie kan vervullen.
Het service-karakter kan tijdelijk de vorm aannemen van een
uitvoerende taak, doch dit is eigenlijk een wezensvreemd element, zodat dat èn feitelijk èn statutair een grote uitzondering
vormt in het werk van de Opbouworganen.
Als korte, concrete aanduidingen van bovenbedoelde werkzaamheden, zouden wij uit het werk van de Stichting "Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant" als voorbeelden willen
noemen:
a. Onderzoekingen betreffende de volkshuisvesting ten plattelande, de oudeliedenzorg, het kleuteronderwijs, de sociale
subsidiepolitiek van de Gemeenten en sociogrammen van
bepaalde Gemeenten.
b. Adviezen inzake de organisatie van de Gezinszorg, de beroepskeuze, de financiering van wijk- en gemeenschapshuizen en de subsidies van Provincie en Gemeenten.
c. Stimulering van het Provinciaal Overleg in de "Provinciale
Raad van de Gezinszorgen" in samen-sprekingen over:
het maatschappelijk werk ten plattelande, de hulp aan oorlogsslachtoffers, de vrouwelijke hulpverlening, volkscredietwezen, industrialisatie en emigratie.
d. Financiële bemiddeling bij het Koningin J uliana Fonds, Provinciaal Anjerfonds, Provincie en Gemeenten, het onderbrengen van individuele noodgevallen, het verschaffen van
documentaire gegevens en het tijdelijk optreden als secretariaat van een Provinciaal Rampenfonds.
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Het is duidelijk, dat de aard van de werkprojecten voor de
verschillende provincies dikwijls anders gelegen zijn, terwijl
toch elk Opbouworgaan de bovenomschreven taak van onderzoek, advies, overleg en service verricht. Door het landelijk contact in de vorm van een regelmatige directeurenvergadering
is er ook een tendenz naar grotere uniformiteit in de aard van
werkzaamheden, zoals o.a. bleek bij het ten uitvoer leggen van
eenzelfde enquête naar de toestand van het Kleuteronderwijs.

Wettelü kc regeling?
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Het gehele werk van de Opbouworganen door middel van de
nieuwe Wet op de Maatschappelijke Zorg strak en uniform vast
te leggen, lijkt ons niet gewenst. Allereerst mogen wij vastleggen, dat de Opbouworganen gebaseerd zijn op vrijwilligheid en
vertrouwen. Een wettelijke regeling van deze materie, zonder
meer, zou in dit stadium deze grondslagen kunnen ondermijnen.
De Opbouworganen zouden hierdoor tot vreemde en droge instituten kunnen worden, die niet meer wortelen in de natuurlijke bodem van het Particulier Initiatief en de Overheid, maar
in de onvruchtbare en kunstmatige voedingsbodem van een regeling uitsluitend van boven af (zie Organisatie-Commissie
Woltersom) .
Daarnaast lijkt het ons ook feitelijk niet mogelijk om het gehele werk van de Opbouworganen in de nieuwe Wet op de
Maatschappelijke Zorg te voegen. Immers deze Wet heeft _
ondanks de ruime opdracht - kennelijk het oog op de voorzieningen op het gebied van de Sociaal-Charitatieve zorg. De Opbouworganen vervullen op dit terrein ongetwijfeld omvangrijke
werkzaamheden, doch daarnaast moeten wij constateren, dat zij
ook vele bemoeienissen hebben met objecten, welke niet meer
tot het sociaal-charitatief werk gerekend kunnen worden, maar
meer tot de positieve welvaartszorg.
Ongetwijfeld zal echter in de Wet op de Maatschappelijke
Zorg op verschillende niveaux behoefte zijn aan een overleg van
het vrije Particulier Initiatief en de Overheid. Vele Sociale Raden (oude Armenraden) hebben in het verleden reeds het bewijs geleverd voor de juistheid van deze gedachte, terwijl de
behoefte - gezien de feitelijke ontwikkeling van het sociaalcharitatieve werk zelve en de overheidsbemoeiingen in deze _
nog steeds sterker wordt. Hetzelfde verleden heeft ook aangetoond, dat de instelling van Sociale Raden, ingevolge de Armenwet 1912, onvoldoende wortel heeft geschoten, getuige de slechts
20 Armenraden, waaronder twee districtsraden, in een land met
rond 1000 Gemeenten.
Gezien deze feiten en de spontane groei van het maatschappelijk overleg in de Provinciale Opbouworganen, mag verwacht
worden, dat de Staatscommissie tot de conclusie komt, dat inderdaad op het gebied van de sociaal-chartatieve zorg de op252

richting van "Provinciale Sociale Raden" de meest gewenste
en effenciënte oplossing biedt voor het overleg van Particulier
Initiatief en Overheid op dit niveau. Daarnaast zal uitdrukkelijk ten minste de mogelijkheid open moeten blijven voor deze
samenwerking in kleiner verband, door - waar hieraan kennelijk behoefte is - de instelling van Districtsraden en Sociale
Raden voor de grote steden. Onzes inziens is dit zelfs noodzakelijk voor de steden boven 100.000 inwoners, die wezenlijk andere
problemen hebben dan het platteland, al is dit dan ook in vele
gevallen gedeeltelijk geïndustrialiseerd.
De vraag, die nu gesteld kan worden is: Kunnen de Opbouworganen deze taak van de toekomstige "Provinciale Sociale Raden" vervullen?
Inderdaad menen wij, dat de Provinciale Opbouworganen nu
reeds de kiem in zich dragen om deze taak op zich te nemen,
zonder dat wij er voor zouden willen pleiten deze opdracht bij
uitsluiting van andere mogelijkheden aan deze instituten op te
dragen. Het is zelfs te verwachten dat de Opbouworganen in
deze taak spoedig tot volledige rijpheid zouden komen, indien
in de Memorie van Toelichting de Opbouworganen met name
als zodanig genoemd zouden worden.
Het werk van de "Provinciale Sociale Raden" zou dan kunnen
geschieden in het kader, wellicht als belangrijkste sector, van
de huidige Opbouworganen, zonder dat deze er geheel in behoeven op te gaan. Organisatorisch en financieel zou dit onzes inziens een efficiente weg zijn.

Richtl(jnen.
Indien wij thans nog in grote lijn bezien, hoe de verhouding
Overheid-Particulier Initiatief, de taak, de bestuurssamenstelling en de financiering voor de "Provinciale Sociale Raden" geregeld zouden kunnen worden, zal het de lezer wellicht ook gemakkelijk vallen de grond te vinden voor hetgeen in het voorafgaande betoogd werd ten aanzien van een wettelijke regeling
van de Opbouworganen.
Particulier initiatief - Overheid.
Bewust zal hier de richting ingeslagen moeten worden van
de bevordering van het werk van het Particulier Initiatief. Het
nuchtere feit, dat het Particulier Initiatief op dit moment lang
niet in alle opzichten aan de te stellen eisen voldoet, mag geen
reden zijn om deze weg niet in te slaan. De oorzaak hiervan zou
wel eens gelegen kunnen zijn in het feit, dat de Overheid zich
te weinig gerealiseerd heeft, dat zij allereerst heeft te pogen het
Particulier Initiatief mogelijk te maken, alvorens in eigen uitvoering het maatschappelijk werk mogelijk te maken. In dit verband mogen wij nog eens overwegen de woorden van Mr. Dr.
J. J. Loef "Dan eerst zal een Overheid haar roeping hebben be253

grepen, wanneer zij al de rijkdom van krachten die de natuur
de mens, het zij individueel, het zij in samenwerking met anderen, heeft meegegeven, tot het hoogst mogelijke nuttig effect,
zowel onder geestelijk als stoffelijk opzicht, heeft gewerkt en
niet wanneer zij, steunend op haar macht, gemakshalve deze
krachten met haar eigen instellingen overwoekert". 1)
Heeft de Overheid dan alleen een subsidiaire taak in de vorm
van subsidieverlening? Geenszins! "Dit alles betekent niet", aldus Dr. P. van Loon in zijn proefschrift "Doelmatigheid van het
Maatschappelijk Werk" 2) "dat de Overheid ten aanzien van het
maatschappelijk werk geen taak zou hebben. Zij heeft tot taak
te stimuleren en te activeren dat het maatschappelijk werk, hetwelk de gemeenschapsleden in samenwerking met elkaar verrichten, tot ontwikkeling en zelfstandigheid komt".
Ten aanzien van het werk van de "Provinciale Sociale Raad",
zouden wij als richtlijn voor de verhouding Overheid-Particulier Initiatief willen stellen:
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I. De verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk werk
ligt niet alleen bij het Particulier Initiatief, maar de Overheid heeft een mede-verantwoordelijkheid. Particulier Initiatief en Overheid zullen beiden moeten deelnemen
in het Overleg.
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In uitvoering praevaleert het Particulier Initiatief. Hierdoor
zullen Particulier Initiatief en Overheid bij het overleg
scherp onderscheiden moeten blijven, terwijl erkend zal
moeten worden, dat de vertegenwoordiging van Particulier
Initiatief het belangrijkste en overwegend element in het
overleg moet vormen.

Taak.
In artikel 56 van de Armenwet wordt de taak van de oude
Armenraden (Sociale Raden) als volgt omschreven:
a. Informatiedienst
b. Aanleg van een Centraal Register
c. Optreden als inlichtingenbureau
d. Adviserend lichaam
e. Steunen en stimuleren van samenwerking
f. Studiecentrum.
Uniformiteit in de realisering van dit doel door de bestaande
Sociale Raden wordt in de practijk slechts gevonden bij het
hoofdpunt: administratie in casu registerwerk, informatiedienst
e.d., terwijl ten aanzien van de andere werkzaamheden gecon1) Publicatie NederI. Vereniging voor Maatschappelijk Werk 1949
Blz. 48.
2) L. C. G. Malmberg Dissertatie 1950 Blz. 23.
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stateerd kan worden, dat deze - evenals bij de Opbouworganen
- sterk afhankelijk zijn van locale omstandigheden, het inzicht
en de capaciteiten van degenen, die het werk direct leiden.
Het komt ons voor, dat - hoe men dit overigens ook moge
formuleren - vele punten van bovengenoemde taakomschrijving ook in de nieuwe Wet teruggevonden zullen worden.
Bij vergelijking met de taak van de huidige Opbouworganen
valt op de grote overeenstemming, waarbij de Opbouworganen
alleen verstek laten gaan ten aanzien van de administratie. Wij
menen terecht! Want hoe nuttig een centraal register en centrale
informatie voor individuele gevallen in een locale gemeenschap
moge werken, toch zal deze taak in een "Provinciale Sociale
Raad" niet thuis horen en remmend werken. Het is immers een
uitvoerende functie, die - afgezien van het feit of deze bij een
interconfessioneel sociaal overleg thuis hoort - op provinciaal
niveau weinig zin heeft en zelfs de aandacht kan afleiden van
de actieve taak.
De "Provinciale Sociale Raad" zal zich onzes inziens uitdrukkelijk moeten beperken tot de niet uitvoerende taak van:
1. onderzoek en studie
2. advies
3. activering en stimulering van overleg
4. bevordering van de efficiency in het sociaal-charitatieve
werk.

Bestuurssamenstelling.
Na hetgeen boven reeds geschreven werd ten aanzien van de
verhouding Particulier Initiatief-Overheid, zal het duidelijk zijn,
dat wij er voorstanders van zouden zijn om het Bestuur - ook
het Dagelijks Bestuur - voor het grootste gedeelte samen te
stellen uit vertegenwoordigers van de organisaties, die op het
gebied van het sociaal-charitatieve zorg werkzaam zijn, terwijl
wij de Overheid dit Bestuur zouden willen laten complementeren.
Bij de vertegenwoordigers van de vrije organisaties zal de
keuze niet van boven af dienen te geschieden uit degenen, die
min of meer representatief geacht kunnen worden voor de principiële en functionele opbouw van het maatschappelijk werk in
de provincie of deskundigen. Men zal terdege de organische opbouw van het Bestuur als richtlijn moeten stellen, waarbij de
organisaties zelf hun eigen vertegenwoordigers aanwijzen. Het
gevaar is anders niet denkbeeldig, dat men met een "Regentencollege" gaat werken, dat te los staat van het feitelijke werk,
dat toch door de sociaal-charitatieve organisaties zelven verwerkelijkt moet worden.
De consequentie is, dat men alle organisaties zal moeten toelaten, die representatief geacht kunnen worden voor het maatschappelijk werk in de provincie. Het kan dus een zeer uitgebreid Algemeen Bestuur worden, waardoor de efficiency in bestuurlijk beleid verloren zou gaan. Wij zouden het Algemeen
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Bestuur dan ook willen zien als de vergadering, waaraan men
verantwoording aflegt voor het werk, dat geschiedt onder de
directe leiding van een klein Dagelijks Bestuur dat door de
stemgerechtigde leden van het Algemeen Bestuur wordt gekozen.
In dit verband zal ook aandacht besteed moeten worden aan
de bestuurlijke verhouding van de "Provinciale Raad" tot Districts- respectievelijk Plaatselijke Sociale Raad. Men zal de
decentralisatiegedachte ook binnen het provinciaal verband
moeten realiseren. De Districts- en Plaatselijke Sociale Raden
zullen bestuurlijke autonomie moeten bezitten. Toch zou het
organisatorisch gewenst zijn een band te leggen met de Provinciale Sociale Raad. Dit zou o.a. tot uitdrukking moeten komen
door het opnemen van een vertegenwoordiger van elke Sociale
Raad in het Algemeen Bestuur.

Financiering.
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De wettelijke regeling van de financiering volgens de oude
Armenwet, leidde tot een beknotting van de begroting door de
Gemeentebesturen. Volgens de uiterst deskundige oud-secretaris
van de Sociale Raad in Amsterdam, Mr. Everts, zelfs een van de
oorzaken voor het niet volledig slagen van het instituut van de
Armenraden. Te grote afhankelijkheid van de zuiver locale omstandigheden dient dus voorkomen te worden. Toch zullen juist
ook de direct betrokkenen in de financiering hun aandeel moeten leveren, om hierdoor tot uitdrukking te brengen dat het een
eigen orgaan is.
Hoezeer dit te betreuren is, moeten wij vaststellen, dat het
Particulier Initiatief zelf geen belangrijke bijdragen kan verschaffen in dit orgaan van onderzoek, advies en overleg. Toch
zullen ook zij, hoe gering dit bedrag ook is, behalve hun persoonlijke inzet, "iets" moeten doen, ook al is dit een contributiebedrag, dat slechts ligt tussen f 25,- en f 100,-.
De Overheid zal de eigenlijke financiering voor haar rekening
moeten nemen. Hierdoor wordt de "Provinciale Sociale Raad"
nog geen Overheidsinstituut. Immers de belastinggelden zijn
particuliere gelden, die de Overheid slechts heeft te besteden,
overeenkomstig de wens van de burgers, die ze met "bloed,
zweet en tranen" opbrachten. Wie zal de Gezinszorg niet als een
particulier orgaan zien, omdat zij 50'f(J Overheidssubsidie ontvangt? En de financiering van het Bijzonder Hoger, Middelbaar
en Lager Onderwijs?
Hoe dit ook zij, in feite zal een "Provinciale Sociale Raad"
moeten drijven op de gelden van Rijk, Provincie en Gemeenten, zoals thans ook reeds vele Opbouworganen hoofdzakelijk
gefinancierd worden. Om echter een norm te hebben, zou het
meest wenselijk zijn, dat deze door het Rijk gegeven wordt,
waarna de betrokken Gemeenten en de Provincie tezamen het256

zelfde bedrag zouden moeten opbrengen. De verdeling zou dus
zijn 2/4 Rijk, Y-î Provincie en Y-î Gemeenten. Hierbij zou voor
het Rijk als richtlijn kunnen gelden het aantal inwoners van
het Gewest met als correctie-factor de oppervlakte.
Voor de Gemeenten, die een eigen of Districts Sociale Raad
oprichten, zou de mogelijkheid open moeten staan om de Rijksbijdrage rechtstreeks voor eigen werk te gebruiken. De verdeling wordt hier dus 31 Rijk en 31 Gemeenten, waarbij uiteraard geen gemeentelijke bijdrage meer geleverd behoeft te worden voor de Provinciale Sociale Raad. De Provincie heeft in
deze zuiver locale situatie onzes inziens hier geen taak te vervullen. Bovendien is hierdoor een financiële garantiebasis verzekerd voor het werk van de Provinciale Sociale Raad, welke
anders bij volledige opdeling van het werk in districts- en
plaatselijke Sociale Raden zonder geldmiddelen zou zijn.
Voor de "buiten-wettelijke taak" van de Opbouworganen,
zouden deze zelf voor andere financieringsbronnen moeten zorgen, met name voor het Welvaartswerk.
Slotconclusie.

Om de geduldigheid van het papier nog niet meer te misbruiken, hebben wij in de beschouwing van de "Wettelijke Regeling van de Opbouworganen" meerdere vragen onbeantwoord
moeten laten. Eén vraag zouden wij echter nog willen stellen:
Hoe kunnen wij, Katholieken, tegenover deze materie staan?
Immers meer dan bij welk werk ook, is het noodzakelijk het
maatschappelijk werk te funderen op een confessionele basis,
omdat de echte Charitas niet los te maken is van onze diepste
levensovertuiging en de Charitas hierdoor pas weer de juiste
inhoud en vorm kan verkrijgen. Het is ook de Geest, die slechts
het maatschappelijk werk levend kan maken!
Daarnaast staat dat het in beginsel noodzakelijk en nuttig
is, dat het overleg en waar wenselijk de samenwerking van de
katholieken met de niet-katholieken en de Overheid op het gebied van de sociaal-charitatieve zorg tot stand komt. 1)
Hoewel bij het werk van de tien Opbouworganen zeker in bepaalde Provincies fouten gemaakt zijn - waarvan het onjuist
is deze toe te schrijven aan de Opbouworganen - menen wij,
als eindconclusie te mogen stellen: dat de Provinciale Opbouworganen als orgaan van inter-confessionele samenwerking op
sociaal-charitatief gebied in het provinciaal niveau in opzet
kunnen voldoen aan de eisen, die wij als katholieken hieraan
moeten stellen en dat wij, als katholieken, een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontplooiing en vormgeving
van het totale sociale-charitatieve werk in Nederland, indien
1) Actio CatllOlica Februari H):')/}.
Mr. G. J. Dekkers "De coördinatir yall de Katholieke Charitas".
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wij ook actief de beginselen en waarde van onze eigen levensovertuiging gestalte willen geven in dit werk.
Als Katholieke gemeenschap, mogen wij hierbij denken aan
de Boodschap van Z.H. Paus Pius XII aan het Pax RomanaCongres. "Maar meer nog, noopt de urgentie der menselijke problemen, aan onze generatie gesteld, alle ernstige en oprechte
geesten tot gemeenschappelijke krachtsinspanning, in een gesteltenis van wederzijds begrijpen".
Persoonhjk mogen wij ons hierbij bezinnen op de parabel van
de Barmhartige Samaritaan.
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1 September 1950 is te Baarn
geopend het Vormingsinstituut
der Katholieke Volkspartij. De
redactie heeft gemeend, dat ook
in dit Maandschrift aandacht
diende te worden gewijd aan deze gebeurtenis.
Zij publiceert daarom hieronder de kernachtige delen der bij
gelegenheid der opening door de
voorzitter der Partij, de Heer
W. J. Andriessen en door de Directeur van het Instituut, tevens
Secretaris der Partij, Dr. L. A. H.
Albering, uitgesproken redevoeringen.

Uit de rede van de Voorzitter.
De Voorzitter wijst allereerst
op de uitbreiding der staatstaak
in de laatste decennia.
"Moest Leo XIII in "Rerum
Novarum" een ontstellend te
kort aan optreden constateren, Paus Pius XI waarschuwde in Q.A. voor een veel te
vergaande
staatsbemoeiing.
Zo zelfs, dat de hoogheid van
het Staatsgezag er onder
moest lijden. De greep van de
Staat op het leven van iedere
burger is steeds groter geworden, waarbij komt, dat de
feitelijke ontwikkeling van
het staatkundige en het sociaal-economische leven stimuleert in een richting, welke de neiging tot het doortrekken van deze lijn versterkt. Ik doel hier uiteraard
op de algemene lijn en zie
derhalve af van pogingen,
welke worden ondernomen
om deze lijn, in de daarvoor
geëigende sectoren met succes

om te buigen. Als voorbeeld
noem ik hier slechts de wet
op de P.B.O., welke ten onzent naar een meer organische maatschappij-inrichting
stuwt. Het feit blijft echter,
dat de staatsburger de interventie van de Centrale Overheid in het algemeen beleld
sterk voelt, terwijl men zich
moet realiseren, dat vooralsnog het einde hiervan niet in
zicht is. Het is duidelijk, dat
de geschetste ontwikkeling
van de burger veel meer kennis en inzicht eist dan een
halve eeuw geleden."
Het zijn deze kennis en dit
inzicht, die aan het Kader der
Partij - dat zijn de besturen der
Afdelingen en Kringen en de kernen moeten worden bijgebracht.
"Deze kunnen dan op hun
beurt in de bredere kring wederom de nodige voorlichting
geven.
Doch, willen die kennis en
dat inzicht effectief zijn, wil
men dus het concrete staatkundige beleid van de Partij
en de Fractie zo goed mogelijk kunnen beoordelen, dan
is ook kennis van de beginselen cn de normen. welke wij
als katholieken toegepast en
gehanteerd willen zien, dringend nodig. Dan immers kan
men pas tot toetsing overgaan
en de vraag beantwoorden of
al dan niet juist is opgetreden. Hierbij gaat het niet alleen om de positieve kant,
doch ook om de negatieve zijde. Dus ook om de vraag,
waarom eventueel anderen
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verkeerd optreden. Het gaat
derh;o:lve niet alleen om kennis en inzicht van eigen beginselen en normen, maar
ook om die van anderen."

I
,1

t

!

1 ;

De Voorzitter gaat vervolgens
na hoe het nu met de kennis en
het inzicht gesteld is en moet
daarbij constateren, dat deze in
het algemeen onvoldoende moeten worden geacht.
"Het ergste van alles is, dat
het belang van de staatkunde te weinig wordt ingezien
en daardoor te weinig gekend
en dat het belang van een
staatkunde
overeenkomstig
eigen beginselen en normen
dikwijls wordt onderschat.
Daardoor wordt het verantwoordelijkheidsgevoel geweld
aangedaan; weet of wil men
eigen verantwoordelijkheid.
ook ten opzichte van zijn medeburgers, dikwijls niet dragen en neemt men afstand
van een staatsbeleid, waarbij
men in hoge mate ook zelf
geïnteresseerd en betrokken
is. Door te leven en te werken in een democratische
Staat neemt men de plicht op
zich ook het staatkundige leven in deze Staat te volgen
en moet men het vermogen
bezitten dit leven althans in
het algemeen te kunnen beoordelen. Dit is in het belang
van de democratie, neen het
is een eis van de democratie.
Op grond van dit alles - al
is er slechts zeer summier
door mij op gewezen - is het
instituut ten minste genomen
wenselijk en in de zich ontwikkelende verhoudingen, uit
een partij punt gezien m.i.
noodzakelijk."
Als inleiding tot de slotbeschouwing over de verhouding
van het instituut tot andere organisaties wordt aandacht geschonken aan het doel der Partij
- waarvan niet los kan worden
gezien het doel van het Instituut
- en de spreker haalt dan aan
de drie kenbronnen, welke voor
de voldoening van de staatkundige arbeid hoogst belangrijk
zijn:
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a) "De Openbaring zelf. De
meest fundamentele waarheden over de plichten
van de burgers in de Staat,
over het wezen van het
gezag, over de verhouding
van Kerk en Staat enz.
enz., vinden wij in de H.
Schrift. En dit is geen
wonder ook, daar v,rij burgers zijn van twee rijken
en wij de plichten, &an dit
dubbele burgerschap verbonden, in een en hetzelfde leven hebben te vervuIlen.
b) Het natuurrecht. Zeer vele beginselen, die de Staat
en het leven van de Staat
beheersen, zijn de vrucht
van 's mensen eigen denken, zij het ook, dat de
menselijke geest door de
Openbaring voor velerlei
dwaling is behoed. Deze
beginselen vinden wij in
de katholieke wijsbegeerte, met name in die gedeelten, welke handelen
over de wijsgerige gemeenschapsleer.
c) Het kerkelijk leergez8.p,-. In
tal van encyclieken hebben Pausen van de laatste
honderd jaar het ideaal
geschetst van de christelijke staat, die wij door
onze christelijke arbeid
moeten trachten te verwezenlijken.
Wil men nu, het doe! der
partij, nl. de bevordering van
het algemeen welzijn van het
Nederlandse Volk, op een
juiste wijze nastreven en
verwezenlijken, dan is het
noodzakelijk uit de zo juist
genoemde bronnen te putten,
zowel het idealisme voor die
arbeid als de normen, wa::lraan die arbeid heeft te beantwoorden. Dr. Schaepman
sprak in 1893 van een "school
van werklieden met rotsvast
geloof en kennis." Dit gevleugelde woord, dat te dikwijls
uitsluitend op de katholieke
arbeiders is toegepast, geldt
in zijn volle kracht voor het
gehele katholieke volk van
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Nederland, geldt met name
ook voor de juiste volvoering
van ons staatkundig werk.
Ook hier is nodig: geloof in
de eeuwige waarheden, die
het menselijk leven in al zijn
vormen beheersen, en kEmnis
van de beginselen en hun
concrete toepassingen in de
wisselende omstandigheden,
waarin volkeren en staten
leven en zich ontwikkelen.
Welnu, daaraan wil het
instituut
medewerken
en
daarbij dus blijven binnen de
doelstelling van de partij.
Het terrein van het instituut
is dus het staatkundig terrein
en het zal deze grenzen steeds
in acht nemen."
De noodzakelijkheid van het
bestaan van een eigen partij der
Nederlandse Katholieken wordt
duidelijk vastgesteld in het bijzonder in verband met hedendaagse verhoudingen.
"Zo zal het instituut eraan
medewerken de waarde en de
betekenis van een staatkunde
naar katholieke beginselen in
het licht te stellen en de beginselen en normen, waarop
die staatkunde steunt op de
juiste wijze te belichten.
Daardoor zal het werken tot
heil van land en volk."
Uit de rede van de Directeur.

De tweede spreker bezint zich
op de waarde van de democratie, zoals deze zich na de oorlog
ontwikkelt en op de eisen, welke zij, ook in Nederland, stelt.
"Inderdaad houdt democratie zelfbestuur in. Inderdaad
mag het mondig geworden
volk niet enkel object zijn
van planmatigheid en moet
het zelf handelen. En de consequentie hiervan? De democratie eist een mondig geworden volk.
Een der voornaamste doeleinden van het Vormingsinstituut der K.V.P. moet daarom zijn: een gestage ononderbroken werkzaamheid tot
mondig maken van het volk,
met name van het katholieke
volksdeel. Mondig, d.w.z. met
begrip voor het wezen der

politiek, voor het wezen der
eigen partij, met begrip in het
bijzonder derhalve voor het
algemeen welzijn van or..s
volk, dat niet is de optelsom
van een aantal afzonderlijke
welzijnsfactoren, maar dat
gevormd wordt door een afgewogen, een harmonische
opbouw onzer maatschappij.
Dat kleur en bezieling in
het politieke leven, zoals
door velen in de oorlog werd
verwacht,
is
uitgebleven,
moet voor een belangrijk deel
geweten worden aan de onmondigheid der volkeren, die
menen te leven onder een democratisch bewind.
Het mondig maken nu, het
politiek bewust maken, eist
op de eerste plaats de vorming of verdere ontwikkeling
van een kern van personen,
die gevormd wordt door de
leidinggevende figuren in de
politieke organisatie in heel
het land, de intellectuelen in
hun talrijke functies en ambten en degenen die voorop
staan in de kringen der sociale organisaties, hoezeer
ook de directe massa-beïnvloeding van betekenis kan
zijn.
Daarom is het van zo groot
belang, dat de door mij genoemde groepen, die contacten hebben in alle kringen,
van het volk deze beïnvloeding met kennis van zaken.
met enthousiasme en doorzettingskracht tot haar taak gaan
beschouwen. Daarom is het
ook voor de hand liggend, dat
de Katholieke Volkspartij
juist deze groepen wii betrekken in het werk van haar
nieuwe centrale Instituut".
Vervolgens geeft hij een nadere uiteenzetting van de drie functies van het Vormingsinstituut,
als centrum voor kadervorrning,
voor zgn. diepere vorming en als
gesprek centrum. Voor de kern
van het Kader is meer nodig dan
de in 1949 aangevangen organisatie der regionale kaderdagen.
"Een geselecteerd deel van
het regionale en locale kader
zal daarom de bijeenkomsten
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in het vormingsinstituut bijwonen, waarvoor zowel
voor de ouderen als de jongeren - het grootste deel van
de weekends zal worden gereserveerd.
Zij zullen bovendien een
blijvend contact onderhouden
met het centrale instituut, zowel passief door regelmatige
toezending van documentatiemateriaalover belangrijke,
actuele vraagstukken, als actief door hun meningsuiting
over quaesties en vragen, die
hun zullen worden voorgelegd, waardoor in sterkere
mate dan tot nog toe tevens
"de stem des volks" bewust
en regelmatig zal doordringen tot de leiding der pnrtij."
"Deze paring van vorming
en uiting zal tot een dubbel
resultaat moeten leiden, aan
de ene kant de versterking
der politieke democratie, aan
de andere kant, daarmee in
overeenstemming, een belemmering van bureaucratie en
dictatuur. En in dat dubbele
resultaat is weer gelegen een
gezonde beïnvloeding, mogelijk zelfs een begin van politieke rijpmaking der massa."
Met de term "diepere vorming"
wordt aangeduid:
"de bespreking tijdens studiedagen, weekends, eventueel weken, van vraagstukken, die van groot belang
zijn, zowel principieel als actueel, voor de Nederlandse
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politiek, in het bijzonder voor
de opvattingen en het beleid
der katholieken.
Het ligt voor de hand, dat
voor
deze
besprekingen
slechts personen in aanmerking komen, die gelet op hun
ontwikkeling en positie in
staat zijn een vruchtbaar aandeel te kunnen leveren in de
te voeren discussies, personen
die gewoonlijk van de naam
"intellectuelen" worden voorzien, onverschillig of zij al
dan niet academisch zijn gevormd."
En tenslotte over het gesprekcentrum. Deelnemenden aan de
te voeren gesprekken zullen zijn:
"representatieve figuren uit
de vele groeperingen van ons
volksdeel, als daar zijn: boeren, ambtenaren, arbeiders,
vrouwen, studenten, middenstanders, de overige middengroepen, en andere."
"In behandeling komen die
onderwerpen op politiek terrein, die een bepaalde groep
in het bijzonder ter harte
gaan. De K.V.P. is volkspartij
en daarom is het nuttig, dai
zij veelvuldig kennis neemt
van wat leeft in alle geledingen van het volk. Want alleen
met zo volledig mogelijke
kennis van zaken kan zij een
goed program kiezen, een
goed beleid voeren, dat het
algemeen welzijn waarachtig
dient."

REDACTIE:
MR.

F.

MAG .•

E. J.

VAN

JAARGANG

4

DR.

S.

STOKMAN

DER VALK:

O.F.M.,

MR.

DPS,

J. W. VAN

J,

M. AARDEN.

DE

POEL,

DR.

L

A.

H. ALBERING

REDACTIESECRETARIS

OCTOBER

NUMMER

3

J

( HET NEDERlANDSE BEVOlKINGSVRAAGSTUK ~~
I-

(Sociaal-economische aspecten)
DOOR Dr

J.

G. M. DELFGAAUW

"]H[

et bevolkingsprobleem is, zeker voor West-Europa, op
het ogenblik actueler dan ooit" merkt mr A. M. de
Jong in zijn "Inleiding tot het Bevolkingsvraagstuk"
terecht op. Het is goed dat deze schrijver de actualiteit
van het bevolkingsvraagstuk niet alleen voor Nederland, doch
voor geheel West-Europa stelt. Wij zijn in ons land, dat door
zijn sterke bevolkingsgroei, een eigen bevolkingsprobleem heeft,
te veel geneigd te denken dat alleen wij een bevolkingsvraagstuk
kennen. Doch dit is zeker een misvatting, want de andere WestEuropese landen kennen eveneens een bevolkingsvraagstuk; het
is daar echter meestal van een ander karakter: in ons land de
vraagstukken van een snel groeiende, elders de vraagstukken
van een vrijwel constante of in de komende decennia te verwachten dalende bevolking.
Het is heel goed zich te realiseren dat hoe het verloop van de
bevolking ook is, altijd - zij het verschillend al naar gelang dit
verloop - bepaalde sociaal-economische vraagstukken om een
oplossing vragen. Dit plegen bepaalde personen in ons land, die
door louter te zien naar de moeilijkheden van sociaaleconomische aard als gevolg van de bevolkingsgroei te vergeten,
wanneer zij menen dat onze bevolkingsvraagstukken slechts
kunnen worden opgelost door een vermindering van de toename
van de bevolking. Dit laatste loopt dan altijd uit op een pleidooi
voor geboortebeperking.
De opvatting van deze personen lijkt mij even ongerijmd als
wanneer men zou zeggen dat samenwonen moeilijkheden geeft
en dat daarom jongelui, die niet een vrije woning kunnen vinden
maar niet moeten huwen. Alsof de nadelen - op allerlei terrein - van een dergelijke politiek niet zwaarder zouden zijn dan
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die van samenwoning. Er is dan ook geen verstandig mens te
vinden die een dergelijke politiek durft voorstaan. Des te meer
is het opvallend dat bepaalde personen bij het aanschouwen van
de vraagstukken van een snelle bevolkingsgroei zonder meer
menen te moeten wijzen op de noodzaak van geboortebeperking.
Als of een dergelijke politiek van geboortebeperking ook niet
zijn sociaal-economische moeilijkheden met zich brengt!
Ik stel mij dan ook voor in dit artikel te wijzen op de vraagstukken van onze bevolkingsgroei, doch evenzeer op de consequentie van een verdere verlaging van de geboorten. Wanneer
men dan al deze consequenties overziet lijkt het mij niet twijfelachtig dat een politiek gericht op een vermindering van de
geboorten - met het doel bepaalde sociaal-economische moeilijkheden te ontgaan - op sociaal-economische gronden niet
verdedigd kan worden. Wanneer wij dan nog een stap verder
gaan en niet alleen het bevolkingsvraagstuk van Nederland
bezien doch ons het West-Europese bevolkingsvraagstuk voor
ogen stellen, dan slaat de stelling des te sterker in het tegendeel
om van die van de voorstanders van geboortebeperking: WestEuropees gezien is onze bevolkingsaanwas op sociaal-economische gronden een zegen. Het behoud van de W est-Europese
welvaart en cultuur zal mede afhangen van een voldoende aantal
inwoners. Dit laatste kan slechts gebeuren - gezien de bevolkingstendenties in diverse West-Europese landen - wanneer
er nog enige arbeidsreservoirs zijn, waarmee straks de daling
van het aantal inwoners van bepaalde landen kan worden tegengegaan. Nederland zal één van deze weinige arbeidsreservoirs
zijn. De Europese integratie moge met diverse moeilijkheden
gepaard gaan, het is voor een ieder duidelijk dat wij momenteel
het onstaan van een verenigd Europa zien gebeuren.
Alvorens echter mijn betoog nader op te zetten, verdient het
aanbeveling in het kort een aantal cijfers te releveren, opdat wij
de kwantitatieve omvang van het Nederlandse bevolkingsvraagstuk beter kunnen overzien. In de hiernavolgende tabellen worden een aantal cijfers vermeld, welke een voldoende inzicht geven
in de kwantitatieve omvang van onze bevolkingsgroei.
Tabel 1.

Het aantal inwoners in Nederland

Jaar

Aantal inwoners x mln

1800
1850
1900
1950
1970

2
3
5

1) Raming.
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Het valt niet te ontkennen dat onze bevolking bepaald snel
toeneemt. Daar komt bij, dat de oppervlakte cultuurgrond niet
meer toeneemt. Allerlei inpolderingen en cultiveringen zijn precies voldoende om de toename van de grond nodig voor vliegen sportvelden, wegen, woningen, parken, fabrieken, enz. te
compenseren.
Wat zijn de oorzaken van deze snelle bevolkingsgroei? Elk
jaar worden een bepaald aantal personen geboren en zullen er
ook een aantal sterven. De bevolkingsgroei is dus - afgezien
van emigratie en immigratie - het gevolg van twee factoren
nl. de geboorten en de sterften. Wat is er nu in het verleden
gebeurd? Het aantal geboorten per 1000 inwoners is sedert het
eind van de vorige eeuw gedaald, doch het aantal sterften per
1000 inwoners is sedert het begin van de vorige eeuw nog
sneller gedaald. Dit laatste voornamelijk door de vooruitgang
van de medische wetenschap en de hygiëne.
Er is een vrij constante verhouding tussen de totale bevolking
en de z.g. beroepsbevolking. In de Westerse landen behoort
circa 40% van de inwoners tot de beroepsbevolking.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft kort geleden de
groei van de beroepsbevolking berekend op basis van geboorten
en sterften in het laatste verleden en de sterften in de naaste
toekomst. Het resultaat is in tabel 2 verwerkt:
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Tabel 2
Jaar
1947
1951
1955
1959

1963

Nederlandse beroepsbevolking
Aantal beroepsbeoefenaren
x mln

3,7

3,9
4,0
4,2
4,5

Jaarlijkse toename
45.000
42.500
50.000
75.000

De grote toename sedert 1959 wordt veroorzaakt door de zeer
hoge geboortecijfers direct na de laatste oorlog. Het is begrijpelijk dat wanneer de emigratie sterk zou toenemen, de bovengenoemde cijfers niet gerealiseerd zullen worden.
Het ziet er niet naar uit dat de bevolkingstoename binnenkort
zal verminderen, hetgeen betekent dat de groei van de beroepsbevolking zich in de komende decennia min of meer onafgebroken zal voortzetten.
Na deze cijfers gegeven te hebben kunnen wij ons bezig houden
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met de diverse sociaal- economische aspecten van het Nederlandse bevolkingsvraagstuk.
Bij het verschijnsel van de snel groeiende bevolking komen als
regel een tweetal vraagstukken op de voorgrond. Hoe kan men
een toenemende bevolking van voldoende goederen en diensten
voorzien teneinde te bereiken dat de welvaart niet achteruit
gaat en - zo mogelijk - nog toeneemt. Dit is het eerste vraagstuk. Het tweede betreft de vraag hoe te zorgen dat de toenemende beroepsbevolking voldoende werk kan vinden. Zonder een
voldoend grote en goed samengestelde hoeveelheid productie-middelen als grond en kapitaal is het niet mogelijk alle beroepsbeoefenaren aan het werk te zetten. Voor een ieder die een
beroep uitoefent is immers een aantal kapitaalgoederen noodzakelijk.
Laten wij ons allereerst met de eerste vraag bezig houden.
In tabel 1 is de groei van de Nederlandse bevolking weergegeven
sedert 1800. De enorme toename is daaruit duidelijk af te lezen.
Nu is het bekend dat de momentele Nederlandse bevolking een
belangrijk hogere levensstandaard geniet dan de bevolking van
een vijftig of honderd jaar geleden. Waaraan is het te danken
dat de toegenomen bevolking niet in welvaart is achteruit
gegaan, doch zelfs aanzienlijk in welstand is toegenomen? Dit
wordt veroorzaakt door de steeds toenemende arbeidsproductiviteit, een van de oorzaken waarom de opvattingen van Malthus
niet realistisch zijn gebleken.
Men bedenke dat het meest kenmerkende van de economie
van de Westerse landen sedert de laatste anderhalve eeuw gelegen is in de toename van de arbeidsproductiviteit. Niet alleen
de Nederlandse bevolking is sedert 1880 gestegen en tegelijkertijd in welvaart vooruitgegaan, doch ook die van de andere
landen van de Westerse cultuur.
Deze toename van de arbeidsproductiviteit is zo belangrijk
voor ons vraagstuk, dat ik meen er enige aandacht voor te
mogen vragen.
Onder arbeidsproductiviteit verstaan we het aantal producten
of diensten dat per arbeider in een bepaalde tijdseenheid (uur,
dag, week, jaar) wordt vervaardigd of verleend. Het betreft hier
dus niet de geldswaarde doch het aantal physieke eenheden.
Door de ontwikkeling van de techniek (in de ruimste zin), de
wetenschappelijke organisatie en de toenemende bevolkingsdichtheid heeft de Westerse wereld een regelmatige toename
van de arbeidsproductiviteit weten te bewerkstelligen. Deze toename bedraagt per jaar tussen de 2 à 3 percent. Dit percentage
lijkt niet veel, doch heeft op de langere termijn bezien een grote
invloed. Doordat men hier te doen heeft met een samengestelde
reeks zal de arbeidsproductiviteit, ondanks een geleidelijke af-
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name van het aantal werkuren per week, per 25 à 30 jaar verdubbeld zijn.
Een tweetal voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Stelt men
de arbeidsproductiviteit in de Amerikaanse industrie per uur in
1940 op 100, dan zal deze zelfde arbeidsproductiviteit over 50
jaar niet minder dan 800 bedragen. Stelt men de Nederlandse
arbeidsproductiviteit per uur in 1950 op 100, dan zal deze in het
jaar 2000 ongeveer 400 bedragen.
Aan deze gang van zaken hebben wij in het verleden de toenemende welvaart per hoofd van de bevolking te danken en
daarvan zal ook in de toekomst een verdere toename van de
welvaart verwacht kunnen worden!
Dat de stijging van de arbeidsproductiviteit in de toekomst
zich eveneens zal voordoen, is wel zeker te verwachten. Alleen
reeds het inhalen van de Amerikaanse arbeidsproductiviteit van
dit ogenblik zal tientallen jaren voor Europa eisen. Doch ook in
de V. S. ontwikkelt zich de arbeidsproductiviteit gestadig. Het
is dan ook volkomen onjuist om, nu wij aan het begin van het
atoomtijdperk en de ontwikkeling van de reken- en denkmachines staan, te veronderstellen dat in ons land niet voldoende
goederen en diensten geproduceerd kunnen worden. Voor een
absolute overbevolking is dan ook geen enkele grond aanwezig;
er zijn dan ook weinig schrijvers die menen dat voor absolute
overbevolking gevreesd behoeft te worden. Wij behoeven hier
aan deze absolute overbevolking dan ook geen aandacht meer te
schenken.
Wel is het noodzakelijk zich bezig te houden met het begrip
relatieve overbevolking en het daarmee samenhangende begrip
bevolkingsoptimum. Het begrip relatieve overbevolking is van
Adolf Wagner. Om te zien of in een bepaald gebied relatieve
overbevolking heerst moet men het welvaartsniveau dat op een
gegeven ogenblik in dat bepaalde gebied geldt, vergelijken met
het welvaartsniveau dat in dat gebied zou gelden indien de
bevolking minder groot zou zijn. Wanneer men dan constateert
dat het laatstbedoelde niveau hoger zou zijn dan het eerstbedoelde, dan kan men zeggen dat in dat gebied relatieve overbevolking heerst. Ook al zou de welvaart niet afnemen of zelfs
toenemen, dan kan er nog sprake zijn van relatieve overbevolking. Het bevolkingsoptimum zou bereikt zijn, wanneer het
aantal inwoners in een bepaald gebied zo groot is, dat een toename van het aantal tot een daling van de welvaart leidt.
Hoe schoon deze theorie ook moge klinken, voor een constatering van een relatieve overbevolking of het uitzoeken van het
bevolkingsoptimum, zijn nooit voldoende gegevens te verkrijgen.
Het gehele economische leven is veel te dynamisch. Hoe zou men
de sprongen in de welvaart van de laatste 40 jaar (2 oorlogen,
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2 crises) zodanig kunnen analyseren dat men de daling van de
welvaart als gevolg van de bevolkingstoename zou kunnen
kennen? Verder missen wij de mogelijkheid om zulk een kwalitatieve zaak als welvaart met voldoend juiste kwantitatieve
gegevens aan te geven en te meten. Bovendien zijn zowel de
ontwikkeling van de techniek als de mogelijkheid van investeringen nog zo groot, dat elke berekening of constatering van
een bevolkingsoptimum en relatieve overbevolking niet meer
levensduur hebben dan een dagvlinder. Zeker in een land, waar
men niet alles aan het vrije spel der krachten pleegt over te
laten doch een belangrijke taak aan de overheid en het publiekrechtelijk georganiseerde bedrijfsleven geeft, is het altijd mogelijk via investeringen in bepaalde streken de welvaart te vergroten en een achteruitgang van de welvaart te belemmeren.
Dit alles brengt ons vanzelf op de tweede groep problemen:
hoe te zorgen dat men een toenemende bevolking aan voldoende
productiemiddelen helpt om allen die werken willen aan het
werk te zetten. Diverse voorstanders van geboortenbeperking
op grond van de grote sociaal-economische moeilijkheden als
gevolg van een snel stijgende bevolking zullen niet de overtuiging hebben dat ons land absoluut of relatief overbevolkt is
of dat het z.g. bevolkingsoptimum bereikt is. Hun argumentatie
is meestal meer gericht op het vraagstuk van de werkverschaffing voor de toenemende beroepsbevolking. De moeilijkheden die
het scheppen van voldoende werkgelegenheid - via voldoende
investeringen - met zich meebrengt en de zg. risico's dat
ondanks alle moeite ons land toch over enige jaren niet in staat
blijkt te zijn voldoende investeringen te doen om de toenemende
beroepsbevolking aan werk te helpen, doet een aantal personen
tot de mening overhellen dat de oplossing van alle moeilijkheden
gelegen is in een vermindering van de bevolkingstoename via
een vermindering van de geboorten.
Oppervlakkig beschouwd lijkt het juist dat wij ons land van
veel moeilijkheden bevr~jden door te zorgen dat er minder
geboorten plaats hebben. Doch zoals ik in het begin reeds gezegd
heb, deze voorstanders van geboortenbeperking vergeten
merendeels een behoorlijke analyse te maken van de gevolgen
van een geboortevermindering en zij zien in het geheel niet, dat
deze gevolgen eveneens grote zorgen voor ons land meebrengen.
Ik zal deze stelling nader uitwerken. Ik moge de lezer allereerst er op wijzen dat door een drastische vermindering van de
geboorten de vorm van de bevolkingspyramide eveneens drastisch verandert. De Engelse bevolking heeft de laatste 50 jaar
een sterke vermindering van de gezinnen bewerkstelligd. De
gevolgen bleven dan ook niet uit op de samenstelling van de
bevolkingspyramide. De cijfers zijn in de volgende tabel verwerkt en geven een zeer duidelijk beeld van de situatie.
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Tabel 3 Engelse bevolkingspyramiden in 1891 en 19q.7

~n

li-

ve

1891

Leeftij dgroepen
X

1000

:ie

.e-

in

er
ar
te

k-

0-19 jaar
20-39 jaar
40-59 jaar
60 jaar en

I

1947

I
Percent
van totaal

............
............
............
ouder ...

14.974
9.990
5.603
2.462

45
30
17

Totaal ..................

33.028

I

X

1000

Percent
van totaal

7

13.672
14.666
12.507
7.343

28
30
26
15

100

48.188

100

·e'r-

[1:

:ie
et

19

Is
ris
ie

J-

ie
je

at
at

je
m
m

ia

tn
~r

~d

m
m
lt

n.
rIe

s-

1r

)e

ie
r-

Uit deze cijfers is veel te lezen. De Engelse bevolking is
sedert 1891 met nog geen 50 percent toegenomen. Vergelijk dat
eens met de Nederlandse bevolkingscijfers! Wat direct in het
oog springt is de sterke veroudering van de bevolking. Was
vroeger 45 percent van de bevolking jonger dan 20 jaar, nu is
dit percentage slechts 28. Het aantal ouderen - van 60 jaar en
meer - nam toe van 7 tot 15 percent. De bevolking boven de
40 jaar steeg van 24 percent tot 41 percent. Deze veroudering
heeft zijn consequenties op het gebied van de arbeidsmarkt en
de afzet van allerlei artikelen. Een wijziging van de leeftijdsopbouw betekent altijd een structuurwijziging op allerlei terreinen van het economische leven, en kan daardoor tot structuurwerkloosheid aanleiding geven.
De bovenstaande tabel laat zien dat in 55 jaar het aantal
personen in Engeland van 0 tot 19 jaar minder is geworden, nL
gedaald van 14.974.000 tot 13.672.000. Dit is de leeftijdsgroep
welke voornamelijk consumeert en slecht weinig produceert.
De bedrijfstakken welke speciaal goederen en diensten leveren
voor deze bevolkingsgroep zagen hun omzet verminderen of
relatief sterk in betekenis afnemen. De personen van 60 jaar en
ouder vragen weer andere goederen en diensten. Relatief veel
huizen voor ouden van dagen worden daar gevraagd. De structuur van het aanbod zal dus daardoor veranderen. Allerlei investeringen blijken langzamerhand overbodig te worden door vermindering van de afzet, terwijl allerlei investeringen moeten
gebeuren ten behoeve van artikelen en diensten voor de ouderen.
Het gehele geestelijke leven wordt in een dergelijk geval van
drastische geboortevermindering meer en meer bepaald door de
ouderen. Dit heeft ook zijn consequenties op de afzetmogelijkheden van nieuwe artikelen. Het zijn vooral de jongeren die
geneigd zijn de toenemende welvaartsmogelijkheden - veroorzaakt door de stijgende arbeidsproductiviteit - tot feitelijke
welvaartsvermeerdering om te zetten. Het zijn vooral de jongeren die eerder dan de ouderen geneigd zijn om nieuwe behoeften
te verkrijgen en te bevredigen. De steeds toenemende stroom
269

van allerlei nieuwe artikelen kan slechts voornamelijk bij de
jongeren afzetmogelijkheid vinden. Men denke hierbij eens aan
de in bijna elk gezin voorkomende moeilijkheden bij huwelijk
van de kinderen: veelal vinden de ouders dat de kinderen veel
te royaal en luxueus hun huwel~iksleven beginnen. Hoe relatief
ouder een bevolking is, hoe moeilijker het is om voor de nieuwe
producten afzet te vinden. De sociale voorzieningen voor de
ouderen moeten steeds meer worden uitgebreid. En dit alles
legt steeds zwaardere lasten op de schouders van de groep
personen tussen 20 en 60 jaar: ouderen plegen veel meer te
consumeren dan kinderen!
Het is duidelijk dat een volk met een dalend geboortecijfer en
een veroudering van de bevolkingssamenstelling voor belangrijke structuurwijzigingen staat. Dat de moeilijkheden in de
Engelse Economie (werkloosheid!) voor 1940 gedeeltelijk hiermee samenhangen is niet voor betwijfeling vatbaar.
De werkgelegenheid is bij een volk, dat door geboortebeperking tot de toestand van een stationaire bevolkingsomvang
gekomen is, het grote vraagstuk. Dit wordt onomwonden erkend
in het zojuist gepubliceerde "Report of the Economics Committee" van de "Royal Commission on Population". Dit rapport
- door een aantal vooraanstaande Engelse economisten samengesteld - wijst er allereerst op, dat in Engeland binnenkort
een vermindering van het aantal huishoudens te constateren zal
zijn. Voor de oorlog was de toename nog 135.000 per jaar,
momenteel 10.000 en over dertig jaar zal de afname reeds 40.000
per jaar bedragen. Dit betekent dat over enkele jaren de bouwnijverheid - met al zijn aanverwante industrieën- ineen zal
schrompelen, daar uitbreiding van het aantal huishoudens de
stimulans voor de bouwnUverheid vormt. Hetzelfde geldt voor
de bouw van scholen, ziekenhuizen, fabrieken, enz. Bovendien
zal in een tijd van een eventuele depressie de gehele investeringsindustrie niet voldoende kunnen meewerken om wederom een
hausse te verwekken. Het genoemde rap ort stelt dan ook de
toenemende zorgen voor de werkgelegenheid sterk op de voorgrond. De eindconclusie van het rapport is zeer de moeite
waard: "We conclude accordingly that in Great Britain at the
present day the case for reasonable and weIl - considered
measures to mitigate the burden of parenthood is fulZy 1) made
out on economie and social grounds". In ons land zijn er personen die een goede gezinspolitiek menen te moeten afraden in
verband met de snelle bevolkingsgroei!
Maar daarmee zijn we nog niet aan de opsomming van de
moeilijkheden van een dalend geboortecijfer gekomen. In Engeland gaan de laatste tijd waarschuwingen op tegen de binnenkort te verwachten vermindering van de totale bevolking. Een
1) cursivering door mij.

270

e

n

k
~l

f

e
e
s
p
e
ti

'-

e
'-

'".

i"

,t
t
.1

,
[)

.1

e
r
1
1

e

e
e

1

dalende bevolking is de vrees van diverse regeringen. Want alles
wat wij tot nu toe van de daling van de bevolkingsvermeerdering hebben gezien, zal zich versterkt voordoen in een land met
een dalende bevolking: nog sterkere invloed van de ouderen,
nog meer structuurwijzigingen in de afzet en het aanbod van
arbeidskrachten. Leegstaan van woningen en fabrieken. Een
volk dat in aantal daalt zal sterk verstarren in zijn economische
activiteit, in tegenstelling tot een volk dat snel groeit en met al
zijn krachten zoekt naar bestaansmogelijkheid voor zijn nieuw
toegevoegde arbeidskrachten. Een dalende bevolking wordt een
volk van renteniers, een snel groeiende bevolking heeft de mentaliteit van de jonggehuwden: vol plannen en energie.
Het gevaar van een politiek van geboortebeperking - bijvoorbeeld door de overheid bevorderd, zoals diverse personen in
ons land willen - is ook dat, nadat de bevolking de raad van
de overheid heeft opgevolgd, deze niet van plan is van de
eenmaal ingeslagen weg af te gaan, ook wanneer de overheid
meent dat de gezinnen niet verder verkleind mogen worden
teneinde niet tot de toestand van een dalende bevolking te
geraken.
Wanneeer echter de bevolking wel ophoudt met een politiek
van nog verdere daling van de gezinsgrootte, moet er weer een
structuurwijziging komen. Wanneer n.l. de geboorten een constant getal worden per 1000 inwoners zal de bevolkingspyramide
wederom na enige tientallen jaren de normale vorm verkrijgen.
Dit betekent dus wederom een structuurwijziging. Zo zien wij
dus dat een daling van de geboorten uiteindelijk tot een tweetal
structuurwijzigingen kan leiden: de eerste als gevolg van de
overgang van een normale naar een abnormale bevolkingspyramide en de tweede als gevolg van de overgang van de
abnormale naar de normale pyramide. Deze wijzigingen kunnen
in één à twee generaties plaats vinden.
Overdenkt men al deze gevolgen van een drastische vermindering van de bevolkingsgroei, dan lijkt het mij, dat men niet
meer op serieuse gronden een politiek van geboortebeperking
kan voorstaan: met een dergelijke politiek tracht men bepaalde
sociaal-econmische moeilijkheden van de bevolkingsgroei te omzeilen, doch botst dan onherroepelijk tegen allerlei andere
sociaal-economische moeilijkheden, zoals wijzigingen in de
structuur van de arbeidsmarkt en de afzet van allerlei consumptiegoederen.
De stijging van de arbeidsproductiviteit maakt het mogelijk
dat voor absolute overbevolking niet gevreesd behoeft te worden. Deze zelfde stijging heeft tot gevolg dat het aanbod van
consumptiegoederen steeds toeneemt, voornamelijk door de
toevoeging van steeds weer nieuwe artikelen. Dit kan slechts
werkloosheid tegenhouden, wanneer de nieuwe goederen voldoende afzet kunnen vinden. Een bevolking welke relatief ver-
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oudert is minder genegen deze nieuwe goederen af te nemen
dan een normaal groeiende bevolking met een normale bevolkingspyramide. De stijgende arbeidsproductiviteit maakt een
vermindering van de bevolkingsgroei niet alleen overbodig doch
eist zelfs een normaal groeiende bevolking, teneinde geen werkloosheid te veroorzaken.
,. Mijn conclusie uit al het voorgaande is, dat een regeringspolitiek welke er op gericht is om de geboorten in ons land te
döeI1 verminderen, op sociaal-economische gr:onden niet te verdedigen en daarom afkeurenswaardig is.\
Zoals ik reeds aan het begin van di~ àrtikel heb opgemerkt,
krijgt ons bevolkingsvraagstuk nog een geheel nieuw aspect
wanneer men het beziet in West-Europees verband. Diversè
volkeren om ons heen zien hun aantal niet meer groeien en
kunnen zelfs een daling van het aantal verwachten. Willen wij
nu de Europese economie versterken dan moeten wij zorgen dat
er geen streken ontstaan waar geen arbeiders meer zijn om alle
plaatsen te bezetten. Onze bevolkingsgroei kan helpen om dit
te bereiken. Een gezonde Europese economie vraagt ook een
gezonde samenstelling van de bevolking: een dalende Europese
bevolking zou een grootse ontplooiing van de Europese economie, zoals bijvoorbeeld het plan-Stikker beoogt, niet mogelijk
maken.
Het zou onrealistisch zijn niet te bedenken dat de migratie
binnen Europa momenteel nog op grote moeilijkheden stuit.
Doch het zou even. onrealistisch zijn de mogelijkheden in de
toekomst te ondèrschatten: de groei naar de Europese eenheid
is onmiskenbaar. Het Nederlandse volk heeft niet alleen plannen
als die van Stikker aan te bieden, doch ook straks arbeidskrachten, beiden hulpmiddelen ter bereiking van het gestelde
doel: een zich groots ontwikkelende Europese economie met
vergrootte welvaart voor allen en het behoud van de christelijke beschaving. Het zojuist genoemde Engelse rapport meent
ook dat de argumenten voor immigratie in Engeland steeds
sterker zullen spreken!
Wij komen nu tenslotte aan de andere mogelijkheden van
plaatsing van onze arbeidskrachten. Het is niet te verwachten
dat alle jongeren willen emigreren. Het is tevens om veroudering
van de overblijvende bevolking tè belemmeren, dat de emigrerende bevolldng een voldoende aantal ouderen dient te omvatten.
Een belángr~ik deel van de toenemende beroepsbevolking zal in
het land zelf zijn bestaan moeten vinden. Wij komen nu vanzelf
op terreinen, welke voor de lezers wel < grotendeels algemeen
bekend zijn, zodat wij hier niet zo uitvoerig behoeven stil te
staan.
Het is noodzakelijk, dat men zich bewust is, dat onze toenemende beroepsbevolking niet alleen voldoende investeringsgoederen tegenover zich moet vinden, doch dat er meer dan tot nu
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toe gewerkt moet worden om de bevolking de passende beroepen
te laten kiezen en de mogelijkheid te geven deze gewenste
vakken ook te leren. De onmogelijkheid bepaalde productiefactoren in ons land evenredig met de bevolkingsgroei te laten
toenemen (cultuurgrond) enerzijds en de grot~. dynamiek in de
productie (nieuwe artikelen) anderzijds maken het noodzakelijk,
dat elk jaar een deel van de jongeren niet het beroep van de
vader kiest, doch geheel andere wegen inslaat. Men moet weér
niet komen aandragen met het argument, dat onze bevolkingsgroei toch voor vele' jenge mensen een verandering van milieu
betekent en dat dit zonder bevolkingsgroei niet het geval zou
zijn. Zonder bevolkingsgroei zullen toch ook door het verdwijnen
van bepaalde beroepen en de opkomst van nieuwe vakken de
nodige milieu-veranderingen moeten plaats vinden.
Het is algemeen bekend, dat de agrarische sector niet meer
. mensen kan opnemen. Integendeel, deskundigen schatten dat er
momenteel wel 20% te veel personen in de landbouw werkzaam
zijn. Anders gezegd: de huidige Nederlandse agrarische productie zou met 20 % minder mensen ook gehaald kunnen worden.
Dit betekent een constante verarming van de agrarische bevolking. Er ontbreekt nog heel veel aan de voorlichting bij deze
bevolkingsgroep. Er dient veel meer dan tot nu toe op het
platteland gelegenheid geschapen te worden tot het kiezen van
andere beroeDen dan die van landbouwer.
Vervolgens kunnen wij ons afvragen of de handel - zowel
binnenlandse als internationale - nog veel personeii werk kan
verschaffen. De conclusie is spoedig gegeven: de handel is
slechts zeer weinig verder uit te breiden wat betreft het aantal
te plaatsen arbeidskrachten. Naar mijn overtuiging zullen a1l8
kinderen van de winkeliers bijvoorbeeld niet eens het vak van
hun vader kunnen kiezen.
Komen wij ten derde aan de zg. vrije beroepen: dokters,
advocaten, accountants, boekhouders, enz. Hier is wel enige
uitbreiding mogelijk, doch én door de dikwijls zeer dure en zeer
langdurige opleiding én door de studie-capaciteiten welke men
aan de candidaten voor deze beroepen moet stellen, is de toegang
tpt de vrije beroepen voor het merendeel van de jeugd gesloten.
Voor bepaalde functies met de "witte boord" waarvoor een
beperktere opleiding voldoende is, is momenteel reeds een veel
te groot aanbod.
Zo komen wij vanzelf aan de zg. industrialisatie.
Wanneer men denkt aan industrialisatie dan is men geneigd
alleen grote fabrieken voor de geest te halen. Dit is echter veel
te eenzijdig.
Wanneer wij de industrialisatie beschouwen is het noodzakelijk
een onderscheid te maken tussen
ie. een aantal basis-industrieën, welke meestal uit grootbedrijven moeten bestaan,
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2e. de middel- en kleinindustrie en
3e. het ambacht.
Het zou veel te ver voeren om alle branches van industrie en
ambacht de revue te laten passeren. In allerlei midden- en
kleinindustrieën en de diverse bouw- en metaalverwerkende
ambachten liggen nog grote mogelijkheden tot plaatsing van
nieuwe ondernemingen en het werkverschaffen aan een belangrijk aantal arbeiders.
Meer dan tot nu toe is gedaan moet in het vervolg duidelijk
gewezen worden op de vakken waarin toekomst is te vinden en
waarin dat niet het geval is. Het conservatisme, dat de meeste
mensen eigen is, viert op het gebied van de beroepskeuze maar
al te sterk hoogtij. Hier ligt nog veel onontgonnen terrein voor
de organisaties, overheid en leerkrachten.
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e vrijheid van godsdienstoefening in het openbaar is een
kwestie die al enige eeuwen lang aan de orde is. De
Katholieken immers hebben, sinds de vroegste tijden
der Christenheid, er altijd prijs op gesteld, om niet
alleen binnenskamers of binnen gebouwen en besloten plaatsen,
doch ook langs openbare, dus voor iedereen toegankelijke wegen
en velden hun godsdienstoefeningen te houden.
De Reformatie maakte aan deze aloude toestand een einde.
De uitoefening van de Katholieke eredienst, niet alleen de openbare, werd nagenoeg overal bij plakkaat verboden. In het geheim
gingen de godsdienstoefeningen toch door, en geleidelijk aan
werden deze ook (tegen grof geld!) getolereerd. Zelfs in de
Bataafsche Republiek, toch geheel steunend op het beginsel der
absolute vrijheid, gold een verbod om in het openbaar godsdienstoefeningen te houden. Artikel 22 van de "Burgerlijke en
Staatkundige Grondregels" voorafgaande aan de "Acte van
Staatsregeling" van 1798 1) zegt:
"De gemeenschappelijke Godsdienstoefening wordt verricht
binnen de daartoe bestemde Gebouwen, en wel met ontslotene
deuren".
"Gemeenschappelijk" heeft hier m.i. de betekenis van "genootschappelijk", tegenover de godsdienstoefeningen in gezinsverband. Zodra de leden van een kerkgenootschap bijeenkwamen
voor het houden van een godsdienstoefening, kon dit alleen
geschieden binnen gebouwen, die dan bovendien nog "daartoe
bestemd", derhalve kerkgebouwen moesten zijn. Weg vielen dus
zolders en schuren en dgl., waarvan in de voorafgaande eeuwen
door de Katholieken was gebruik gemaakt. Geheel in overeenstemming hiermede was artikel 23 van dezelfde grondregels,
luidende: "Niemand zal met eenig orde's-kleed, of teeken, van
een Kerklijk Genootschap, buiten zijn Kerkgebouw verschijnen."

]D

1) Te vinden in: Mr. W. J. C. van Hasselt, "Verzameling van
Nederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten", 12e druk.
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Maar in artikel 19 van deze "grondregels" zien we een uiting
van twee beginselen die ineengepast behoren te worden, n.l. het
recht van de kerkgenootschappen om godsdienstoefeningen in
het openbaar te houden, en de taak van de Staat om de openbare
orde en rust te handhaven. Het artikel luidt : "Elke burger heeft
vrijheid, om God te dienen naar de overtuiging van zijn hart. De
Maatschappij verleent, ten dezen opzigte, aan allen gelijke zekerheid en bescherming, mids de 0 pen bar e 0 r d e, door de Wet
gevestigd, door hunnen u i ter I ij ken eer die n s t nimmer
gestoord worde" (spat. van mij). Dit betekent dus vr~jheid van
godsdienst en godsdienstoefening, zo maar de openbare orde en
rust niet door de "uiterlijke" eredienst worden gestoord. Wat
betekent hier "uiterlijk"? Men zou, in verband met het zojuist
geciteerde artikel 22 der "grondregels", kunnen menen dat het
doelt op godsdienstoefeningen binnen daartoe bestemde gebouwen, waarvan de deuren open moeten zijn. Ik voor mij geloof dat
men, waar eredienst in verband gebracht wordt met openbare
orde, enkel kan bedoeld hebben: zich naar buiten uitende, derhalve openbare eredienst. In het ene artikel erkent men implicite
het recht om in het openbaar godsdienstoefeningen te houden,
in het andere neemt men dit weer weg!
Op de zin aanvangende met "mids" heb ik deze aanmerking
te maken, dat het de mogelijkheid openhoudt van verbod van
een godsdienstoefening of een doen ophouden wanneer ze reeds
bezig is, in geval de openbare orde en rust dreigen verstoord te
worden. M.i. is dit niet juist, zoals ik nog nader hoop aan te
tonen.
De "Constitutie van het Koningrijk Holland" van 1806 1) gaf
blijkens artikel 6 lid 2 ook een dergelijk verbod. "Alle uitoefening
van Godsdienst wordt binnen de muren van de Kerken der verschillende Gezindheden bepaald". Derhalve geen godsdienstoefeningen in het openbaar!
We zien dus wel even het beginsel van vrijheid van godsdienstoefening in het openbaar opduiken, haast bij vergissing, maar
in de praktijk geldt tot dan toe een star verbod.
In theorie wordt het bij de Restauratie anders. De Grondwet
van 1814 bepaalt in artikel 135 1) :
"Alle openbare uitoefening van Godsdienst wordt toegelaten,
voor zoo verre dezelve niet kan gerekend worden eenige stoornis
aan de publieke orde en rust te zullen toebrengen".
De Grondwet van 1815 formuleert het enigszins anders in
artikel 193 ') :
"Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden belemmerd, dan ingevalIe dezelve de openbare orde of veiligheid zoude
kunnen storen", ofwel, zoals de Franse tekst luidt: "L'exercice
1) Te vinden in: Mr. W. J. C. van Hasselt, "Verzameling van
N ederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten", 12e druk.
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public d'aucun culte ne peut être empêché, si ce n'est dans Ie
cas ou il pourrait troubler l' ordre et la tranquillité publique".
Men kan over de betekenis van beide redacties van mening
verschillen, vast staat in ieder geval de erkenning van het recht
en de beperking er van in verband met de openbare orde en rust.
In beide gevallen echter laten de beperkingen de mogelijkheid
toe van een verbod, waarmee ik het niet eens kan zijn, zoals ik
reeds heb beweerd en nog nader zal verklaren.
De werkelijkheid was echter geheel anders dan de theorie.
Buijs 1) noemt enkele circulaires en besluiten, die het recht ten
zeerste beperkten. Er is b.V. een circulaire van 29 Mei 1819, met
machtiging des Konings uitgevaardigd door de Minister voor de
zaken van de Roomsch Katholieke Eeredienst, aan de onderscheidene Kerkvoogden in de Zuidelijke provinciën (België en
Nederland vormden toen één staat), waarbij processiën, een
vorm van gemeenschappelijke godsdienstoefening, worden beperkt tot twee, daaronder niet begrepen de ommegangen op de
Kruisdagen en op St. Marcusdag. Enige maanden later, 28 Juli
1819, verschijnt er een Missive van dezelfde Minister aan de
Gouverneur (thans Commissaris der Koningin genaamd) van
Limburg, inhoudende dat de geoorloofde processiën (die op de
Kruisdagen en op St. Marcusdag uitgezonderd) enkel op Zondag
mogen plaats hebben. Een half jaar later een derde circulaire,
van 22 Februari 1820, waarbij aan de Gouverneur van Limburg
wordt medegedeeld, dat de processiën die binnen de kerken
moeten worden gehouden (alle op twee na, zoals boven bleek),
voor wat betreft de dorpen, zich mogen uitstrekken binnen de
muren der aan die kerken grenzende kerkhoven. Limburg, hoewel overwegend Katholiek, komt er dus wel heel slecht af. Voor
de Noordelijke provinciën geldt een Koninklijk Besluit van 23
April 1822, bepalende dat het houden van openbare processiën
wordt toegelaten in die gemeenten, waar zulks zonder interruptie altijd heeft plaats gehad. Eigenlijk zag dit K.B. op één
geval, n.l. op de vraag of een bepaalde processie in Ravenstein
mocht gehouden worden. Blijkbaar wordt dus Noord-Brabant
tot de Noordelijke provincies gerekend. Ook Laren met zijn
bekende St. Jansprocessie valt onder dit besluit.

De Grondwet van 1848; Jurisprudentie Hooge Raad.
Van de Grondwetgever van 1948 verwacht men algehele vrijheid. Deze echter wil de feitelijke toestand handhaven en bepaalt
in artikel 167, thans artikel 177:
"Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust.
1) Prof. Mr. J. T. Buijs, De Grondwet, Toelichting en Kritiek",
Deel lI, blz. 505 e.v.
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Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij
thans naar de wetten en reglementen is toegelaten."
Tot veel geschrijf heeft dit artikel aanleiding gegeven. Het
geldt thans na ruim honderd jaar nog. Eigenlijk hebben we dus
de vrijheid van vóór de Reformatie nog nooit teruggekregen!
Wel had Thorbecke in zijn "Proeve eener Grondwetherziening"
gepleit voor een terugkeer naar de redactie van de Grondwet
van 1814, en ook de Negenmannen en de Staatscommissie hadden hierop aangedrongen. De Regering was echter bevreesd dat
de godsdienstige haat zou herleven en aanleiding zou worden
tot verstoring der openbare orde en rust. Hier ligt natuurlijk
de moeilijkheid. De kerkgenootschappen hebben het recht in het
openbaar godsdienstoefeningen te houden. In een brochure
motiveert het Centrum voor Staatkundige Vorming dit recht
aldus 1) : "Immers tot de godsdienst in het algemeen en speciaal
die van een kerkgenootschap behoort als natuurlijke levensuiting de gemeenschappelijke en openbare belijdenis, zodat deze
in beginsel ook moet delen in de bevoorrechte positie, welke in
een staat, die de godsdienst erkent als een voor het welzijn van
de maatschappij belangrijke factor, aan de godsdienst en hét
kerkgenootschap wordt toegekend". De Staat echter heeft tot
taak de maatschappelijke rust te waarborgen. Het spreekt dan
ook vanzelf, dat, wanneer het zich naar buiten uitende godsdienstig leven aanleiding is tot verstoring der orde, er moet
worden opgetreden tegen deze ordeverstoorders, en niet tegen
degenen die het hun toekomende recht uitoefenen. Ook
Struijcken 2) verdedigt deze mening. Zeer zeker mag men om
deze reden niet de openbare godsdienstoefening verbieden. Er
is immers een recht, dat men wel kan beperken, echter niet wegnemen. Dit is ook de reden waarom ik het niet eens kan zijn
met de bovengenoemde redacties van 1798, 1814 en 1815, en dus
ook niet met degenen die deze zouden terug verlangen in onze
Grondwet.
Sommige schrijvers van vroeger, zoals Buijs op blz. 512 en
519 van zijn aangehaald werk en Donker Curtius in een Ministeriële Circulaire van 7 Juni 1855, en ook enige van nu, trachten
de rechtvaardiging van het tweede lid van artikel 177 te vinden
in de overweging dat de uiting naar buiten van godsdienstige
gevoelens de ergenis van andersdenkenden opwekt. Wel, ik geloof niet dat het de taak van de burgerlijke overheid is de ergenis
van een ander te voorkomen of weg te nemen. Dan zou in ons
landje de overheid een werk hebben dat niet te overzien is!
1) "Processievrijheid ; huidige rechtstoestand; voorstel tot wijziging van art. 177 van de Grondwet." Ui tg. Oct. 1947.
2) Prof. Mr. A. A. H. Struijcken, "Processiën langs openbare
straten", verzamelde werken, Deel 1.
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Aan hoeveel optochten en meetings van allerlei aard kan een
mens zich niet ergeren. Worden deze daarom verboden? Niemand die er aan denkt. Leiden dergelijke gebeurtenissen tot
ongeregeldheden, wel, dan worden de rustverstoorders aangepakt. Dat vindt een ieder vanzelfsprekend.
Dus enkel het motief van ordeverstoring kan de Regering
van 1848 tot genoemde redactie geleid hebben. Borret 1) drukt
het m.i. juist uit: " ... te voorkomen, dat het gekwetst gevoel
van hen, die de openbare godsdienstoefeningen van een of andet'
kerkgenootschap met leede ogen aanzien, zich uiten zou in verstoring der openbare orde en rust."
Het is natuurlijk dwaas om een toestand van een bepaald
moment, voor altijd te willen vastleggen. Terecht beweert Borret
dan ook: "er kwam in plaats van een helder omschreven beginsel een bekrompen toepassing, in plaats van een constitutionele
bepaling een politiemaatregel in de Grondwet."
Voor het eerst zien we een onderscheid gemaakt tussen openbare godsdienstoefeningen bin n e n e n b u i ten gebouwen
en besloten plaatsen. Wat heeft de Regering met dit onderscheid
voor gehad? In de Memorie van Toelichting zegt Zij: "In de
regel is nu alle openbare godsdienstoefening alleen toegelaten
binnen gebouwen en besloten plaatsen, terwijl alleen dáár, waar
zulks thans naar de wetten en reglementen in gebruik is, de
godsdienstoefeningen ook buiten gebouwen is geoorloofd, opdat
aan geen verkregen rechten, met omzichtigheid en beleid toegestaan, zoude worden tekort gedaan." De bedoeling is duidelijk:
zoals de toestand thans in 1848 is, moet ze blijven. Buiten de
gebouwen en besloten plaatsen is de openbare godsdienstoefening niet geoorloofd, behalve daar waar blijkens reglementen
of wetten deze zijn toegelaten.
In de Kamers is er gevraagd welke wetten en reglementen
hier werden bedoeld. De Regering kwam daarop met een: "Nota,
aanwijzende de verordeningen nopens het houden van openbare
processiën, alsnog in het Hertogdom Limburg en op sommige
plaatsen der provinciën Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland
van toepassing zijnde." Deze nota omvatte 5 circulaires en
missives, 1 Koninklijk Besluit en 1 Wet o.m. die welke ik boven
heb geciteerd. Ze zijn alle in strijd met het beginsel van vrijheid,
dat in de Grondwet van 1815 was neergelegd. Ook op andere
gronden wordt hun rechtsgeldigheid betwist. Buijs en Struijcken
spreken er uitvoerig over. De laatste beweert dat naar de letter
van de wet processies overal zijn toegelaten, de eerste dat ze
nergens geoorloofd zijn! Wat hier ook van zij, uit de Memorie
van Toelichting blijkt duidelijk dat men de feitelijke toestand
heeft willen handhaven, en dat de in de "Nota" opgesomde
1) Mr. Dr. Arn. Borret S. J., "Het zesde Hoofdstuk onzer Grondwet", academisch proefschrift 1915, Leiden, 2e druk.
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regelingen, rechtsgeldig of niet, als de kenbronnen daarvan
moeten worden beschouwd.
Op het grondwettelijk verbod komt in 1853 een sanctie, wanneer als gevolg van de April-beweging de "Wet op de Kerkgenootschappen" tot stand komt. Enkele artikelen zijn in dit
verband van belang, o.a. artikel 6, luidend: "De bedienaren der
openbare godsdienst dragen het gewaad voor kerkelijke plechtigheden of bij de uitoefening van de openbare godsdienst in
hun kerkgenootschap gebruikelijk, niet dan binnen gebouwen
en besloten plaatsen, of dáár waar de openbare godsdienstoefening, naar het 2e. lid van artikel 167 (thans 177) der Grondwet is toegelaten." Er is derhalve niet alleen een grondwettelijk
processieverbod, doch ook een wettelijk verbod om met gewaden
voor kerkelijke plechtigheden, b.v. die welke de priester draagt
bij de H. Mis of het Lof, te verschijnen buiten gebouwen en
besloten plaatsen, met uitzondering dan daar, waar naar de
wetten en reglementen, openbare godsdienstoefeningen zijn toegelaten. Artikel 9 bevat de sanctie: "Hij die aan deze wet niet
voldoet, hare voorschriften overtreedt (b.v. artikel 6, zojuist
genoemd) of elders dan artikel 167 (thans 177) der Grondwet
toelaat de openbare godsdienst uitoefent, wordt verklaard "in
8tr~jd met de wet te hebben gehandeld".
Wanneer één van de genoemde overtredingen wordt begaan,
dan zien we, blijkens de "Wet op de Kerkgenootschappen", vervolging door de Officier van Justitie, nadat door de politie
proces-verbaal is opgemaakt, en wel voor de b u r g e r I ij k e
rechter. De geestelijke die vervolgd wordt - en dat is altijd
wegens een ver moe den van een strafbaar feit, immers de
rechter maakt uit of inderdaad een strafbaar feit is gepleegd komt derhalve niet in aanraking met de strafrechter. Van Bemmelen 1) zegt hiervan: "De bedoeling van de opdracht der berechting van alle hiervorengenoemde overtredingen aan de
burgerlijke rechter is geweest om aan de overtreders in verband
met hunne positie het verschijnen op de strafzitting te besparen".
Van een eigenlijke straf is geen sprake, welk echter in geval
van herhaling. Artikel 12 van de genoemde wet zegt immers:
"Die, na eenmaal terzake van overtreding dezer wet te zijn veroordeeld, zich aan herhaling daarvan schuldig maakt binnen de
tijd van vijf jaar nadat de vroegere veroordeling onherroepelijk
is geworden, wordt gestraft met schorsing in de uitoefening
zijner burgerschapsrechten voor de tijd van drie jaren, en met
hechtenis van een dag tot een jaar, te zamen of afzonderlijk".
1) Prof. Mr. J. M. van Bemmelen, "Strafvordering, leerboek van
het Nederlandsche Strafprocesrecht", 3e druk, blz. 198; zie ook Blok
en Besier, Deel I, blz. 30.
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Van 1853 af komt dus de rechter met deze materie in aanraking. Er zijn sindsdien enkele merkwaardige vonnissen en
arresten gewezen, waardoor de toestand geheel anders is geworden dan de grondwetgever van 1848 heeft beüoeld.
Tot 1848 werd steeds gesproken van godsdienstoefeningen
binnen geb 0 uwe n. In dat jaar voegt men er aan toe:" en
bes lot e n p I a a t sen". Men heeft enkele taalgeleerden
geraadpleegd om uit te maken wat met "besloten" werd bedoeld.
Deze waren het niet met elkaar eens. Ik geloof wel dat het de
bedoeling is geweest om godsdienstoefeningen binnen gebouwen
en andere overdekte, van buiten af niet zichtbare plaatsen toe
te laten. De lettergreep "be" geeft dit m.i. aan, in tegenstelling
tot "af" gesloten.
De H.R. echter heeft bij arrest van 25 April 1856, en eveneens
bij arrest van 3 April 1857 1) uitgemaakt, dat onder het begrip
"besloten plaatsen" vallen - het ging in casu over de vraag
of begraafplaatsen besloten plaatsen zijn - "Open en niet overdekte plaatsen, die door muren, heiningen of heggen zijn afgescheiden, onverschillig, of hetgeen daarop voorvalt van de openbare straat kan worden waargenomen". Daaronder vallen dus
inderdaad begraafplaatsen.
Door deze arresten verliest het tweede lid van artikel 177 zijn
grondslag, zoals ook van der Pot 2) opmerkt. Want het verbod
van openbare godsdienstoefening werd juist gegeven om stoornis der openbare orde en rust door het zien daarvan te voorkomen. Wanneer desondanks toch in open lucht godsdienstoefeningen mogen worden gehouden, zij het dan binnen een
afgepaalde ruimte, is er evenzeer aanleding tot verstoring der
orde, als wanneer deze plaats vinden op voor iedereen toegankelijke wegen en pleinen. De bepaling van artikel 177, tweede
lid, was dus een honderd jaar geleden al zonder enige zin. Zij
bleef enkel een hatelijke maatregel, speciaal voor de Katholieken.
Was de H. R. blijkens genoemde arresten zeer ruim van op~
vatting, zelfs zo ruim dat hij de zin van een verbod wegnam, op
een ander punt was hij benepen. Bij arrest van 29 October 1875
en eveneens bij arrest van 10 Januari 1879 3 ), besliste de H.R.,
dat alle openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en
besloten plaatsen ongeoorloofd zijn, tenzij: 1. zij ter p I a a t s e
waar zij worden gehouden geb r u i keI ij k waren, en 2. het
toen bestaande gebruik tevens steunde op wetten of reglementen.
Dit betekent dus dat b u i ten g e won e openbare godsdienst1) Beide te vinden in het "Weekblad voor het Recht", resp. no.
1744 en no. 1840.
2) Prof. Mr. C. W. van der Pot, "Handboek voor het Nederlandse
Staatsrecht."
3) Beide te vinden in het "Weekblad voor het Recht", resp. no.
3910 en no. 4326.
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oefeningen niet mochten worden gehouden, omdat ze niet
"gebruikelijk" waren. Bovendien mochten enkel die wegen worden gevolgd die altijd gevolgd waren. Voor deze enge opvatting
bestaat natuurlijk helemaal geen reden. Als er immers in een
bepaalde gemeente godsdienstoefeningen in het openbaar zijn
toegelaten, zonder dat er gevaar bestaat voor de verstoring der
openbare orde en rust, dan laat er zich geen enkele reden denken,
waarom er in plaats van zes slechts vier van deze oefeningen
mogen gehouden worden. In dezelfde zin ook Buijs. Borret haalt
een aardig voorbeeld aan, dat de belachelijkheid van deze opvatting duidelijk aan het licht doet komen. Toen in Augustus
1912 te Maastricht het tweede Nederlandse lVIariacongres plaats
vond, had men het plan opgevat om op de markt het eeuwenoude
Mariabeeld te kronen. Men verwachtte duizenden mensen uit
alle streken van Nederland, uit België en Duitsland. Op het
marktplein mocht echter deze plechtigheid geen doorgang
vinden, omdat ze een buitengewone openbare godsdienstoefening
was. Hier waar zoveel gelijkgezinden bijeen waren, wa8 er niet
de minste reden om gevaar te duchten voor de verstoring der
orde. Bovendien trokken jaarlijks door de stad verschillende
"gebruikelijke" processiën, zonder dat er een groter politiemacht
op de been was dan normaal.
Eerst in 1918 bij arrest van 29 November '), betreffende een
processie te Beugen, gaf de H.R. deze enge opvatting prijs. We
komen derhalve tot de conclusie, gezien het K.B. van 1822 en
gezien de genoemde arresten van 1875 en 1879, dat, in een
bepaalde gemeente, voor wat betreft de Noordelijke provinciën,
waaronder Brabant en Zeeland (alleen Limburg is dus uitgezonderd), godsdienstoefeningen in het openbaar mogen gehouden worden, zowel de gebruikelijke als de buitengewone, met
name processiën, wanneer in die gemeente in 1848 deze oefeningen gebruikelijk waren, en dat men niet beperkt is tot de
vroegere straten en pleinen. Voor Limburg geldt, dat dit gebruik
moet steunen op wetten en reglementen.
Maar thans een andere, belangrijke kwestie. Wie moet het
gebruik in 1848 bewijzen? Tot 1918 was de jurisprudentie deze,
dat de beklaagde, thans verdachte geheten, b.v. de pastoor der
parochie, het gebruik moest aantonen. In 1918 echter bij arrest
van 29 November, hetzelfde dat ik zojuist besproken heb en dat
een processie te Beugen betrof, maakte de H.R. uit, dat het nietgebruikelijk-zijn in 1848 van processies een bestanddeel is van
het strafbare feit van artikel 9 der "Wet op de Kerkgenootschappen", zodat dit door het Openbaar Ministerie, in casu de
Officier van Justitie, moet worden tenlaste gelegd en bewezen.
1) Te vinden in het "Weekblad voor het Recht", no. 10346, en in
de ,,,Nederlandse Jurisprudentie" van 1918 op blz. 1236.
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Vanaf dán kan derhalve de pastoor gerust processies houden.
Wordt tegen hem proces-verbaal opgemaakt, en gaat de Officier
over tot vervolging, dan behoeft hij enkel af te wachten of deze
slaagt in het bewijs van het niet gebruikelijk zijn der processie.
En hoe wil thans het O.M. slagen in dat bewijs als er geen
getuigen meer zijn? Wel is thans, naar de leer van de H.R., het
zgn. testimonium de auditu, het getuigenis van horen zeggen,
toegelaten. Maar velen zullen er niet meer zijn die van hun
ouders of grootouders hebben gehoord, dat er in bepaalde
gemeente in of vóór 1848 geregeld processies werden gehouden.
Practisch kan derhalve het O.M. niet slagen in bedoeld bewijs
zodat zonder meer vrijspraak volgt, aangezien niet is aangetoond
dat een strafbaar feit is gepleegd.
Af en toe echter duikt de mening, dat de verdachte het bewijs
moet leveren, weer op. Zo besliste laatstelijk nog de Rechtbank
te Breda in 1948 betreffende een processie te Steenbergen. De
Rechtbank achtte het bewijs van dit gebruik een bevrijdende
omstandigheid, zodat dus altijd - behalve daar waar het recht
reeds bij vonnis is vastgelegd - het houden van een processie
in het openbaar een strafbaar feit oplevert, echter de verdachte,
indien hij de bevrijdende omstandigheid bewijst, niet strafbaar
is en ontslagen dient te worden van rechtsvervolging. De wet,
zo beweert de Rechtbank verder, zou tot een dode letter worden,
indien op het O.M. het bewijs rust, juist omdat het leveren van
dit bewijs onmogelijk is. Dit vonnis werd echter in hoger beroep
vernietigd, zodat de jurisprudentie sinds 1918 gehandhaafd
bleef.
Intussen is inderdaad de wet een dode letter geworden. De
praktijk heeft een recht hersteld dat de Grondwetgever van
een eeuw geleden had weggenomen. Men heeft de onrechtvaardigheid van dergelijke wetgeving vaak betoogd, en o.m. is dit
tot uiting gekomen in verschillende voorstellen tot grondwetswijziging. Ik wil deze niet behandelen, maar beperk mij tot de
opmerking dat ze alle uitgaan van het beginsel, dat de kerkgenootschappen het recht hebben in het openbaar godsdienstoefeningen te houden. Wel behoren deze beperkt te worden in
verband met de taak van de burgerlijke overheid: de handha ving van openbare orde en rust.

Richtlijnen voor de a.s. Grondwetsherziening.
Ik wil nog enkele punten bespreken die naar mijn mening van
belang zijn bij een komende Grondwets- en wetswijziging. Het
spreekt immers vanzelf dat die dode letter in onze Grondwet
behoort te verdwijnen, en dat daarvoor in de plaats worde gesteld, zoals het past in een Grondwet, een juist beginsel, en eventuele beperkingen worden overgelaten aan de gewone wetgever.
In lid 1 van artikel 177 van de Grondwet wordt gesproken
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van "openbare" godsdienstoefening. De gewone betekenis van
openbaar is: voor iedereen toegankelijk. Thorbecke in zijn Aantekening, Deel II, blz. 215, beweert dat hier wordt bedoeld
"genootschappelijk", d.w.z. voor ieder lid van het kerkgenootschap toegankelijk, in tegenstelling tot de godsdienstoefening
in huiselijk verband. Alle latere schrijvers hebben Thorbecke
hierin gevolgd. Nu kan men natuurlijk beweren, dat, zoals bij
de Katholieken, een genootschappelijke godsdienstoefening
tevens een openbare is, omdat ook andersdenkenden worden toegelaten, maar essentieel is dat m.i. niet. Het onderscheid van
Thorbecke lijkt me daarom juist, maar waarom een genootschappelijke godsdienstoefening openbaar genoemd? Men geeft
dit woord dan een beperkte en zeer ongewone, en in verband
met de onderhavige materie tevens ook een verwarrende betekenis. Borret spreekt daarom ook van genootschappelijke godsdienstoefeningen. Taalkundig gesproken is m.i. beter: godsdienstoefeningen van kerkgenootschappen.
Vervolgens het begrip "godsdienstoefening". Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden, dat men met artikel 177
,der Grondwet eigenlijk alleen bedoeld heeft processies van
Katholieken. Ook Borret beweert dit. Dergelijke kleingeestige
opvattingen horen niet in een Grondwet thuis. Het spreekt van
zelf dat er ook andere godsdienstoefeningen zijn dan processies,
zoals een H. Mis, een Lof of Vespers, enz., al dan niet onder
leiding van een geestelijke. Ik zou onder godsdienstoefening
willen verstaan: een bijeenkomst van gelijkgezinden met het doel
God, althans een Opperwezen, te eren. De bijeenkomsten van
het Leger des Heils b.v., waar gesproken, gebeden en gezongen
wordt, zijn godsdienstoefeningen, die onder de werking van
artikel 177 vallen.
Moet het onderscheid dat thans gemaakt wordt tussen godsdienstoefeningen van kerkgenootschappen "binnen en buiten
gebouwen en besloten plaatsen" gehandhaafd blijven? Naar mijn
mening wel, zij het dan met een andere redactie, in tegenstelling
tot het voorstel van het Centrum voor Staatkundige Vorming,
hierboven geciteerd, dat dit onderscheid in dezelfde bewoordingen wil bewaren. Ik zou willen spreken van godsdienstoefeningen
"binnen afgesloten plaatsen - waar dan uiteraard ook gebouwen
onder vallen - en in het openbaar". De formulering wordt daardoor duidelijker, terwijl de inhoud dezelfde blijft.
Met het Centrum ben ik het volkomen eens, wanneer het
binnen gebouwen en besloten plaatsen, in mijn formulering:
binnen afgesloten plaatsen, volledige vrijheid van godsdienstoefening wil "zonder voorbehoud". Hier is immers sprake van
een zuiver kerkelijke aangelegenheid, waarmee zich de Staat
niet behoort te bemoeien. Deze opvatting is geheel in overeenstemming, zoals ook het Centrum opmerkt, met canon 1160 van
het canonieke recht, luidend : "Loca sacra exempta sunt a juris-

dictione auctoritatis civilis et in eis Ecclesiae auctoritas jurisdictionem suam libere exerceat". Natuurlijk kan een kerkgenootschap de hulp van de burgerlijke overheid inroepen, omdat
immers iedere burger ter bescherming van zijn rechten daartoe
de mogelijkheid heeft.
Een godsdienstoefening in het openbaar vormt een zgn. "res
mixta", ten opzichte waarvan - ik citeer het Centrum - "Kerk
en Staat ieder hun rechten en plichten hebben, welke door onderling overleg met elkaar in overeenstemming moeten worden
gebracht". Bij een dergelijke godsdienstoefening kunnen door de
burgerlijke overheid in verband met de openbare orde en rust,
beperkingen worden gesteld, b.v. een vergunning van de plaatselijke overheid. In dat geval moet echter worden bepaald dat
deze vergunning niet mag worden geweigerd omdat gevreesd
wordt voor verstoring der openbare orde en rust, zoals ik boven
heb betoogd. Wel is het mogelijk dat door de plaatselijke
overheid voorwaarden aan het verlenen van deze vergunning
worden verbonden, b.v. een verbod om te trekken langs
kerkgebouwen van andersdenkenden. De vergunning dient dus
enkel en alleen om in ieder voorkomend geval het de burgerlijke
overheid mogelijk te maken politie-maatregelen te nemen en
eventueel voorwaarden te stellen, uitsluitend ter handhaving
van openbare orde en rust. Het spreekt vanzelf dat men in
beroep moet kunnen gaan, voor het geval de vergunning wordt
geweigerd of ingetrokken wegens het niet nakomen der voorwr.arden, of voor het geval de gestelde voorwaarden als
onredelijk moeten worden beschouwd. De Grondwet moet dit
niet regelen, doch verwijzen naar de wet.
Hoewel het Centrum en ik van dezelfde grondgedachten
uitgaan, kan ik het niet eens zijn met de formulering die het
Centrum aan artikel 177 wil geven. Het stelt de volgende
redactie voor; lid 1: "De bevoegdheid om binnen gebouwen en
besloten plaatsen vrij godsdienstoefeningen te houden wordt als
een aan de kerkgenootschappen toekomend recht erkend" en
lid 2: "Openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en
besloten plaatsen is geoorloofd, tenzij naar aanleiding daarvan
gevaar bestaat voor verstoring van de openbare orde en rust."
In beiden leden lijkt me de redactie tamelijk ingewikkeld.
Bovendien is in lid 2 de mogelijkheid opengelaten, door de
bijzin die aanvangt met "tenzij ... ", van een verbod, waarmee
ik het niet eens kan zijn, zoals ik al meer heb betoogd. Ik stel de
volgende redactie voor, die m.i. veel direkter en duidelijker is:
"De Burgerlijke Overheid erkent het recht der Kerkgenootschappen om godsdienstoefeningen te houden binnen afgesloten
plaatsen en in het openbaar. In het laatste geval kan de wet
dit recht beperken in verband met de openbare orde en rust."
Tenslotte nog artikel 6 van de "Wet op de Kerkgenootschappen". Het betreft hier het dragen van gewaden voor kerkelijke
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plechtigheden. Waar er een recht bestaat om gemeenschappelijke
godsdienstoefeningen te houden, spreekt het vanzelf dat daarmee onverbrekelijk verbonden is het recht de daarbij gebruikelijke gewaden te dragen. Hier doet zich echter een derde
mogelijkheid voor. Zonder dat er sprake is van een godsdienstoefening kan zich een "bedienaar der godsdienst" op straat
begeven met rituele gewaden aan. Als ik goed ben ingelicht
is het op vele plaatsen in Limburg gebruikelijk, dat naar zieken
en stervenden OnsHeer wordt gebracht door een priester in toga,
superplis en stola, voorafgegaan door een misdienaar in toga
en superplis. Waar vrijheid van godsdienstoefening heerst, en
waar ingevolge artikel 174 der Grondwet "ieder zijn godsdienstige meeningen belijdt met volkomen vrijheid", derhalve zowel
metterdaad - waaronder begrepen is het dragen van rituele
gewaden - als in woord en geschrift, kan m.i. artikel 6 van
genoemde wet geheel vervallen. Ook artikel 9 behoort enigszins
te worden gewijzigd, afhankelijk van de formulering, die de wet
geeft aan de beperkingen van het recht om godsdienstoefeningen
in het openbaar te houden. Ook hier dient men niet te sprekel.i.
van "openbare" godsdienstoefeningen, zoals ik boven heb betoogd.
Laat ons hopen dat spoedig op dit punt het juiste evenwicht
tussen Kerk en Staat, sedert de Reformatie verbroken, zal
worden hersteld.
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RONDOM KOREA
D 0 0 R D R B. H. M.

V LEK K E

rie maanden geleden begonnen de Noord-Koreaanse
legers hun aanval op de Zuid-Koreaanse staat. Betrouwbare zegslieden beweren, dat de buitenwereld,
met name de Verenigde Staten, de aanval niet zagen
aankomen, dat de inlichtingendiensten van MacArthur en van
het State-Department volkomen gefaald hadden. De legers, die
in het begin van de zomer naar Seoul opmarcheerden, moeten
sinds lang klaar gestaan hebben: een zo slagvaardige strijdmacht kan in Oost-Azië niet in enkele maanden georganiseerd
zijn geworden. Maar het tijdstip van de aanval werd - indirect - door Washington bepaald: in het begin van dit jaar was
er zulk een moedeloosheid over Azië's wil om het communisme
te weerstaan bij de Amerikaanse leiders gegroeid, dat de Verenigde Staten openlijk te kennen gaven in Zuid-Korea en in
Formosa niet langer geïnteresseerd te zijn en dat de anti-Westelijke krachten in Japan, in de Philippijnen en elders met een
spoedige afloop van alle Amerikaanse invloedsuitoefening begonnen te rekenen.
Toen de Verenigde Staten lieten weten, dat het lot van ZuidKorea hun onverschillig was geworden, begonnen de Communistische machthebbers in Oost-Azië hun troepen samen te trekken
voor de mars naar het Zuiden. De inval kon gewaagd worden,
want het gevaar dat de Verenigde Staten daaruit een casus belli
zouden maken, bestond niet meer. In een vlot, maar haastig
geschreven, en toch interessant boek 1) heeft de links-socialistische journalist De Kadt op bovengenoemde samenhang gewezen: Noord-Korea kreeg de vrije hand, zodra Moskou de overtuiging had gewonnen, dat het daardoor niet in een wereldoorlog
kon worden meegesleept. Zuid-Korea is Moskou geen strijd op
leven en dood waard.
De Kadt wijst er op - en zijn visie lijkt ons zeer aanneembaar - dat de plotselinge ommezwaai der Amerikanen, die tegen
alle verwachting in, Zuid-Korea kost wat kost verdedigen gingen, in Moskou ontsteltenis en verwarring bracht. ZÓ was het

lD

1) J. De Kadt, "De Consequenties van Korea", G. A. van Oorschot,
Amsterdam, 1950.
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niet bedoeld! Inderdaad, de feiten schijnen het tot nu (4 October)
te bevestigen: er waren geen voorbereidingen getroffen voor
krachtige steun aan het ver vooruit gedrongen "Koreaanse"
leger en toen de veldtocht strategisch verloren was door de
Amerikaanse landingen achter het front, smolt de gevechtskracht van het enkele dagen te voren nog zo gevaarlijke communistische leger weg als sneeuw voor de zon. Heeft Moskou
plotseling zijn "adviseurs" en "deskundigen" teruggeroepen,
daarbij de Koreanen zonder leiding aan hun lot overlatend?
We hebben hier in West Europa al enkele jaren geleefd onder
de psychologische druk van zwak en verdeeld te staan tegenover
een sterke, gecentraliseerde macht, geleid door koele berekenaars, die in intellect en besluitvaardigheid onze leiders overtroffen en die steeds consequent hun doel blijven nastreven, dat
het een opluchting is, te mogen vaststellen dat het Politburo
even feilbaar is en evengoed fouten maken kan als onze Ministerconferenties. Enige tijd terug schreef ik in de "Internationale
Spectator": "er zijn natuurlijk ook in het Politburo meningsverschillen, maar we kennen ze niet, terwijl de Russen de onze
kennen tot in bizonderheden en dat maakt ons zo zwak. vVisten
we wat meer van die meningsverschillen, dan was Sowjet Rusland niet half zo gevaarlijk". Zijn we nu achter een klein deel
van Mosh:ou's geheimen gekomen? Het ziet er naar uit.
Merkwaardig is de verandering in de geestesgesteldheid van
West Europa gekomen, nu de Verenigde Staten getoond hebben,
technisch b~ina wonderen te kunnen verrichten. Want is het
niet bijna een wonder, dat in slechts drie maanden t~jds niet
alleen een front werd opgebouwd in Zuid-Korea, duizenden zeemijlen van de grote operatiebasis op Amerika's Westkust en dat
tegelijk een reserve werd gevormd die op het kritieke ogenblik
beslissend kon ingrijpen? Zeker, Generaal MacArthur heeft
getoond, nog altijd "zijn vak" te verstaan en een strateeg van
betekenis te wezen. Zijn krijgsplan was Napoleonisch: met een
zwakke macht, waarvan het alleruiterste gevergd werd, moest
aan de invallers het hoofd geboden worden, opdat de vorming
van de strategische reserve des te sneller en effectiever zou
kunnen gebeuren. De jonge Amerikaanse troepen hebben op
heroische wijze de hun opgelegde plicht gedaan en van deze
weerstand tot het uiterste, van deze zelfopofferende strijd, zal
Generaal Dean, omgelromen toen hij met zijn weinig geoefende
manschappen in 't eerste gelid de vijand weerstand bood, het
symbool blijven. Het zou Europa beter passen hun en de andere
gevallen Amerikanen van Korea groots te eren, dan te blijven
smalen op de Amerikanen "die van politiek en oorlogvoering
toch eigenlijk niets verstaan". Generaal Dean stierf om ons tê
redden, niet om het altijd nog veilige Amerika nog meer te
beveiligen.
Maar ook MacArthur's strategisch talent zou weinig gebaat

288
t ,

t

•

r

"
e
1
l,

r
r

t
)

1

1

,
t

t
t

hebben, wanneer in de Verenigde Staten zelf niet alle krachten
waren ingespannen om de legermacht in Korea tot een slagvaardige macht te maken en wanneer Truman's besluit tot
krachtdadig verzet niet spontaan door het volk gesteund was.
Dat een ommekeer in de machtsverhoudingen in drie maanden
tijds - daarbij inbegrepen het transport over de wijdste der
Oceanen - tot stand gebracht kan worden heeft aan de wereld
getoond, dat de overgang van weerloosheid tot militaire macht
tenminste in de Verenigde Staten veel sneller gebeuren kan,
dan wijzelf geloofd hebben. En dit is mogelijk het belangrijkst
aspect van de strijd om Korea. Alle mogelijke berekeningen zijn
overhoop geworpen en alle mogelijke conclusies en plannen
moesten worden herzien, ook in Moskou.
Het effect van deze verrassende ervaring wordt overal in
West Europa duidelijk, niet het minst in West-Duitsland waar
nog een half jaar geleden het diepste pessimisme heerste onder
de bevolking en waar het zelfvertrouwen en de hoop, iets te
kunnen doen tegen Russische aggressie, weer opkomt. Slechts
in Frankrijk schijnt angst nog altijd te domineren, die merkwaardige angst voor Duitsland zowel als Rusland die pogingen
tot afweer verlamt, omdat ze onverm~idelijk één van de twee
gevreesde bedreigers tot voordeel moeten strekken.
In Azië, vooral in Japan, in de Philippijnen, in Indonesië en
in India, zal de uitwerking der Amerikaanse overwinning niet
minder zijn dan in Europa. Al degenen, die met het Westen
willen samenwerken, zullen er zich door versterkt voelen en in
landen, waar Amerikaanse interventie in de burgerstrijd mogelijk is, zoals in de Philippijnen, zal de revolutionnaire partU aanhangers en moed verliezen. Misschien zal de terugslag van Korea
zelfs in het Brits gebied van Malakka gevoeld worden, waar nu
al jarenlang een betrekkelijk zwakke groep rebellen de politie en
het leger van Groot-Brittannië wenst te trotseren. Grotere politieke stabiliteit in de randgebieden van Azië schijnt te verwachten en de versterking van de Amerikaanse invloed in deze
gebieden, belemmert sterk de vrijheid van handelen der continentale staten, met name China.
Voor de eerste maal sinds 1945 is de Russen metterdaad het
initiatief uit de hand genomen. De luchtbrug naar Berlijn stelde
de Westelijken in staat, de door de Russen opgeworpen moeilijkheden te omgaan, maar die moeilijkheden zelf werden er niet
door uit de weg geruimd, terwijl nu "storende elementen" in
Korea wel degelijk uit de weg geruimd zijn. Voor het eerst dringen de Westelijken nu een gebied van de Russische invloedssfeer
binnen, terwijl de Russen in de laatste jaren voortdurend getracht hebben de grenzen, in 1945 gesteld, te overschrijden.
De beslissing over vrede en oorlog hangt nu af van Moskou.
Zal het een openlijke tegenslag zonder verzet nemen? In de
weken, die tussen het schrijven van dit artikel en de publicatie
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ervan, verlopen moeten, zal het gebleken zijn, waarbij echter
rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de
regeerders te Moskou vóór oorlog beslissen maar actie opschorten tot een hun gunstiger lijkend moment in de komende maanden of tot de zomer van 1951. Hierover te speculeren heeft
weinig zin, de algemene overtuiging is echter, dat Moskou niet
gewerddadig reageren zal, hoe dreigend de taal van de communist!sche leiders daar en in Peking ook wordt.
Bij dit alles wordt gewoonlijk weinig aandacht geschonken
aan de vraag, in hoeverre de inval in Zuid-Korea onmiddellijk
een werk van Moskou is geweest en hoeveel vrijheid van handelen aan de Noord-Koreaanse leiders gelaten is. De gewone
veronderstelling is, dat de satellieten geen enkele vrijheid van
handelen hebben en geen vinger kunnen roeren, wanneer Moskou
zijn goedkeuring niet gegeven heeft. Is dit werkelijk zo of zijn er
gevallen, waaraan Moskou voorwaardelijk vrijheid van handelen
laat en is dit misschien ook in Korea het geval geweest? De
Kadt in zijn reeds eerder aangehaald boek bespreekt de mogelijkheid dat er rivaliteit bestaat tussen Moskou en Peking over
Korea, dat Rusland de Koreaanse aangelegenheden in eigen
hand wil houden, omdat het niet wil, dat dit strategisch belangrijke schiereiland een vazalstaat van China wordt. Rusland zou
de Koreaanse aangelegenheid dus ten snelste naar eigen wens
en met eigen middelen hebben willen regelen, om te voorkomen
dat Mao-Tse-Toeng dit deed. Of, het zou de Noord-Koreanen
vrijheid van actie gegeven hebben om te voorkomen, dat ze voor
hun sinds lang gekoesterde plannen steun gingen zoeken bij hun
Chinese vrienden. Als dit waar is, betekent de nederlaag in
Noord-Korea een zwaar prestige verlies van Rusland en groter
onafhankelijkheid voor China, met alle mogelijke consequenties
daarvan. Immers, de aanval op Zuid-Korea heeft Communistisch
China de kans ontnomen om ongehinderd een aanval op Formosa in te zetten, het heeft de vriendschappelijke gevoelens, die
Groot-Brittannië voor Mao-Tse-Toeng scheen te koesteren, sterk
in gevaar gebracht, het heeft de kansen van Communistisch
China om zich zonder veel gevaar in Tibet en misschien in een
deel van Indo-China te nestelen sterk doen verminderen en al
opent de Koreaanse affaire uiteindelijk misschien de deur in
Lake Success voor Mao-Tse-Toeng, het gebeurt nu vrij zeker als
onderdeel van een Oost-Westelijke afspraak en niet meer omdat
zonder meer het recht van China daarop erkend wordt. Voor
Mao-Tse-Toeng is deze oplossing minder aangenaam.
Wanneer de komende ontwikkeling de verhouding tussen China
en Rusland wat moeilijker maakt, komt dat de Westelijken buitengewoon gelegen, al zou het bizonder onvoorzichtig wezen, te
speculeren op "Tito-istische" neigingen bij Mao-Tse-Toeng. Voor
de Chinese leider is er veel minder reden om de onafhankelijkheid van zijn land en van zijn regering scherp tegenover Moskou
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te verdedigen, daar de omstandigheden, de grootte en ontoegankelijkheid en de volkrijkheid van China natuurlijke garanties
voor zelfstandigheid vormen, die Tito's gebied wel niet geheel,
maar toch grotendeels mist. Een andere mogelijkheid is echter
dat Stalin zelf "Tito-istisch" wordt, d.w.z. de gevaren van een
communistisch-kapitalistisch wereldconflict voor Rusland zo
groot acht, dat hij uit hoofdzakelijk Russisch-nationale overwegingen zijn aanhangers buiten Rusland teleurstelt. Merkwaardig
is een beschouwing dezer dagen door de "Neue Züricher Zeitung"
gegeven over Stalin's ingrijpen in een pennestrijd der Russische
philologen, waarbij de blijkbaar toch veel geplaagde dictator
moest beslissen welke philologische theorieën met de leer van
Marx en Lenin strijdig en welke orthodox waren. Zijn beslissing
zal de philologische deskundigen buiten Rusland onverschillig
laten. Ze heeft echter betekenis voor de politiek, omdat Stalin
de gelegenheid heeft aangegrepen om de dogmatiek van het
Leninisme nogmaals te amenderen en wel in die zin, dat in de
wordende communistische wereld en in de revolutie der massa's
wel degelijk aan nationale gemeenschappen een plaats toe komt
en dat ook Lenin's internationalisme een tussenphase van
socialistische statenvorming op nationale basis niet verwerpt.
Hoe deze vernieuwing der leer ontvangen zal worden, in de
communistische wereld moet nog blijken. Tijdens de oorlog lag
een beroep op het nationale Russisch sentiment voor de hand,
zonder dat kon het centrum van het communisme niet gered
worden. Na de oorlog werd streng gewaakt tegen te openlijke
voortzetting van de nationale bewustmaking en figuren, die
meer appelleerden aan het nationale dan aan het communistisch
sentiment zoals grote legerleiders, werden op de achtergrond
gedrongen. Dat Stalin nu voor het nationaalbesef een lans
breekt, geeft te denken: is het een ombuigen van zijn binnenlandse politiek in verband met de gespannen toestand, is het een
vredesmanoeuvre in de richting van Tito, mogelijk ook van MaoTse-Toeng, of wat anders?
Onder de communisten in West Europa zou deze nieuwe leer
wel eens minder prettige repercussies kunnen hebben, want
reeds nu is het een machtig wapen in de handen der anti-communisten te kunnen zeggen, dat zij, die voor Stalin zich in
gevaar begeven, niet op de eerste plaats het communisme, maar
Rusland dienen.
Aan ons Westelijken is het nu, met beleid en koel overleg,
maar zonder overmoed, gebruik te maken van de onmiskenbaar
in het Oostelijk kamp ontstane verwarring. Dit eist overleg en
durf, maar is geen werk voor hen, die met fanatiek geschreeuw
zichzelf en anderen moed willen inblazen. Zulke lieden zijn er
ook aan onze kant en zijn groter gevaar voor ons dan voor de
tegenstander!
1 October 1950.
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elen zullen het wel bedenkelijk vinden, dat cultuurpolitiek blijkbaar een onontkoombare noodzaak is
geworden. De van alle kanten opdringende vraag tot
de overheid om een positief beleid inzake cultuur, is
een bewijs dat deze niet meer voldoende spontaan uit de eigen
kracht van de volksziel opbloeit, maar blijkbaar steun, leiding,
stimulering van buiten af behoeft. Cultuurpolitiek onderscheidt
zich immers juist van cultuurschepping en cultuurbeleving als
het" van buiten af" tegenover het "van binnen uit", zonder
dat het er toe doet of deze steun-van-buiten komt van de centrale dan wel van de plaatselijke overheid, ja zelfs van min of
meer vrije organisaties. Maar juist door dit" van buiten af"
schijnt cultuurpolitiek onaanvaardbaar: cultuur legt men niet
op of pompt men niet in. Hierbij komt, dat deze roep om politiek
veelal gepaard gaat met angstige klachten over ondergang van
cultuur, met name van de Westerse cultuur, waarvan de Nederlandse cultuur deel uitmaakt. Men ziet de Westerse cultuur
aan haar grenzen bedreigd door barbaren en van binnen aangetast door slepende ziekten, als gebrek aan smaak, aan stijl,
aan eenheid, of door disproportie tussen technische en morele
ontwikkeling. Cultuurpolitiek zou misschien nog kunnen redden
wat eigenlijk al verloren is?
Dit fatalisme zou slechts zin hebben als wij ons eigen leven
niet in handen hadden, als de historie als een fatum onsbe:
heerste. Dit verwerpen wij; de historie stelt ons "uitdagingen"
waarop wij hebben te antwoorden. En een gezonde cultuurpolitiek lijkt ons als antwoord op de huidige cultuurcrisis
mogelijk. Mogelijk, want de cultuurbeleving van een volk wordt
beheerst door een aantal factoren, die wél voor directe beïnvloeding van buiten af vatbaar zijn. En dan is het onze plicht
deze factoren zo te stellen en te beheersen, dat door hun werking een gezonde cultuur uit eigen kracht tot leven komt. Op
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deze factoren zal zich dus elke cultuurpolitiek moeten richten.
Maar dan volgt hieruit ook dat deze politiek nooit wetenschappelijk verantwoord kan zijn, als men die factoren niet kent
en de gevolgen voor de cultuurbeleving niet kan voorzien, welke
door een wijziging in dit factoren worden teweeggebracht.
Onmiddellijk rijst de vraag, of er wel niet-culturele factoren
zijn, welke wij kunnen beïnvloeden? Is cultuur niet juist al datgene wat door de menselijke geest aan de brute natuur is
toegevoegd en is dan niet practisch alles cultuur: het land dat
ons omringt, onze arbeidsmethoden, onze economische, sociologische en politieke structuren, de producten van onze arbeid en
van ons systematisch denken? En wat is dan in die gehele
cultuurwereld oorzaak en effect, voorwaarde en geconditioneerd? Ligt er wel ergens mogelijkheid van aanvatten?
'Wanneer men zuiver empirisch te werk gaat, wanneer men
met de Amerikaanse sociologie cultuur beschrijft als het interdependent geheel van "social patterns" - de sociaal gestandariseerde wijzen van handelen, denken, voelen en doen der
mensen - komt men hier inderdaad niet uit. Alles bepaalt dan
alles. Wij moeten in deze totaliteit een wijsgerig onderscheid
plaatsen, dat van lichaam en ziel, van structuur en cultuur, van
materiële en formele cultuurfactoren. Formele factoren maken
de cultuur tot cultuur; de materiële ontvangen het cultuurkarakter, daarin krijgt de cultuur een concrete gestalte 1). De
zuiver empirische beschouwingswijze komt niet tot waardeoordelen. Het wijsgerig onderscheid sluit dit oordeel wezenlijk
in, want de formele cultuurfactoren zijn immers juist de echt
~menselijke waarden, als waarheid, goedheid, schoonheid en
heerschappij van de geest, de materiële factoren worden pas
cultuur in zover zij door deze waarden beheerst worden.
Echter, eenmaal door dit wijsgerig onderscheid op het spoor
gezet, kan men verder empirisch een bepaalde cultuur ontleden
naar zijn waarde-inhouden en andere factoren. Wij willen dit nu
doen voor de West-Europese cultuur; eerst voor de formele, dan
voor de materiële factoren en hieraan dan conclusies voor de
cultuurpolitiek verbinden.
II

Bij de analyse van onze cultuur zijn de waarde-opvattingen
welke haar beheersen, reeds vaak weergegeven door de symbolen: Athene, Rome en Jeruzalem. Athene, dat wil zeggen de
gedesintereresseerdheid in het beoefenen van kunst en wetenschap, het zoeken van de schoonheid om het schone, van de
waarheid om het ware, objectief, zonder bijbedoeling. Rome,
dat wil zeggen recht en orde, het evenwicht van belangen, van
1) Deze factoren zijn niet alleen van stoffelijke, maar sommige ook
van psychische aard, b.v. sociale structuren.
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de persoonlijke belangen onderling en van het persoonlijk en
algemeen belang. Jeruzalem, dat vertegenwoordigt de schat, die
besloten ligt in het oud-testamentisch Jodendom en in het Evangelie levend in de kerk. Het betekent het uitheffen van de mens
boven zijn aardse grenzen in het domein van God, waar hij als
kind thuis is. Dit zijn de traditionele waarden, die de WestEuropese cultuur hebben gevormd. Ongetwijfeld heeft zich hier
in de laatste eeuwen een waarde bijgevoegd, het hedonisme, de
opvatting dat het plezierig leven een levensdoel, een positieve
waarde is, niet meer alleen een gevolg van de traditionele waarden, maar doel in zich. Parijs kan deze waarde wellicht symboliseren. Is het niet een der fundamenteelste veranderingen, die
zich in de Westerse cultuur voltrekt, dat het hedonisme de
andere waarden aan het verdringen, of misschien beter: aan
het veroveren is. Schoonheid en waarheid worden nog wel gezocht, maar nu geïnteresseerd; recht en orde worden wel
gewenst, maar om ieder een maximale kans op levensgeluk te
bieden; godsdienst en mystiek worden nog steeds begeerd als
vulling van de leegte in ons hart, maar liefst zonder ascese.
Rijkdom en techniek hebben hun enorme kansen gekregen als
scheppers van aards geluk. 'V~i spreken nu geen veroordeling
uit, maar constateren een feit. Wij bedoelen er allerminst mee
de platvloerse, brute uitlevering der instincten, maar juist de
cultivering van het aangename om het aangename. Wel is het
ethisch beschouwd een achteruitgang. Het prettig, aangenaam
leven is wel nooit veroordeeld geweest, tenzij door Manicheërs
of Millenariërs. Doch het als een zelfstandig doel bestreven betekent zeker een verzwakking der traditionele waarden, waaraan het geluk toch altijd zijn cijns dient te betalen.
Uit deze uiteenzetting moge blijken, dat de formele cultuurwaarden zelf geen object kunnen zijn van cultuurpolitiek.
Waarden propageren zich zelf en worden door de mensen om
wille van haar zelf aangehangen en verworven. De weg van
ideaal tot massale verwerkelijking is meesterlijk beschreven
Hauriou. Enkele ontdekken de waarden en worden erdoor
begeesterd. De massa wordt niet onmiddellijk getrokken door
de geestelijke waarde op zich, maar zoals deze zich openbaart
in enkelingen, de begeesterde apostelen, de dichters. Tussen
dezen en de massa in staan echter de "realisateurs", de organisatoren, die het vermogen bezitten deze waarde bij de massa
ingang te doen vinden. Zij scheppen of herscheppen steeds de
groepen, de organisaties, waarin deze waarden massaal kunnen
leven. Dit schijnt geen werk van politiek, maar van spontane
kracht. Hier kan men niet tussen komen dan in naam van het
ideaal, waardoor men zelf gegrepen is. Dit is, zoals men het
belieft te noemen, de taak van de vrije culturele maatschappij.
Het strijdt met het wezen van de vrije en zelfverantwoordelijke
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mens én met de geestelijke waarde van het ideaal, dat de machtsfactor zich hierin mengt. Hier baten slechts onstoffelijke
wapenen ter verovering, die van het onderwijs, de massapsychologie, suggestie en propaganda. Zij zijn de laatste jaren
aan een intens onderzoek onderworpen. De politiek is zich van
deze wapenen terdege bewust geworden en deze psychologische
wapenen hebben de stoffelijke goeddeels vervangen. Dit stelt in
onze dagen een nieuw probleem.
Theoretisch is altijd aanvaard dat de Overheid ook èèn der
waarden vertegenwoordigt, nl. die van het algemeen welzijn. De
conclusie hieruit kan zeer zeker zijn dat de Overheid het recht
heeft de moderne psychologische middelen te gebruiken om de
mensen voor dit "algemeen welzijn", juist begrepen en beleefd,
te winnen. Maar de laatste halve eeuw heeft tot op de dag van
heden regimes te zien gegeven, die gehele waardestelseis met
psychologische middelen opleggen. Heeft in deze strijd der geesten, gevoerd in de vorm van politieke regimes, de moderne
staat nu ook tot doel bij zijn burgers het "ware" stelsel der
waarden met psychologische middelen te propageren? Wij geloven dat we aan een dergelijke verlokking weerstand moeten
bieden. Zou men er b.v. St. Thomas op naslaan, die als staatsdoel stelt de "vitae sufficienta perfecta, de volkomen voldoening
van de behoeften des levens", dan zou men ongetwijfeld allereerst de geestelijke waarden in de staatszorg moeten aanbevelen. Maar dan zouden wij vergeten, dat het moderne begrip
"staat" heel iets anders is dan de hiërarchische zelfgenoegzame
maatschappij van St. Thomas. De moderne staat is een apparatuur ván de maatschappij; hij is de machiavellistische machtsapparatuur in handen van politieke partijen, die er naar eigen
inzicht en naar vertegenwoordigde belangen doeleinden aan
stellen. Deze staat lijkt ons allerminst geschikt tot vaststelling
en handhaving van het gerechte waardestelsel ; hij is slechts
geschikt tot verwezenlijking van onmiddellijke practische doeleinden, die resulteren uit de vergelijking van de waarde opvattingen der diverse partijen, niet tot vorming der mensen. Is het
geen blijk van zwakte, in de strijd tegen een communistische
ideologie het machtsapparaat van de staat te willen inschakelen? En in de grond van de zaak geen twijfel aan de spontane
werfkracht der eigen ideologie?
Wij concluderen dus dat het formele cultuurelement, de menselijke waarden en hun hiërarchie, zelf geen object is van cultuurpolitiek. Het is het terrein der dichters, der bezielers, der
wervers of anders gezegd: van onderwijs, prediking en goed
voorbeeld. Als hier de geroepenen verstek latgen gaan, zijn wij
tot de ondergang gedoemd, of tot de totalitaire staat, wat hetzelfde is. Ook als wij als massa gedreven worden op het goede
pad, zijn wij verloren. Want ook dit pad dient men bewust en in
vrijheid te betreden.
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III
Maak de waardebeleving de cultuur tot cultuur, deze zal
altijd beïnvloed, genuanceerd worden door de concrete werkelijkheid, waarin zij beleefd moet worden, met name door sociologische structuren en de economische vormen der maatschappij.
De West-Europese beschaving, bepaald door de waardesymbolen
Athene, Rome en Jeruzalem, was anders in de vroege middeleeuwen, tijdens het feodalisme, het vroeg kapitalisme, het ancien
regime, het bourgeois-tijdvak en in de moderne democratie,
anders in stad en dorp, anders in de verschillende landen. Het
socialisme, in zijn meest materialistische vorm, heeft de economische structuren als enig determinerend element zelfs van de
waardeopvattingen gezien. Het huidig socialisme erkent wel het
eigen karakter der waarden, maar heeft nog steeds de neiging
de economische structuur als determinant te zien van alle sociologische structuren en aldus - om met een typische vertegenwoordiger van deze richting, Karl Mannheim, te spreken - van
de principia media, de aangepaste en direct beleefbare vormen
der waarden in bepaalde maatschappelijke omstandigheden. De
economische omstandigheden hebben inderdaad een allereerste
invloed in die zin, dat zij de allereerste mogelijkheden voor de
cultuurbelevingen openen, zij geven het "vivere", dat nodig is
alvorens aan het "philisophari" gedacht kan worden, en in die zin
zijn ze voor een volkscultuur van primordiaal belang. Zolang
een groot deel van de bevolking al zijn krachten nodig heeft
om in stand te blijven, is er geen energie over voor cultuur,
alleen voor ontspanning zonder inspanning. Maar wij achten
het empirisch niet houdbaar, dat de economische structuur
alleen bepalend is voor de andere sociologische structuur en
dus voor de gehele wijze van waardenbeleving. Het duidelijkst
bl~ikt dit wel uit het verschil van Duitse, Franse en Engelse
cultuur in een gelijke economische opbouw: de kapitalistische.
Voor de invloed van de structuren op de waardebeleving
zouden wij eerder een onderscheid willen maken tussen de functioneel-organisatorische en de gemeenschapsstructuren, met
daarnaast de disparate verzameling. Voorbeelden van elk der
groepen zijn de economische organisatie van een volk, de regionale gemeenschap en de grootstad. Dit zijn dan ook de factoren,
welke direct van buitenaf te beïnvloeden zijn.
1. De functionele organisatie heeft de tendenz de
mens te specificeren tot één finctie en hem te rationaliseren. Tal van normale functies die in de cultuur tot
werkzaamheid komen: het gevoel, het enthousiasme, de
overgave van de persoon aan wie of wat hem beheerst,
worden uitgeschakeld, ofwel de organisatie zelf wordt het
hem totaal beheersende element in plaats van de waarden. Van
de andere kant wordt hij op de plaats waar hij staat, verant-
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woordelijk voor zijn onderdeel: als hij staakt ligt het hele organisme lam. Deze sociale vorm roept een persoonlijke verantwoordelijkheid bij deze gehalveerde mensen op; zij worden
bewuster zichzelf. Het type, dat hierin ontstaat is dat van een
individualist en rationalist, ofwel - hetgeen Mannheim veeleer vreest - van iemand die buiten dit verband zijn onderdrukt
gevoelsleven tomeloos uit zal leven, ofwel - wat wij zelf eerder
geloven - beurtelings een van beide. Het behoeft geen betoog,
... dat het vooral de moderne industrie is, die de mens zodanig
vormt of vervormt. Zeker zijn er tal van andere straffe organisaties. Men denke aan het leger, aan de sportwedstrijden, maar
er is geen die zo regelmatig en zo'n aanmerkelijk stuk van de
dag van de mens opslorpt, als de ondernemingen zulks doen. Deze
eenzijdige vorming zal dus een tegenwicht moeten hebben; en
dat kan. Het meest tegengesteld aan de de straffe organisatie
is wel het vrije clubverband, ongeorganiseerd, samenhangend,
spontaan, zonder eigen rol voor ieder lid. Het is merkwaardig
om te zien, hoe vooral bij de sport, maar ook in het leger de
clubgedachte de organisatie geheel kan doordringen, zonder een
van beide op te heffen. Dat kan dus ook in de industrie. Hier
en daar wordt de clubgedachte gepractiseerd om wille van de
productiviteit. De studierichting der "human relations" begrijpt,
dat men in het bedrijf de volledige mens tot gelding moet laten
komen. Welnu wat hier en daar reeds uit economische motieven
geschiedt, lijkt ons breder opgezet een juiste methode van een
hedendaagse cultuurpolitiek. Als de functionele stmctuur de
mensen eenz~idig tot functies, tot individualisten, rationalisten
of onevenwichtige mensen maakt, dan kan men deze structuur
doordringen van andere elementen die deze schade kunnen opheffen. Het grote middel daartoe is de teamgeest, het clubverband, de vriendschap. Hiemit blijkt ook, dat dit niet allereerst
overheidspolitiek is, maar ondernemerspolitiek en politiek van
arbeidersleiders. Het gaat hier, let wel, niet om clubs naast en
buiten de onderneming of voor de vrije tijd, maar juist voor de
arbeidstijd. Men schept hiermee geen cultuur, maar men neemt
onmogelijkheden weg en schept de voorwaarden van evenwicht.
2. Van sterke positieve waarde voor de cultuur zijn de gemeensehapsstructuren, waarvan wij de regionale groepen als
voorbeeld gaven. Deze leefgemeenschappen bestaan wezenlijk
in een voordurende uitwisseling van geestelijk bezit tussen de
leden, ongemerkt, ongeorganiseerd, maar niettemin beheerst en
geregeld door vaste tradities. Men make hiervan geen idylle!
Zij bestaan nog altijd in een zeer groot getal, maar variërend
tussen zeer zwak en zeer sterk: de straat, de buurt, het dorp,
de stand, de wijk, de parochie, de kennissenkring, beroepsgenoten, het gewest, de natie. Leven er werkelijk cultuurwaarden
in dergelijke gemeenschappen, dan worden zij er gemakkelijk in
behouden en overgedragen; is echter een dergelijke gemeenschap
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stijl- en cultuurloos dan zullen de waarden er ook zeer moeilijk
in doordringen. Wij wijzen hier met nadruk op deze beide mogelijkheden, omdat sommigen menen in het beschermen en behouden dezer gemeenschappen het uitverkoren object der cultuurpolitiek te vinden. Natuurlijk eist elke cultuurbeleving uitwisseling tussen personen en daartoe vaste groepen, maar niet
iedere gemeenschap wisselt cultuurwaarden uit. Soms kan ontbinding ener bepaalde gemeenschap met opvanging der leden
in een andere ten zeerste bevorderlijk zijn voor de cultuur. Wij
denken hierbij speciaal aan sommige wijken in grote steden en
ook wel in dorpen. Soms kan het verstandiger zijn zulke wijken
te laten voortbestaan, maar ze positief te saneren. Maar ook
dan kan het object der cultuurpolitiek niet zijn, de waarden er
direct te introduceren. Dit is immers de taak van personen en
organisaties ,die door de waarden zelf gegrepen of geformeerd
zijn, zoals wij boven uiteenzetten. De taak van de Overheid beperkt zich dan weer tot het scheppen van economische mogelijkheden en het aanbrengen van structurele wijzigingen. Deze
structurele wijzigingen kunnen verschillend worden aangevat.
Van de strict materiële kant: het scheppen van een materieel
milieu van straten, huizen en plantsoenen, én van de zuiver
menselijke kant: goede ontmoetingsgelegenheden scheppen en
kwade opheffen (sportvelden, clubhuizen), instituten van volksgezondheid introduceren, zelfs het bevorderen van immigratie,
van gezonde bevolkingselementen en afvoering van bedervende.
Er bestaan ten onzent nog tal van dergelijke gemeenschappen,
meest regionale, die geestelijke milieus zijn van echte, volwaardige cultuur. Het eigen leven daarvan is weer geen zaak van
politiek, maar geheel en al van deze gemeenschappen zelf. Deze
gezonde gemeenschappen zullen dus allereerst erkend en ontzien moeten worden. Meer nog: zij moeten positief bevorderd
worden, omdat zij het beste tegenmiddel zijn tegen de gevaren
die de cultuur door de overorganisatie en de massificatie bedreigen. Elke politiek die zich tegen deze gevaren richt - welke
overigens ook de regionale leefgemeenschappen bedreigen zal zich allereerst moeten richten op een instandhouding, bescherming en versteviging dezer gemeenschappen. Welke hulp
hiertoe van buiten af nodig is, zal telkens ter plaatse beluisterd
moeten worden. De meest aangewezen cultuurpolitici zijn hier
dan ook de regionale autoriteiten.
3. De derde structuur, die wij onderscheidden, is de disparate
verzameling, met als type de grootstad: de verzameling van
naast elkaar en los van elkaar onder bepaalde voorwaarden
levende mensen. Deze vorm is tegengesteld aan de zo juist besproken leefgemeenschappen; hij is niet tegengesteld aan de
eerstgenoemde functionele organisatie. Niet alleen daarna en
daarbuiten kunnen dezelfde mensen zonder contact naast elkaar
leven, maar zelfs daarin psychisch, innerlijke los van elkaar
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staan, hoewel zij als functionarissen contact met elkaar hebben.
Absoluut doet dit verschijnsel zich zo goed als niet voor. Zelfs
in het ergste geval, als het gezin geen leefgemeenschap meer is,
gaan de leden het huis uit om elders vrienden, kennissen, dus
enige gemeenschap te vinden. Maar ook hier kan het contact
uitermate los, tijdelijk, ja zelfs slechts momentaan zijn.
Aangezien elke geestelijke waarde uitwisseling nodig heeft,
is deze structuur, of eigenlijk dit gebrek aan structuur, voor
alle cultuur dodelijk. En niemand kan ontkennen dat dit dodelijk
gevaar vooral voor onze stadsjeugd en de jeugd op het platteland die zijn gedrag op de stadsjeugd afstemt, zeer reëel is. Men
zal het derhalve moeten aantasten in zijn oorzaken en verschijnselen.
Een der hoofdoorzaken zien wij in de ontbinding van het
gezinsleven. Men kan er natuurlijk eindeloos over twisten of dit
oorzaak of gevolg is van de veratomisering van het leven, en of
beide weer hun oorzaak vinden in de industrialisatie, die opeenhoping en individualisering met zich bracht. Hoofdzaak is, dat
de ontbinding angetast kan en moet worden bij haar kern: het
gezin. Natuurlijk geldt ook hier weer, dat gezinsleven geen
direct object is voor politiek, maar zaak is voor de gezinsleden
zelf. Maar tal van de factoren, die het gezin uit elkaar trekken
en die het binden, heeft men wel in handen. Allereerst de economische leefmogelijkheid van het gezin; dan de arbeid der
gehuwde vrouw of moeder buiten het gezin; huisvesting; de
radio en straks de televisie als bindmiddel, als opvoedingsmiddel
voor gezinsleven; vervolgens de opvoedingsmethoden van school
en jeugdbeweging, die hier opbouwend en afbrekend kan werken;'
het verstevigen, soms nog het leggen, van een band tussen de
ouders en degene die leiding geven aan hun kinderen, hetzij op
school, hetzij in jeugdbeweging, hetzij - hier ligt nog een bijna
volkomen braak gebied- in hun arbeidsleven; reductie voor
gezinsreizen, enz. Het is zelfs geen aparte politiek. Zij zal een
facet moeten zijn van de economische, sociale, onderwijs én
cultuurpolitiek. En hierop moeten wij sterk de nadruk leggen
dat het niet gaat om een katholieke liefhebberij of een K.V.P.leuze, maar om de kern van de gezondhouding van ons volk in
zijn cultureel erfgoed.
Een typisch versch~jnsel van de veratomisering van het leven,
m.n. bij de jeugd is, dat zij geen raad weet met haar vrije tijd
en dat zij deze tijd doorbrengt met slenteren, liefst op de drukste
en prikkelendste straten, goedkope "bioscoopjes", met een paar
man uit fietsen gaan in de hoop ergens "chance" te krijgen en
dgl. Het is geen wonder en zeer toe te juichen, dat velen, die
denken over het eerst aangewezen object dere cultuurpolitiek,
zich vastgrijpen aan dit éne: vrije-tijdsbesteding. Natuurlijk is
dit eenzijdig, maar het is in ieder geval een zeer dringend object.
De grote moeilijkheid hierbij schijnt ons echter toe, dat wat
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deze jeugd nodig heeft, niets anders is dan een introductie in
de cultuurwaarden zelf) die hen blijkbaar niet meer trekken.
Alle confessionele en andere cultureel geïnspireerde jeugdorganisaties klagen over de "ongrijpbare jeugd". Dwang heeft hier
niet de minste betekenis. Hier zal veel studie, experiment en
practische psychologie nodig zijn om een oplossing te vinden en
het komt ons voor dat de Overheid juist deze studie van wetenschapsbeoefenaren en van mensen uit de practijk van de jeugdbewegingen met alle kracht zal moeten bevorderen en de door
dezen uitgedachte methoden met alle middelen mogelijk zal
moeten maken.
Eén vraag moet ons hier van het hart: dient er niet méér
gedaan te worden voor de algemene vorming der leerlingen op
de ambachtsscholen en voor het nog groter aantal jeugdige
personen, die na de lagere school de fabriek ingaan? Op de
diverse technische scholen staat de algemene vorming tot nog
toe ver achter bij die op de middelbare scholen, en aan de godsdienstige en culturele opvoeding van de jeugdige werknemers
wordt in 't algemeen gesproken veel te weinig aandacht geschonken. Het recht en de plicht der ouders en de taak van jeugd- en
standsorganisaties houden achter de fabriekspoort toch niet op!
Een verschijnsel sterk samenhangend met veratomisering en
de daaruit volgende vreenzaming is de massificatie, niveleering,
verontpersoonlijking, met haar ontzettend gevaar van onberedeneerde massale eruptie der instincten, van het te prooi
vallen aan demagogen. De schuld hiervoor is vaak geschouven
op pers en bioscoop. Misschien zijn zij er veeleer uitwassen van.
De oorzaak zit dieper: in het gerek aan vaste structuren, die
het volle leven kunnen omvatten en het kunnen kanaliseren. Van
pers, bioscoop en radio moet men veeleer zeggen dat het de
middelen zijn die deze massa tenminste nog bereiken en die men
derhalve juist voor heropvoeding gebruiken kan, zolang ze door
de massa kunnen worden verstaan. Want aan een krant, die
niet gelezen wordt, en aan een film, die niet gezien wordt, heeft
men niets. Anderzijds zal een juiste vrije-tijdsbesteding de mensen moeten leren lezen en films leren genieten. Maar een juiste
beïnvloeding der massa betekent het opheffen van het massaverschijnsel en daarom zal zij ook altijd tenderen naar vorming
van kleinere groepen, naar bewustwording, dus naar activering
van alle sociologische geledingen.
Dit alles maakt o.i. de conclusie zeer duidelijk, dat de cultuurpolitiek één totale politiek is, gevoerd door overheid én maatschappelijke geledingen gezamelijk in nauwe samenwerking. E:r
is verschil van competentie - wij hebben het telkens trachten
aan te geven - maar die mag nooit tot afschuiven van verantwoordelijkheid leiden, noch mag men om der competentie wille
het doel missen; samenwerking, onderlinge steun moet het win-

300

-

-~
,,,.I

nen van prestigekwestie en ledenwerverij. Het doel moet compleet gesteld word. Geen der waarden kan worden uitgesloten.
Wie de Westerse cultuur zou willen sauveren zonder christendom, begaat dezelfde fout als wie christendom zou willen redden
zonder cultuur. Het terrein is uitgestrekt: economische mogelijkheden, architectonische voorwaarden, beïnvloeding van het
bedrijfsleven in humanere richting, vorming van goede wijken,
gezinspolitiek, vrije-tijdsbesteding, activering van jeugdverenigingen met sterke culturele inslag, bevordering van groepsvorming, enz. De activiteiten kunnen zich naar onmstandigheden
uitbreiden en wijzigen, maar het doel en de waarden blijven en
deze zijn alle inspanning waard. Als de volkomen menselijke
cultuur ons hoogste aards bezit is, dan kan en mag een cultuurpolitiek geen dilettantenwerk blijven en kan en mag de cultuur
niet slechts een sluitstuk op de begroting zijn.
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en Kuisheid 1
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~------------~-----------De kunst is moeilijk . .. .
Kritiek is makkelijk . .. .
De proefneming hachelijk . ...

m met vrucht - zelfs in een staatkundig maandblad! te kunnen spreken over de verhouding tussen overheid
en kuisheid, is het noodzakelijk vooral de wezenskenmerken der termen na te gaan, alvorens ze met
elkander te confronteren,
De deugd van kuisheid dan is het gemak en de vaardigheid
tot het bewaren van de goede orde in geslachtelijke aangelegenheden. Onder geslachtelijke aangelegenheden versta ik hier al
hetgeen, rechtstreeks of zijdelings, maar klaarblijkelijk, samenhangt met de verhouding man-vrouw. Deze verhouding wordt
zinnelijk gestuwd door een bepaald daaraan verbonden genot,
dat in goed Nederlands als wellustig genot wordt aangeduid.
Het verlangen naar wellustig genot is dus de eigenlijke materie,
waarop kuisheid betrekking heeft, zodat kuisheid ook gedefinieerd kan worden als gemak en vaardigheid tot het integraal
ordenen van het wellustige genot. Hiertoe behoort dan ook het
eventueel sublimeren tot een geneugte van hogere orde, waaraan
echter het erotische element toch nog altijd niet vreemd, maar
wezenlijk, blijft, zij het, dat dit wezenlijke in de uitwendige verschijning niet direct tot uitdrukking komt.
Het woord kuisheid, castitas, chasteté, hangt samen met het
Latijnse castigo = ik kastijd, namelijk ik kastijd het wellustige
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begeervermogen, hetwelk, gelijk Aristoteles 1) zegt "gelijk een
kind" moet beteugeld worden, en wel door de rede. 2).
K u i s hei d is een innerlijke gesteltenis. Men kan van een
uitwendige handelwijze (hetzij doen, hetzij nalaten) inzake het
geslachtelijke nooit zeggen of zij uit kuisheid of onkuisheid
voortkomt. Dit is een belangrijk punt. De waarlijk ontstellende
onkunde en machteloosheid, die er inzake de positieve beoefening van kuisheid heerst en de krampachtige, overijverige en
vaak misplaatste verweerpogingen tegen al wat naar onkuisheid zweemt, doen ons begrijpen, dat velen, in dwaling verkerend, menen kuisheid na te streven, terwijl zij hoofdzakelijk (al
of niet ziekelijk) gefixeerd zijn op onkuisheid alsof iemand zich
een tuin vol mooie kweekbloemen of - om liever nog Jezus'
parabel van Matth. 13: 24-30 te volgen - een akker vol tarwe
kan verwerven door zich uitsluitend of hoofdzakelijk op het
wieden van onkruid toe te leggen.
Kenmerkend voor de Thomistische bepaling van kuisheid is,
dat het daarbij niet op de eerste plaats gaat om een geneigdheid,
die de uiterlijke geslachtelijke handeling ordent naar eigen
intrinsieke aard en doelstelling, maar om een ordening van het
innerlijke geslachtelijke begeervermogen 3).
De innerlijke gesteltenis van kuisheid moet betrekking hebben
op een zaak of een vermogen, waarover min of meer te beschikken valt, waarover men een zekere macht heeft. Wie dus niet
over geslachtelijk vermogen beschikt, kan niet kuis zijn. De
mens die voorgeeft, geen geslachtelijk begeervermogen te hebben, kan daarom ook niet van kuisheid getuigen. Er is waarschijnlijk een innerlijke onwaarachtigheid of ongevoeligheid of
onverschilligheid inzake het wellustige genot en dit is dus ook
een afwijking van de kuisheid.
V oorts moet iedere deugd betrekking hebben op een vermogen, dat in zichzelf over een zekere volmaaktheid kan beschikken. Kuisheid moet dus uitgaan van het volmaaktheidsbeginsel
in het geslachtelijke) dit steeds voor ogen hebben en er gedurig
en standvastig naar streven zich naar het volmaakte inzake het
geslachtelijke te oriënteren. Dit standvastig streven dient noch
krampachtigheid, noch angst, maar integendeel een zekere
gemakkelijkheid, een soepelheid te bezitten, waardoor de aanpassing aan en de toepassing in de steeds wisselende uitwendige
gegevenheden mogelijk worden. Door zulk een verworven gemak
wordt men zelf als mens vervolmaakt. De mens wordt er harmonieuzer, vrijer en gelukkiger door.
Het spreekt nu wel vanzelf, maar desondanks is het niet
1) 3 Ethic. Cap. 12.
2) Summa Theol. 2 II, Q 141 1.
3) cf. J. Fuchs. Die Sexualethik des Hlg. Thomas von Aquin. 1949,

blz. 75.
304

.

-

-

overbodig het te zeggen, dat deze dispositie alleen door oefening
verworven kan worden en dan op de eerste plaats aan de hand
van concrete voorbeelden, die het de mens, en vooral de jonge
mens, tonen.
Het is duidelijk, dat kuisheid valt onder de hoofddeugd der
matigheid, beter zonder meer: maat genoemd. De plaats van
de maat in de economie der deugden wordt door Thomas 1) als
volgt aangegeven: opdat de mens goed zij en zijn werken volgens
de rede, moeten drie voorwaarden vervuld worden. Allereerst
moet de rede zelf goed geordend (rectificatur) zijn; dit geschiedt
door de verstandelijke deugden. De rechte rede moet ook in de
verhoudingen der mensen onderling doordringen; dit geschiedt
door de gerechtigheid. Ten derde zijn er nu twee zaken, die de
wil hinderen in het volgen van de rechte rede. De eerste is de
aantrekkingskracht van een zinnelijk genot, die aanleiding geeft
tot een handeling tegen de rechte rede. Deze hindernis wordt
door de maat overwonnen. De tweede hindernis is de weerstand,
welke de wil ervaart bij het streven naar het redelijke, dat
tegelijk moeilijk is. Hier moet de sterkte de ziel kracht geven
om aan de moeilijkheden het hoofd te bieden. Hieruit volgt dat
de matigheid, en dus ook de kuisheid, niet ingaat tegen het
zinnelijk genot, dat volgens de rede is, maar dat zij het integendeel aanvaarden en, naar omstandigheden, zelfs geordend
opwekken en geordend bevorderen moeten. Het is nu eenmaal
zo, dat hoe natuurlijker een functie, hoe levendiger haar geneugte is. De sterkste geneugten zijn van nature verbonden aan
de meest essentiële functies 2).
Voorts volgt er uit, dat maat en dus ook kuisheid, niet als
deugd afzonderlijk kan beoefend en bereikt worden. Wel kunnen
incidenteel, intermitterend of sporadisch, handelingen gesteld
worden, liggend op het betrokken gebied, maar zij zijn dan geen
ware acten van deugd, maar komen voort uit een eigenaardigheid van toevallige gedisponeerdheid of een meer blijvende
dispositie (bijv. een hormonale toestand), een gegeven temperament (bijv. phlegma of apathisch temperament), of een bepaalde
voorkeur, gebrek aan gelegenheid, of vrees voor correctie, vrees
voor de gevolgen, menselijk opzicht of hovaardij. Dergelijke
handelingen kunnen zelfs samengaan met de dispositie tot onkuisheid. Bij dit alles ontbreekt dan de ordelijk regulerende
prudentia en vaak bovendien een andere hoofddeugd.
Zeer terecht schrijft Prof. J. Huizinga 3), dat het "niet toevallig is, dat juist daar, waar het christelijk ideaal voor het
eerst een zekere toenadering vindt tot de wereld en zich met
wereldzin vermengt, d.w.z. in de sfeer der hoofse minnepoëzie,
1) Summa Theol. 2 II,

Q 123, Art. 1.

2) Summa Theol. 2, II, Q 141, Art. 4.

3) Geschonden wereld, 1945, blz. 156-7.
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temperantia tot de rang van een der hoogste levens idealen verheven werd: mesura op zijn Provencaals, màze in de Duitse
Minnesang. Wie de Renaissance goed kent en haar wezen niet
zoekt bij Borgia's of Cellini alleen, weet, dat ook deze, bij al
het buitensporige van Michelangelo, van Rabelais of Paracelsus,
vol is van waardering voor de deugd der matiging. Eerst met
het opkomen van het romantisme in de tweede hleft der achttiende eeuw treedt een versmading van temperantia als hoofddeugd in. Van Byron af, over Nietzsche, tot de huidige dag toe
heeft men ons van vele zijden de leer gepredikt, dat matigheid
de deugd is van de kleinen". Thomas 1) zegt, dat de kuisheid de
mens bereid maakt tot vervolmaking van geestelijke werkzaamheid.
De eis tot gemakkelijkheid in de toepassing van de juiste
maat, die het deugdelijke, ordelijke midden in de verschillende
mogelijkheden weet te vinden en stabiel te bewaren, betreft wel
een 'niet te veel noch te weinig', maar wordt niet afgeschat
volgens hoeveelheden, doch volgens redelijkheid. Zo is de intense
hevigheid van het wellustige genot, verbonden aan de geslachtsdaad, die door de rede goed geregeld is, niet in strijd met de
kuisheid. De kuisheid komt niet in gevaar vanwege de kracht
van het wellustige genot, maar vanwege de maat van het innerlijke deel hebben, en de wijze waarop men als geheel er deel aan
heeft. Zelfs het feit, dat het onderscheidingsvermogen er tijdelijk, tijdens het orgasme, door vertroebeld wordt, bewijst daar
niets tegen. De deugd eist namelijk niet, dat men nooit het
actuele gebruik van de rede mag onderbreken omwille van een
geordend en redelijk motief. Want, zo zegt Thomas 2), dan zou
ook slapen met de deugd in strijd zijn.
Nat u u r I ij k e s c h a a m t e is geen deugd in stricte zin,
omdat het karakter van verworven perfectie eraan ontbreekt.
Het is een vrees; dus een affect en veronderstelt niet de uitgesproken, door wils daad en redelijkheid verworven vaardigheid.
Aristoteles noemt schaamte "vrees voor vernedering"3). Ieder
manco aan schaamte, voortkomend uit welbehagen in de mens
onterende dingen, is echter wel in strijd met de matigheid. Dit
komt omdat ieder defect wel een gebrek tengevolge heeft, maar
niet ieder goed op zich volstaat om deugd te heten.
Thomas 4 ) noemt schaamte: de vrees, veroorzaakt door een
slechte daad. Hij spreekt dus niet afzonderlijk van geslachtelijke
schaamte. Men schaamt zich wegens: 1) lichamelijke en geestelijke gebreken en zwakheden; 2) natuurlijke functies, die het
1) Summa Theol. 2 lI, 15, 3; 4 Sent. 33, 33 sol.

2) Summa Theol. 2 lI, Q 153, art. 2, ad 2.
:3) 4 Ethic. Cap. 9.

4) Summa Theol. 2, lI, Q 144, Art. 4.
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schoonheidsgevoel kwetsen; 3) omstandigheden, die een achterstand of gebrekkelijkheid (armoede, onbekwaamheid, hulpbehoevendheid) tegen eigen bedoeling in aan het licht brengen;
4) hetgeen ingaat tegen geldende gewoonte, zodat het spot kan
opwekken (vreemde kleding of haardracht); 5) het ingaan
tegen wetten en zedeleer. Dit meer naarmate anderen de wetten
en zeden wel in acht nemen; minder in gezelschap van anderen,
die op gelijksoortige wijze tegen wet en zede handelen.
Schaamte inzake het geslachtelijke behoort tot een door vrees
geleide dispositie tot kuisheid. Zij boezemt afschuw in voor
onkuis handelen, daar dit een belediging is voor de menselijke
waardigheid en de voortreffelijkheid van de kuisheid. Natuurlijke schaamte bestaat vooral t.o.v. de wellust, omdat de mens
weet, dat hij de geslachtelijke neigingen en organen moeilijk in
bedwang kan houden.
Ik meen, dat de schaamte behoort tot het gebied, waarvan de
hoofddeugd van sterkte de vervolmaking vormt. Immers, sterkte
is het trotseren van moeilijkheden en nadelen welke het verwerven van een hoger goed in de weg staan. Een van de twee
wijzen, waarop de sterkte dit regelt, is: de oorzaak van de
moeilijkheid opsporen en onschadelijk maken. Hierbij moet zowel
de lafheid (in casu: valse schaamte) als de roekeloosheid (in
casu: het zich onnodig aan gevaar van onkuisheid blootstellen)
en onverschilligheid voor het gevaar, alsook de eerzucht vermeden worden. Om de schaamte te beheersen heeft de mens
dan ook vooral de met de sterkte zozeer verwante deugd van
grootmoedigheid nodig.
Eer b a a r hei d (in morele zin) is een gevolg van deugdzaamheid en wel speciaal in het opzicht, dat deugd zedelijke
schoonheid is en daarom uitmunt en eer verdient. Het doen uitkomen van de excellentie van de kuisheid en van de schoonheid
en de eerbiedwaardigheid, die de waarlijk kuise mens bezit, is
een belangrijk middel om tot kuisheid op te voeden. Kwetsing
van de eerbaarheid is de kwetsing van de eer, de waardigheid en
de schoonheid van de kuisheid.
Z el f b e h eer sin g is, volgens Andronicus 1): "de habitus,
die zich door de lust niet laat overwinnen". Zij zetelt in de wil,
terwijl matigheid en kuisheid in de rede zetelen. Aldus kan
zelfbeheersing bestaan bij iemand, die maat en kuisheid nog
niet voldoende bezit. De zelfbeheersing in het geslachtelijke
bezit nog niet altijd de soepele, rustige waardigheid van de
kuisheid. Bij de laatste is de wellust waarlijk getemd; bij de
eerste bestaat nog de onrustige geprikkeldheid. Terwijl kuisheid
de wellust matigt en op redelijke wijze benut (eventueel door
sublimatie verwerkt), is er bij zelfbeheersing alleen sprake van
1) De Affeetibus.
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weerstand bieden aan de sterke ingevingen. Daarom behoort
de zelfbeheersing eveneens tot de hoofddeugd van sterkte, aangezien deze o.a. regelt het moedig weerstand bieden aan enlof
geduldig verdragen van moeilijkheden op zinnelijk gebied, die
een werkelijke bedreiging vormen.
Wel g e v 0 e gel ij k hei dof fat s 0 e n betreft vooral
de uitwendige verschijning en is in hoge mate afhankelijk van
gewoonte, afspraak en conventie. Welgevoegelijkheid behoort
dus tot de hoofddeugd van maat voorzover het de uiterlijke
verschijning betreft; tot de justitia inzoverre zij rekening houdt
met de belangen van anderen. Men kan er ook in tekort schieten:
1. door overdreven ijdelijke opschik, 2. door bijzondere nadrukkelijkheid, aanstellerij of demonstratie-zucht. Eventueel ook
door een demonstratieve verwaarlozing, welke zelfs gevaarlijker
is, omdat zij bedriegelijk is, 3. door overdreven zorg. De vrouw
dient zich zo te kleden, dat zij haar man behaagt en vice versa.
Hierbij moet staat, plaats en ogenblik in acht genomen worden.
Natuurlijke terughoudendheid of zedighei d is de regeling van de uiterlijke bewegingen door de rede,
om ze te doen overeenstemmen met de persoon, die het object is,
of met de persoon, die het subject is, of met de zaak en de plaats,
waarop de beweging betrekking heeft. Zij behoort kennelijk tot
het gebied van de prudent ia, welke geen bevel tot daad geeft
vooraleer de verschillende daarbij betrokken waarden tegen
elkaar zijn afgewogen.
Abrosius 1) noemt het: leven in schoonheid. Het is de courtoisie, de heusheid, die overal en altijd het beste middel geweest
is om de vervolmaking van eigen persoonlijkheid uit te drukken.
Spe I ver tie r, a mus e men t e n 0 n t spa nni n g
zijn aangelegenheden waaromtrent in de betrokken materie ook
nog iets gezegd dient te worden, namelijk dat men ook kan
tekort schieten 2) door nooit ontspanning te zoeken, door een
verstoord gezicht te zetten tegen hen die gepaste ontspanning
zoeken en door hun gepaste vrolijkheid te laken.
Na kenmerken, onderdelen, verwante deugden en elementen
beschouwd te hebben, moeten wij nog een licht werpen op de vereisten en hulpmiddelen voor de regulatie van de geslachtelijke
aangelegenheden door de normen van de rede. Het voornaamste
hulpmiddel voor het verkrijgen van de vereiste prudentia hebben
wij reeds toegepast: het verwerven van inzicht in de onveranderlijke fundamentele beginselen van de zedelijke orde. Wanneer
wij deze nu met ontvankelijkheid, schranderheid, beleid, omzich1) De Offie. Cap. 19.

2) Summa Theol. 2 Il, Q 168, art. 4.
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tigheid en behoedzaamheid, maar zonder angst, en tevens rekening houdend met ervaringen uit het verleden, consequent gaan
toepassen op het openbare leven en de taak van de overheid,
zullen wij enige grondslagen moeten kunnen leggen aangaande
de verhouding in het opschrift van dit artikel bedoeld.
Het allereerste wat ons dan opvalt, is, dat er èn in de individuele vorming van de persoon, èn in het gezin als eenheid, en
zeker vanwege de overheid in staatsverband, ja zelfs in de wijze
waarop de zedeleer in bovennatuurlijk verband, in kerk, school
en catechismus naar voren gebracht wordt, zeer weinig of soms
nagenoeg niets geschiedt, dat de naam mag dragen van positieve
opvoeding tot kuisheid. Wij staan derhalve praktisch voor een
vacuum. Dit moge ons een aansporing zijn om behoedzaam te
werk te gaan en dus geleidelijkheid in acht te nemen. De materie
is delicaat en leidt tot ongedachte consequenties .... Anderzijds
dienen wij toch de zedelijke moed op te brengen te pogen althans
een eerste aanzet te bewerkstelligen.

***
De geslachtsfunctie heeft enkele eigenschappen, die voor ons
onderwerp van zeer grote betekenis zijn. Allereerst het feit, dat
in de natuurlijke orde de geslachtsdrift pas manifest wordt in
een levensperiode, waarbij de overige eigenschappen van de
mens zich naar geest en lichaam reeds grotendeels ontwikkeld
hebben. De zedelijke gesteltenis die men op die leeftijd reeds
bereikt heeft, is van het grootste gewicht voor de wijze waarop
het individu zich in het geslachtelijke aspect zal vertonen.
Vervolgens het feit, dat de sexuele liefde als het ware een
geslachtelijke vormgeving blijkt te zijn van de liefdevormen,
welke het individu zich vóór de puberteit reeds had eigen gemaakt, en wel met name de liefdesverhouding van het individu
tot de voornaamste opvoeders, doorgaans dus de ouders. Zo
waar als het is, dat het gezin een belichaming mag genoemd
worden van de geslachtsverhouding der ouders, zo waar is het
óók, dat de vorm die het geslachtelijke in het kind aanneemt
een andere her-belichaming is van de gezinsverhoudingen. In
het gezin ziet en beleeft immers het kind hoe de Vader, oerstof
voor het beeld van mannelijkheid, omgaat met de Moeder, oerstof voor het beeld der vrouwelijkheid. Die voor-beelden en het
voorbeeld van de ouderverhouding als man-vrouw-verhouding
zijn voor het kind de 'materia prima' voor de ontwikkeling van
eigen geslachtelijkheid.
Vervolgens moeten wij in beschouwing nemen het feit, dat
de geslachtsdrift een drift is, welke over een primordiaal oergeweld beschikt. Immers, in tegenstelling met alle andere
driften, die tot doel hebben de instandhouding van het individu,
heeft de geslachtsdrift een supra-individueel doel: de instand-
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houding van de soort, het bestaan dus van de mensheid. Daarvoor wordt het indvidu eenvoudigweg gebruikt, als soort-samenstellend en soort-vertegenwoordigend element. Daarom moèt de
geslachtsdrift wel sterker zijn dan de andere driften.
Het intrinsiek supra-individuele karakter van de geslachtsdrift, als zijnde uiteindelijk gericht op de instandhouding van
het menselijk geslacht, moet ons ook doen aanvaarden, dat de
kuisheid van bijzondere betekenis is voor de maatschappij, welke
eveneens een supra-individueel karakter heeft, zij het een beperkt. Wij moeten indachtig blijven dat het sexuele leven geregeld is tot het huwelijksleven; dat het huwelijk vervolgens de
stof is, waaruit het gezin voortkomt en subsidiair ook de maatschappij. Het recht ontstaat uit de verhoudingen der mensen
onderling. De oergrond daarvan is ongetwijfeld de oer-verhouding van kind tot ouders en gezin. A 11 e a n der e s 0 c i ale
ver hou din gen z ij n d a a r van a f gel e i d en kunnen daarmee dus niet op een zelfde vlak
ges tel d wor den. Het gezin heeft een voorrang 'par droit
de nature'. De aanhef van de Encycl. Casti Connubii noemt het
kuise huwelijk uitdrukkelijk "oorsprong en grondslag van het
huisgezin en ook van de m a a t s c hap pij." Leo XIII
heeft in de Encycliek Rerum Novarum (1891) deze verhouding
nog duidelijker vastgelegd in de woorden: "De kinderen worden
n iet per s 0 0 n 1 ij k, m a a r d oor m i d del van d e
h u i s e 1 ij keg e mee n s c hap, lid van de burgerlijke
maatschappij." Wij moeten deze woorden indachtig blijven, want
ik ben stellig overtuigd dat iedere poging van een politieke
overheid, om de kuisheid aan afzonderlijke individuen bij te
brengen met voorbijgaan van, of zonder gebruik te maken van
het gezinsverband, tot machteloze mislukking is gedoemd. De
intrinsieke betekenis van het gezin is aan de rapporteurs in het
rapport over "Overheid en openbare zeden" ontgaan 1). Zo dit
punt ergens genoemd is, dan is het maar zeer summierlijk en
bovendien werd dan naast het gezin onmiddellijk de organisatie
of de vereniging, als op hetzelfde vlak liggend, genoemd en werd
doorgeborduurd over de rol van de sociale organisaties. In de
Encycliek Divini illius magistri van Paus Pius XI (31 Dec. 1929)
worden deze verhoudingen nader uiteengezet en gemotiveerd.
"Opvoeding", zo staat er (no. 14), "is noodzakelijkerwijze het
werk van een maatschappij en niet van een alleenstaand persoon". Er staat niet de, maar een maatschappij. Het gezin is
namelijk ook een maatschappij, maar een maatschappij die niet
1) Rapport: Overheid en openbare zeden, verschenen 1 Febr. 1950;
samengesteld door een commissie vanwege het Centrum voor Staatkundige Vorming. Het hier gestelde zou met citaten en aanwijzingen
bewezen kunnen worden. Ik laat dit hier na om niet tot polemiek te
vervallen.
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alle middelen tot eigen vervolmaking manifest ter beschikking
heeft, in potentie echter wel. Het eigen doel van de staat: het
behartigen van het algemeen tijdelijke welzijn is feitelijk niet
anders dan een tot het gemenebest uitgegroeide vorm van de
zorg voor het tijdelijke welzijn van het gezin als geheel, waarnaar onder de leiding van de ouderlijke macht, de individuele
gezinsleden zich hebben te voegen. St. Thomas 1) zegt dan ook,
dat het recht (en dus ook de plicht. Holt) tot opvoeding eerder
bij het gezin dan bij de staat ligt, omdat het gezin en op de eerste
plaats de Vader, het beginsel is van de voortbrenging, van de
opvoeding, van de tucht en van alles wat behoort tot de volmaking van het menselijk leven. Voor de kuisheid geldt dit, om
redenen aangegeven in de aanvang van dit artikel, in het bijzonder. Ook beschikken juist de ouders bij uitstek over de middelen
om rechtstreeks de kuisheid te bevorderen, n'en déplaise de
tegenovergestelde bewering van "de Tijd" van 6 Mei 1950. Als
de ouders die rechtstreekse middelen niet zouden hebben, wie
zou ze dan wèl hebben? Over sommige onrechtstreekse middelen
kunnen de ouders doorgaans niet beschikken, de Staat wellicht
wel; ofwel: de Staat zou er althans over kunnen beschikken.
De Staat namelijk heeft een dubbele taak. De eerste taak van
de Staat is het beschermen van het primaire recht van het gezin.
Dit geldt onder andere ook, als het gezin door ongeschiktheid,
plichtsverzuim of onwaardigheid in gebreke is. Hier dient de
Staat dus de primaire rechten van het gezin door aanvullen te
beschermen. Tot de beschermende taak van de overheid behoort
ook het verwijderen van zich in het openbaar voordoende schadelijke invloeden, als deze hetzij door algemeenheid, hetzij door
intensiteit de gezinstaak grotelijks zouden bedreigen. Bedenken
wij daarbij, dat de huidige samenleving wel niet vrij is van ontucht, maar evenmin van de ontucht een werkelijke cultus maakt.
Paulus 2) schrijft, dat het ondoenlijk is - "men zou de wereld
moeten uitgaan" - om geen contact met ontuchtigen te hebben,
maar dat christenen geheiligd en gerechtvaardigd moeten leven
uit hun geloof en niet moeten menen, dat ze het door "de werken
van de wet" kunnen organiseren tot eigen roen, die de glorie
aan God ontsteelt. Gezien de algemene georiënteerdheid op de
onkuisheid, is het aangeven van wettelijke middelen tot het bestrijden van openbare onkuisheid heel wat gemakkelijker, dan
aan te geven wat de Staat positief moet doen ter bescherming
van het primaire recht en de plicht van het gezin om de kinderen
tot kuisheid op te voeden, maar dit mag ons er niet toe brengen
onze gedachtengang van het essentiële af te laten leiden.
De tweede taak van de overheid is het bevorderen van de
1) Summa Theolog. 2 II, Q 102, Art. 1.
2) 1 Kor. 5, 9.
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opvoeding, i.c. tot kuisheid, door middelen te verschaffen welke
niet onder het bereik van het gezin plegen te liggen. Op dit punt
is eveneens nieuwe oriëntering nodig. Vooruit zij gezegd dat de
Staat hierbij zoveel mogelijk particulier initiatief van bepaalde,
naar confessie verschillende, natuurlijke wegen van haar burgers
kan steunen.. De overheid vergete niet dat "de kinderen niet
persoonlijk, op zich, maar door middel van de huiselijke gemeenschap) waarin zij geboren zijn, lid van de burgerlijke maatschappij worden."
Ten aanzien van de vraag of de Staat het kwaad mag of moet
tolereren, ben ik te rade gegaan bij de Encycliek Libertas van
Paus Leo XIII (20 Juni 1888). Daar staat (no. 70) onder
anderen het volgende, wat voor ons onderwerp van belang is:
"Daar het tolereren van het kwaad behoort tot de voorschriften
der voorzichtigheid in het staatsbestuur moet het beslist gehouden worden binnen de grenzen, die door het voorwerp van het
staatsbestuur, d.i. het algemeen welzijn, worden gevorderd".
Sommige vrijheden kan men alleen met bepaalde beperkingen
tolereren, om te voorkomen, dat zij ontaarden in losbandigheid
en overmoed, maar over het algemeen "kan men iedere vrijheid
als wettig beschouwen, voor zover zij ruimere gelegenheid geeft
om het goede te doen) maar anders absoluut niet." (id. no. 82).
Ik moet bekennen dat ik, dit lezend, mij heb afgevraagd, wat
de Staat eigenlijk doet tot verschaffing van ruimere gelegenheid
tot het beoefenen van kuisheid. "Ruimere gelegenheid" te verschaffen om het goede te doen, of, om met Pater Creyghton 1)
te spreken, "om de geest weer vrij te maken om te spreken over
de glorie van het verloren Paradijs".

1)
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De crifiek
"
op de nieuwe Film- en Bioscoopwef
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rit het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer over het
ontwerp van een nieuwe Film- en Bioscoopwet is wel
duidelijk geworden, dat dit ontwerp in zijn huidige
redactie op veel verzet stuit! Het zijn voornamelijk drie
dingen, waartegen bezwaren worden ingebracht. Op de <terste
plaats de bepaling, dat de voorschriften der wet voortaan ook
zullen gelden voor besloten filmvoorstellingen) waarbij meer dan
vijfentwintig personen aanwezig zijn. Tegen dat getal heeft een
"zeer groot aantal leden" overwegend bezwaar. Een gedeelte
van hen zou zich kunnen verenigen met het getal vijftig; anderen
achten de hele bepaling onaanvaardbaar, onverschillig of er al
dan niet een limiet wordt gesteld, en zulks deels om principiële
deels om practische redenen. In dit verband herinneren wij er
aan, dat het gelijkstellen van besloten voorstellingen waarbij
meer dan een bepaald aantal bezoekers aanwezig is, met openbare voorstellingen in eerste instantie niet van de regering
afkomstig is, maar van de commissie-Sassen; een commissie,
welke de gemeentelijke nakeuring volledig wilde doen vervallen
- hetgeen karakteristiek genoemd mag worden voor de mentaliteit van haar meerderheid en wat dan ook ten gevolge had,
dat bij het verslag een minderheidsnota werd gevoegd ter verdediging van die nakeuring. Deze commissie moet wel een goede
reden hebben gehad, om een voorstel te doen dat sterk ingrijpt
in de vrijwel onbeperkte vrijheid der besloten voorstellingen.
Die goede reden lag in het feit dat de wet door voorstellingen,
welke slechts in naam "besloten" waren, voortdurend werd
ontdoken.
Toch wordt het voorstel in het Voorlopig Verslag ook, en zelfs
voornamelijk, bestreden door leden, die blijkbaar geestverwanten
zijn van de meerderheid der commissie-Sassen. Veel van de
geopperde bezwaren zijn, zoals dat in ons land niet anders te
verwachten is, terug te voeren op een valse vrijheidsgedachte.
Maar dat kan toch niet van alles worden gezegd, wat tegen het
voorstel te berde wordt gebracht. Het wetsontwerp betekent op
dit punt inderdaad een aanzienlijke vrijheidsbeperking. Op
familiefeest jes bijvoorbeeld, waar meer dan vijfentwintig personen bij elkaar zijn, zal men de wet overtreden wanneer men
er een zelfgemaakt filmpje vertoont, dat niet tevoren ter keuring
is ingezonden. Het filmamateurisme kan enige hindernis ondervinden; voor het vertonen van onderwijsfilms, sportfilms, wetenschappelijke films, reisfilms et cetera in een besloten kring van
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meer dan vijfentwintig personen zal eerst ontheffing moeten
worden aangevraagd of men zal de films eerst moeten laten
keuren. Over de praktijk der ontheffingsbepalingen denken vele
leden niet optimistisch. Men vreest dan ook, dat de bepaling
veelvuldig zal worden ontdoken, terwijl ze toch juist bedoeld is
om ontduikingen der wet tegen te gaan. Naast deze en dergelijke
bezwaren vindt men ook evidente overdrijvingen en gratuite
beweringen, zoals: dat het vertonen van films in besloten kring
feitelijk "onmogelijk" zou worden en dat de burgemeester, aan
wie ontheffing wordt gevraagd, "naar willekeur" te werk zal
gaan.
Op één punt moet ook de voorstander van het wetsontwerp
"vele" Kamerleden gelijk geven. Met het oog op de ingrijpende
vrijheidsbeperking stellen zij namelijk de vraag, of de misbruiken inderdaad zo ernstig zijn, dat deze vergaande wetsherziening
gerechtvaardigd is. De Memorie van Toelichting heeft zich
beperkt tot een constateren in algemene zin van wetsontduikingen, zonder verdere bijzonderheden te geven. Men verzoekt
op dit punt nu uitgebreide inlichtingen. Waar en in welke mate
zijn de wetsontduikingen geconstateerd? Was het misbruik zo
groot, dat het niet langs andere weg te bestrijden viel? Wat is
er in het verleden tegen gedaan en wat voor resultaten heeft
dat gehad? De thans voorgestelde vrijheidsbeperking zou volgens
"vele" leden pas aanvaardbaar zijn, als elk ander middel had
gefaald. Kortom, de regering dient de noodzakelijkheid van het
voorstel overtuigend aan te tonen.
"Vele" leden zijn van mening, dat men ook met andere verweermiddelen resultaat zou kunnen bereiken. Organisaties, die
besloten voorstellingen willen geven, dienen aan bepaalde eisen
te beantwoorden. De overheid kan voor de "beslotenheid" bepaalde criteria vaststellen. Daarbij behoeft het aantal aanwezigen niet steeds een rol te spelen, althans niet bij de hier bedoelde
voorstellingen; wél kan het van belang zijn voor vertoningen
buiten organisatorisch verband. Voor grens- of twijfelgevallen
zou aan de plaatsel\ike overheid een vergaande bevoegdheid
kunnen worden toegekend, met de mogelijkheid van beroep op
de rechter. Zulk een regeling zou naar de mening van deze leden
doeltreffend zijn en tegelijk vrij van de bezwaren van de door
de regering voorgestelde oplossing.
Het verlangen van de Kamer naar uitvoeriger inlichtingen
zowel over het te bestrijden euvel als over de tot nu toe daartegen genomen maatregelen is billijk. Indien de regering het
wetsontwerp handhaaft, zal zij op deze punten concrete gegevens
moeten verschaffen. De Kamer is niet in haar geheel tegen een
limiet voor het aantal bezoekers van een besloten voorstelling;
bij een bezoek van bijvoorbeeld achthonderd personen zou men
niet meer in ernst van een besloten voorstelling kunnen spreken,
eerder van een wetsontduiking. Maar de limiet zou toch niet
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minder dan vijftig moeten zijn, zoals de commissie-Sassen voorstelde. Familiefeestjes vallen dan buiten de wet. "Vele andere"
leden blijven echter tegen de bepaling gekant, onverschillig hoe
hoog de limiet zou worden.

De nakeuring: bezwaren en suggesties.
Zoals men weet wordt de bevoegdheid der gemeenten tot het
instellen van een eigen nakeuring in het wetsontwerp vollediger
geformuleerd dan in de bestaande wet. Terwijl deze wet de hele
modaliteit der nakeuring stilzwijgend aan de gemeente overlaat,
zegt het nieuwe art. 15, dat de raad daartoe een "orgaan of
lichaam" kan aanwijzen, terwijl er ook geen twijfel meer zal
kunnen bestaan over de bevoegdheid van de nakeuring, coupures
voor te schrijven - iets wat trouwens in de bestaande wet
nergens wordt verboden. Vermoedelijk terwille van een goede
verhouding tussen nakeuring en bioscoopbedrijf heeft de nakeuring het recht tot het voorschrijven van coupures nooit gevindiceerd; anderzijds heeft de opdracht tot nakeuring, door de
zuidelijke gemeenten aan de Katholieke Film-Centrale gegeven,
na het bijleggen van het conflict van ruim twintig jaar geleden
bij de Bioscoopbond geen verzet meer opgeroepen. Het behoeft
inmiddels niet te verwonderen, dat in de Tweede Kamer, waar de
nakeuring ook vroeger van Links fel is bestreden, nu al de oude
argumenten weer zijn herleefd. Ze zijn vooreerst, om het zo te
noemen, van "principiële" aard. Het is nodig daartegen in te
gaan - en het is tegelijk nutteloos. Als men bijvoorbeeld leest,
àat "verschillende" leden tegen uitbreiding van nakeuring zijn,
omdat daardoor "de confessionele verdeeldheid van ons volk tot
uiting zou komen", vraagt men zich af wat dit moet betekenen.
De confessionele verdeeldheid van ons volk is een feit en het is
kinderachtig, te doen alsof ze er niét was. Met zulk een "argument" kan men hechten aan het betoog, dat de "wettelijke waarborg voor de geestelijke vrijheid wordt vervangen door het
inzicht van enkele personen of plaatselijke organen?" Men doelt
vermoedelijk op art. 7 der Grondwet, dat preventieve censuur op
gedrukte stukken verbiedt, maar geen betrekking kan hebben
op de film. De leden die dit bezwaar te berde brengen, moeten
overigens consequent zijn en dus ook de hele rijksfilmkeuring
verwerpen, want ook daar beslissen telkens "enkele personen"
(vijf) over de vraag of de film al dan niet mag worden vertoond!
En "publieke verantwoordingsplicht" hebben de leden der rijksfilmkeuring niet méér dan die van een gemeentelijke nakeuring.
Een ander bezwaar: de nakeuring zal geschieden naar een
"feilbaar oordeel". Geschiedt de filmkeuring door de centrale
commissie misschien volgens een ónfeilbaar oordeel?! Er wordt
bezwaar gemaakt tegen een "richtingskeuring". Wat verwacht
men dan ánders van de nakeuring? De nakeuring is een correc315
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tief Op de rijksfilmkeuring, welke in een land van geestelijke
differentiatie geen algemene bevrediging kán geven en ze ook
niet geeft - getuige de afwijkende uitspraken der nakeuring.
Het beroep op een "juiste tolerantie" in de centrale commissie
is een sofisme. Er kan geen tolerantie bestaan op het gebied van
de beginselen der zedewet. En de leden, die van een verschillende
interpretatie van het begrip "goede zeden" een "chaos" verwachten, zoeken het heil blijkbaar in een soort van compromis,
waarbij vanzelfsprekend niet zijzelven, maar de orthodoxe richtingen altijd de concessies moeten doen.
Déze tegenstand tegen de nakeuring typeert een mentaliteit
en daarom is een discussie tevoren al tot onvruchtbaarheid gedoemd. Het is de mentaliteit, die liefst één onderwijs - het openbare - en één radio - de zogenaamd "neutrale" - zou willen
hebben.
Constructiever is het betoog van "verschillende" andere leden,
die de nakeuring niet onvoorwaardelijk verwerpen, maar ze in
elk geval "democratisch verantwoord" willen zien. Dit laatste is
huns inziens niet het geval, wanneer de nakeuring wordt opgedragen aan een particuliere keuringsorganisatie met een
bepaalde kleur. Want, zo zeggen zij, daarin zijn de plaatselijke
minderheden niet vertegenwoordigd. Zij bepleiten voor de minderheid een "uitgebreid recht van medespreken" . De minderheid
moet gekend worden en in de gelegenheid zijn, van haar zienswijze te doen blijken, al beslist de meerderheid.
"Vele" leden achten de bezwaren tegen de nakeuring "schromelijk overdreven" en wijzen op het "opmerkelijke" feit, dat de
naast-belanghebbenden, de bioscoopexploitanten er geen grote
bezwaren tegen hebben. Overigens doen ook deze leden een
constructief idee aan de hand: zij achten het mogelijk, de nakeuring "in regionaal verband" te regelen, bijvoorbeeld door provinciale nakeuringscommissies, waarin de verschillende stromingen
"redelijk" zijn vertegenwoordigd.
Er worden echter ook practische bezwaren geuit. Zo vreest
men van coupures door de nakeuring een grote verscheidenheid
van versies van een en dezelfde film. Die mogel\ikheid bestaat
inderdaad, maar zal ze zich in de praktijk werkelijk voordoen?
Het wetsontwerp bevordert in feite de collectieve nakeuring, dus
voor een groep van gemeenten, en juist omdat de nakeuring van
principiële aard is (de gesmade "richtingskeuring") , ligt de
verwachting voor de hand dat ze meer collectief zal zijn dan
individueel-gemeentelijk. Regionale nakeuring zou het gevaar
van te uiteenlopende uitspraken belangrijk verminderen. Overigens zou zij alleen in aanmerking komen voor provincies, waar
een bepaalde levensbeschouwing overwegend is; in andere
provincies zou ze slechts een doublure worden van de rijksfilmkeuring. Voorts wordt bezwaar gemaakt tegen het feit, dat het
wetsontwerp veel aan de gemeentelijke instanties over laat
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zonder dit voldoende te regelen, resp. te beperken. Nog op
enkele andere punten worden dergelijke bezwaren van formele
of practische aard geuit.
vVij willen in verband met het bovenstaande volledigheidshalve
hier ook even vermelden, dat van de zijde van de Katholieke
Film Actie en de Katholieke Film-Centrale de opvatting tot
uiting is gekomen, dat de tegenwoordige regeling der nakeuring
het voordeel heeft, dat er geen conflicten meer uit zijn voortgekomen. Men zal daar overigens wel niet ontkennen, dat deze
"bioscoopvrede" niét op de wet berust maar veeleer op het
accoord met de Bioscoopbond en dat een zo belangrijke zaak
eigenlijk toch een hechter basis verdient dan een accoord, dat
om een of andere reden altijd door de tegenpartij kan worden
opgezegd. Maar blijkens een kort artikel in het maandelijks
orgaan der Katholieke Film Actie betwijfelt men, of alles wat
wenselijk is ook bereikbaar is. De lezing van het Voorlopig
Verslag geeft aan die opvatting wel enige grond.
In elk geval verdient het onder de gegeven omstandigheden
aanbeveling, de suggestie van een regionale nakeuring in
bestudering te nemen.

De ieugdfilms: wie moet ze keuren?
Een derde omstreden punt is het kinderbezoek aan filmvoorstellingen en de keuring van de "jeugdfilms" , de voorgestelde nieuwe categorie, toegelaten "bepaaldelijk voor
kinderen beneden de leeftijd van veertien jaar"; een categorie,
welke staat naast de films, die toegelaten zijn voor alle leeftijden,
dus óók voor kinderen beneden veertien jaar. Terecht maken
"vele" leden de opmerking, dat de jeugdfilms in werkelijkheid
zullen worden gekeurd volgens een positief criterium - in
tegenstelling met die voor alle leeftijden, waarvoor de gewone
negatieve norm (niet in strijd met de openbare orde of de goede
zeden) wordt aangelegd. De regering ontkent dat wel, maar
iedereen begrijpt dat zonder dit verschil van criterium geen twee
verschillende categorieën mogelijk zijn. Het kan niet worden
ontkend, dat het onderbrengen van een film in de nieuwe groep
tot op zekere hoogte een aanbeveling is. Dat nu achten vele
leden "bedenkelijk". Films aanbevelen, zo zeggen zij, ligt niet op
de weg van de overheid; zij kan op dit punt geen verantwoordelijkheid op zich nemen. Toch is men niet blind voor het voordeel
van een volgens positieve norm geselecteerde filmgroep voor de
jeugd. De hier bedoelde leden wijzen dan ook een andere weg
aan. De meest aangewezen instanties voor de positieve keuring
der jeugdfilms achten zij de "erkende instellingen en verenigingen". Het denkbleed is in overweging te nemen, maar er moet
dan toch voorop staan dat die keuring geschiedt door (in meerderheid) paedagogen en jeugdspecialisten. Beschikken de instel-
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lingen en verenigingen in voldoende mate over zulke personen?
Ook is het duidelijk, dat deze speciale keuring bijzondere kosten
met zich zal meebrengen. Kunnen deze lichamen die dragen?
Voor een algemeen verbod van kinderbezoek aan filmvoorstellingen voelt men niet. Wél voor wat de commissie-Sassen
heeft voorgesteld: kinderen beneden veertien jaar mogen slechts
in twee gevallen tot filmvertoningen worden toegelaten, 10. bij
vertoning van jeugdfilms, 20. bij vertoning van films, toegelaten
voor alle leeftijden, maar dan alleen "indien zij vergezeld worden
door een ouder of voogd, dan wel in klasse- of groepsverband onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de
klasse- of groepsleider". Deze formulering geeft aanleiding
tot enige vragen. Waarom alleen ouder of voogd, met uitsluiting
van andere oudere familieleden? En wat wordt bedoeld met die
"rechtstreekse verantwoordelijkheid" van de klasse- of groepsleider? Verantwoordelijk waarvoor? En tegenover wie? Tegenover de ouders voor de keuze van de films? Maar die zijn door
de overheid voor kinderen beneden veertien jaar toegelaten,
immers voor alle leeftijden. Voor het gedrag der kinderen onder
de voorstelling. Maar dat valt buiten het kader der wet. Een en
ander is niet goed te begrijpen.
De strekking van de door de commissie-Sassen voorgestelde
bepaling is duidelijk genoeg. Kinderen zonder begeleiding van
ouderen mogen alleen jeugdfilms gaan zien; films voor alle
leeftijden mogen ze slechts zien in het gezelschap van bloedverwanten of voogd, of onder leiding. Met deze beperking willen
deze leden een verbod van kinderbezoek aan filmvertoningen
wel aanvaarden.
Het gaat er nu maar om, wie de jeugdfilms moet selecteren.
Is de huivering voor een verantwoording, welke de overheid op
zich zou nemen, in dit geval, nu het uitsluitend om kinderen
gaat, wel helemaal gegrond? Of houdt men te krampachtig vast
aan een beginsel dat men à outrance wil handhaven? Een categorie films voor de jeugd, door paedagogen en jeugdspecialisten
op de positieve norm: geschiktheid gekeurd, zou voor de ouders
een welkome aanwijzing vormen. Maakt het voor het resultaat
der keuring enig verschil of die keurders er zitten als particulieren, als vertegenwoordigers van een erkende instelling of
vereniging dan wel als leden van een rijkscommissie ? En indien
het denkbeeld, deze keuring op te dragen aan de erkende instellingen of verenigingen mocht afstuiten op financiële bezwaren,
is het dan niet beter dat er iéts gebeurt dan dat er in dit
bijzondere geval, alleen maar uit vrees voor een te vergaande
bemoeienis van de overheid, niéts gebeurt?
Inmiddels zal men moeten afwachten wat de regering zal
doen; wellicht vindt zij in het Voorlopig Verslag aanleiding
enkele wijzigingen in haar wetsvoorstel aan te brengen teneinde
aan redelijke bezwaren tegemoet te komen.
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VERENIGDE NATIES:

~act"r uaH be..,Li..,..,eHá beLaH'iI
• Korea het keerpunt
• Het Amerikaanse plan
Van een medewerker te New York ontvingen wij een beschouwing
over de Verenigde Naties, welke wij gaarne publiceren.
Red.

fschoon de internationale toestand zeker ernstig is en
en de gevaren van het ogenblik niet gering zijn is de
stemming te Lake Success en Flushing Meadow waar op dit ogenblik de Algemene Vergadering der
Verenigde Naties wederom bijeen is - niet van een zeker
optimisme ontbloot.

O

Realistisch optimisme.
Het is geen optimisme gebaseerd op het irrealistische idee dat
de vrede verzekerd is, alleen al omdat er een wereldorganisatie
bestaat. De voorstanders van de Volkenbond hebben in 1931
toen Japan in Mandsjoerije aggressie pleegde, in 1936 toen
Mussolini Ethiopië aanviel, in 1939 toen Stalin de oorlog met
Finland begon en in hetzelfde jaar toen Hitler zijn "Blitzkrieg"
in Polen uitvoerde en een tweede wereldoorlog ontketende
moeten inzien, dat het bestaan van een internationale organisatie op zichzelf geen garantie is. En de teleurstellingen die de
democratische wereld in de weinige jaren van het bestaan der
V.N. op politiek gebied beleefde zijn eveneens legio.
Evenmin is dit optimisme gebaseerd op de veronderstelling,
dat men er tenslotte in zal slagen het Handvest der V.N. te
veranderen door afschaffing van het vetorecht, waarvan de
Sovjet-Unie zo'n grof misbruik heeft gemaakt en waardoor zij
de Veiligheidsraad bijna volkomen paralyseerde.
Terecht verklaarde minister Stikker op 23 September jl.,
toen hij namens Nederland in het politieke openingsdebat van
de Alg. Vergadering het woord voerde, dat het duidelijk was
dat amendementen op het Handvest alleen de ware gevaren der
tegenwoordige wereldsituatie niet zouden verminderen en hij
voegde er aan toe dat niet het Handvest maar de geest die
sommige van de leden der V.N. (te weten Rusland en zijn
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satellieten) bezielt de fundamentele reden voor zijn bezorgdheid was.
Neen, dit optimisme is zuiver gebaseerd op het feit, dat in
casu Korea een internationale politieke organisatie - de Verenigde Naties - er voor het eerst in geslaagd is een collectieve,
gewapende actie op te zetten en uit te voeren, teneinde weerstand te bieden aan aggressie.

V.N. slaagde waar Volkenbond faalde.
Nooit is de Volkenbond, zelfs in de dagen van zijn grootste
macht en prestige, in staat geweest militair op te treden, al
zal niemand ontkennen, dat de Bond b.v. in 1923 wat het Corfoeincident aangaat en in 1925 in het Grieks-Bulgaarse incident
successen heeft kunnen boeken. Echter, wat de agressie van
Italië tegen Ethiopië aanging kon de Volkenbond tot niets anders
besluiten dan tot - zoals later is gebleken - nutteloze e c 0 no mis c he sancties tegen de aanvaller, waaraan ook Nederland deelnam.
Het is natuurlijk waar, dat enkele uren voordat de Veiligheidsraad op 27 Juni j.l. zijn historische resolutie aannam
waarbij werd aanbevolen dat de leden der Verenigde Naties
zodanige bijstand aan de Republiek Korea zouden verschaffen
als nodig mocht zijn om de gewapende aanval af te slaan en de
internationale vrede en veiligheid in het betrokken gebied te
herstellen, President Truman reeds de Amerikaanse vloot en
luchtmacht opdracht had gegeven om het Zuid-Koreaanse leger
te hulp te komen.
Het is eveneens waar, dat de Veiligheidsraad het bovenbedoelde besluit uitsluitend heeft kunnen nemen aangezien de
Sovjet-delegatie sedert Januari j1. geen zitting van de Raad
meer had bijgewoond, aangezien de Raad had geweigerd om de
vertegenwoordiger van Nationalistisch China uit de Raad te
verwijderen en door een vertegenwoordiger der Chineese Volksrepubliek te vervangen.
Het bewijst echter desalniettemin, dat van de Verenigde
Naties wel degelijk gebruik kan worden gemaakt om in een
ernstig geval van verstoring van de vrede op te treden.

Amerika en de V.N.
Het bewijst tevens dat een van de twee grootste mogendheden
der wereld, n1. de Verenigde Staten, besloten was om zijn eigen
strijdkrachten in het kader van een strijdmacht der V.N. in te
zetten en dus in zekere zin afstand te doen van een belangrijk
stuk souvereiniteit. Natuurlijk is het een feit dat de opperbevelhebber der V.N.-contingenten die door verschillende leden der
V.N., w.o. Nederland, ter beschikking werden gesteld, een Ame320
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rikaan is, nl. generaal Douglas MacArthur en dat de V. S. als
leidende mogendheid van het vrije Westen er belang bij hadden
dat Korea niet in handen van het communisme zou vallen.
Dit bewijst echter geenszins, dat de V. S. de V.N. gebruiken
ten behoeve van hun eigen politiek. Het bewijst alleen, dat de
belangen van de vrije wereld, van de V. S. en van de V.N.
parallel lopen, want het is nu eenmaal zo, dat de veiligheid die
wij in dit tijdperk het meest nodig hebben, de veiligheid is die
ons tegen het communisme beschermt.
Wat conflicten aangaat waar het internationaal communisme
niet rechtstreeks bij was betrokken waren de V.N. meestal in
staat, ze op te lossen zonder militaire maatregelen of actief
ingrijpen van een grote mogendheid. Als voorbeeld kunnen wij
Palestina opnoemen, al is de netelige kwestie van de toekomst
van J erusalem en de Heilige Oorden terwijl wij dit schrijven nog
steeds niet opgelost.

De V.N. "herontdekt".
Er is in de Amerikaanse pers veel sprake van geweest, dat de
Amerikaanse buitenlandse politiek in Juni jl. de V.N. "herontdekt" heeft, aangezien men hier sinds het tot stand komen van
het Atlantisch Pact meende, dat de Amerikaanse buitenlandse
politiek in de toekomst uitsluitend zou berusten op regionale
organisaties. De Amerikaanse politiek heeft echter sinds het
uitbreken van het conflict in Korea een sterke wijziging ondergaan en het staat vast, dat zij thans zowel op regionale organisaties alsook op de V.N. berust, dus op beide tegelijkertijd. Dit
blijkt duidelijk uit een opsomming van grondslagen der Amerikaanse buitenlandse politiek vervat in een redevoering door
senator Tom Connally, die geheel door ambtenaren van het
State Departement was opgesteld. Senator Conally was echter
in staat deze redevoering te houden en zij werd daarom op zijn
verzoek in de "Congressional Record opgenomen 1 ). De twee
eerste punten van deze opsomming luiden als volgt:
,,1. Wij moeten doorgaan met het geven van onwankelbare
steun aan de V.N. en trachten hen op elke mogelijke wijze
bij te staan;
2. De militaire kracht van de vrije wereld moet vergroot
worden teneinde te voorzien in de gemeenschappelijke
verdediging en om het voor de vrije landen mogelijk te
maken hun verplichtingen tegenover de V.N. en hun ver1) Ook opgenomen in de "Christian Science Monitor" van 29 September 1950.
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bintenissen in het kader van regionale overeenkomsten
als het Atlantisch pact en het verdrag van Rio na te
komen."
Hoe belangrijk de onderlinge verhouding tussen de V.S. en de
V.N. is geworden werd op 4 October j.l. in de "New York Times"
door Anne O'Hare McCormick, bekend medewerkster voor buitenlandse politiek van dat blad, tot uitdrukking gebracht toen
zij schreef dat" .... de V.N. in grotere mate dan vroeger de
V.S. hebben verdrongen op het gebied van het nemen van beslissingen." "Het gaat te ver aan te nemen", aldus Mevrouw
O'Hare McCormick, "dat de Amerikaanse invloed en verantwoordelijkheid op het gebied der internationale aangelegenheden
op enige wijze verminderd zijn. De Amerikaanse minister van
buitenlandse zaken trekt minder de aandacht dan de heer
Visjinsky als hij de "Delegates Lounge" in Lake Success in en
uit gaat of als hij de vergaderzaal der Politieke Commissie
van de Alg. Vergadering, waar de vredsplannen voor Korea
worden besproken, betreedt; maar het is duidelijk, dat hij de leidende figuur der Assemblee is. Het Amerikaanse gezag is nooit
groter geweest dan sedert het tijdpunt dat het zijn materiële
macht achter de V.N. heeft geplaatst."
Het Amerikaanse plan.
Op welke wijze echter willen de V.S. de macht der V.N. vergroten nu de Russen in Augustus jl. naar de Veiligheidsraad
zijn teruggekeerd, omdat hun gebleken was, dat zij de macht
van dat orgaan hadden onderschat en in het vervolg dus de
Veiligheidsraad door de heer Malik weer tot een "debating club"
gedegradeerd zou worden en reeds gedegradeerd is?
Zoals ook in de Nederlandse dagbladen werd vermeld tracht
de Amerikaanse Regering de macht en het prestige van de
Alg. Vergadering der V.N. te vergroten.
In een memorandum op 20 September jl. overgelegd aan de
Secretaris-Generaal der V.N. 1), maakt de Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken duidelijk, welke bedoelingen hij heeft
met het agendapunt "United Action for Peace", dat op het
voorstel der Amerikaanse delegatie op de agenda der thans
plaatsvindende Alg. Vergadering werd geplaatst.
1.

Noodvergadering der Assemblee.

De Alg. Vergadering, aldus minister Acheson, zou in de
gelegenheid moeten worden gesteld om zeer kort nadat dit aangekondigd zou zijn bijeen te komen in een geval van enig ver1) V.N.-document no. A/1377.
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grijp tegen de internationale vrede of van een geval van
agressie: indien de Veiligheidsraad wegens het ontbreken van
eenheid onder de permanente leden (d.w.z. wanneer de Russen
hun veto uitbrengen) niet in staat zou zijn zich te kwijten van
zijn voornaamste verantwoordelijkheid voor het handhaven van
vrede en veiligheid. Daarom stelde de heer Acheson voor, dat
de Assemblee bepalingen zou aannemen voor het houden van
speciale noodvergaderingen der Alg. Vergadering die binnen 24
uur bijeengeroepen zouden kunnen worden op het verzoek van
óf een meerderheid van leden van de V.N. (d.w.z. van 31 landen)
óf zeven willekeurige leden van de Veiligheidsraad.
2.

I

Commissie van waarnemers.

Wijzende op het belangrijke werk der V.N.-Commissie voor
Korea verricht toen de Noord-Koreaanse communisten in Juni
jl. de Republiek Korea aanvielen (de Commissie bracht toen
onmiddellijk een rapport uit waaruit duidelijk bleek wie de
aanval had ontketend) schreef Dean Acheson dat de Alg. Vergadering nu een Commissie van 'Waarnemers zou moeten oprichten die ter beschikking zou moeten staan voor reizen en
waarnemingen in elk gebied dat het toneel zou zijn van internationale spanning. Een rapport van een dergelijke commissie,
aldus Acheson, zou betrouwbare inlichtingen aan de V.N. verschaffen en zou als grondslag voor de behandeling van vraagstukken door de Veiligheidsraad of de Alg. Vergadering kunnen
dienen.

3.

i

Strijdkrachten.

Het meest belangrijke voorstel van Acheson, eveneens vervat
in het bovengenoemde memorandum, is echter dat handelende
over de militaire strijdkrachten die ter beschikking van de V.N.
dienen te komen. Hij wijst er op, dat de V.N.-strijdkrachten die
volgens Art. 43 van het Handvest hadden moeten worden opgericht, nog steeds niet tot stand zijn gekomen. Het is voor ons
duidelijk, waarom: in het Militaire Staven-Comité der V.N. en
in de Veiligheidsraad hebben de Russen een dergelijk voorstel
voortdurend gesaboteerd.
De heer Acheson stelt nu voor, dat de Alg. Vergadering aan
de leden der V.N. een aanbeveling zou doen in dier voege, dat
zij bepaalde troepen eenheden van hun eigen strijdkrachten aanwijzen, die zo geoefend en uitgerust moeten zijn, dat zij ter
beschikking moeten staan voor onmiddellijke dienst ten behoeve
van de V.N., hetzij op grond van een besluit van de Veiligheidsraad hetzij op aanbeveling der Alg. Vergadering.
Teneinde deze plannen meer doeltreffend te maken wil de
Amerikaanse minister van buitenlandse zaken tevens een Ad
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hoc-Commissie zien opgericht om de maatregelen te bestuderen
die de V.N. zouden kunnen toepassen teneinde door collectieve
actie verstoringen van de vrede te onderdrukken en aggressie
af te slaan.
Het is duidelijk dat dit voorstel dat op dit ogenblik (6 Oct.)
nog niet in de vorm van een resolutie is verschenen, zeer waarschijnlijk echter in de Politieke Commissie der Alg. Vergadering
in behandeling zal komen voordat het Kath. Staatk. Maandschrift verschijnt, van revolutionnaire aard is, aangezien het
zonder verandering van het Handvest de macht in de V.N. op
de Alg. Vergadering doet overgaan, indien dit nodig mocht zijn
en doordat gewapende contingenten reeds in vredestijd ter beschikking van de V.N. zouden worden gehouden.
Problemen en moeilijkheden.

, :l

De Amerikaanse delegatie heeft dit voorstel - dat door een
reeks andere delegaties wordt toegejuicht ofschoon er ook bezwaren zijn - gedaan ofschoon zij weet dat de Assemblee ook
wel eens aanbevelingen zou kunnen aanvaarden tegen de wil
van de grote landen in, want er is immers geen veto in de Alg.
Vergadering. De Amerikanen blijken bereid te zijn dit risico
op zich te nemen aangezien zij de waarde van internationale
acties onder de vlag der V.N. hebben ingezien. Tevens zullen
zij ons wel nauwelijks tegenspreken wanneer wij van mening
zijn, dat de Assemblee zich toch wel van een actie zou onthouden
waarbij zij de V.S. of een andere grote mogendheid niet zou
meekrijgen, aangezien het natuurlijk juist de grotere landen zijn
die de meest belangrijke en best gewapende troepeneenheden
ter beschikking zullen moeten stellen. En wanneer hun medewerking slechts aarzelend zou zijn dan zou de bedoelde actie
geen succes hebben en eerder het prestige der V.N. een dodelijke
slag toebrengen.
Aan de andere kant worden er natuurlijk ook van verschillende kanten bezwaren geuit tegen een verschuiving van de
macht van de Veiligheidsraad naar de Alg. Vergadering, omdat
de Veiligheidsraad volgens het Handvest besluiten kan nemen
en bevelen kan geven terwijl de Alg. Vergadering slechts aanbevelingen kan doen. Het is in dit opzicht echter interessant
op te merken dat de militaire actie in Korea ook slechts op
grond van een aanbeveling (vervat in de bovengenoemde resolutie van de Raad van 27 Juni jl.) van de Veiligheidsraad werd
uitgevoerd en het lijkt ons wel zeker dat de leden der V.N., als
de Alg. Vergadering eenmaal een aanbeveling zoals in het
Amerikaanse plan is bedoeld, heeft gedaan - hetgeen met een
meerderheid van twee derden dient te geschieden - haar ook
na zullen komen.
Moeilijker op te lossen zijn de problemen van grondwettige
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aard die in vele landen zullen worden gevoeld op grond van het
Amerikaanse voorstel: in vele landen is het immers onmogelijk
zonder toestemming. van het parlement troepen buitenslands
of overzee te zenden of aan enige actie te laten deelnemen.
Aangezien aangenomen kan worden, dat de wil om de souvereiniteit in dit opzicht prijs te geven in dit stadium in vele landen
nog niet al te groot is, zou een clausule die het aan de deelnemende landen zou toestaan om bij elk individueel geval zelf
het besluit te nemen de reeds aangewezen troepeneenheden al
dan niet uit te sturen, wel de beste oplossing zijn. Het staat vast,
dat een dergelijke bepaling het tempo der militaire actie der
V.N. zou vertragen; het is echter o.i. moeilijk een betere bepaling te vinden.
Wij zien nog een andere moeilijkheid wat de uitvoering van
het Amerikaanse voorstel betreft: minister Acheson stelde voor,
zoals wij reeds hebben geschreven, dat de Alg. Vergadering op
grond van een verzoek van zeven willekeurige leden van de
Veiligheidsraad of van een meerderheid van V.N.-Ieden in een
noodvergadering bijeen zou moeten worden geroepen. Artikel 20
van het Handvest schrijft voor dat "speciale zittingen (van de
Alg. Vergadering) door de Secretaris-Generaal bijeengeroepen
zullen worden op het verzoek van de Veiligheidsraad of van een
meerderheid van leden der V.N."
Wij weten op dit ogenblik nog niet of de Amerikaanse delegatie meent dat "noodzittingen" hetzelfde zijn als "speciale
zittingen". Zo ja, dan moet dus volgens het Handvest de Veiligheidsraad officieel en niet "zeven willekeurige leden" het verzoek doen om een speciale zitting bijeen te laten komen. Dit
verzoek zou dus aan het z.g. "dubbele veto" onderhevig zijn.
Zo niet en indien aangetoond kan worden dat "noodzittingen"
en "speciale zittingen" twee verschillende dingen zijn, dan is de
Alg. Vergadering zeer waarschijnlijk heer en meester wat deze
zaak betreft, aangezien het Handvest geen bepalingen over
noodzittingen kent, alleen over speciale zittingen. De Russen
zouden dan natuurlijk zeggen dat het Amerikaanse verzoek "onwettig" is; er is echter thans een precedent waaruit blijkt dat
als het Handvest over een bepaald onderwerp zwijgt de Assemblee haar eigen aanvullende besluiten kan nemen: de Alg. Vergadering heeft n1. in 1948 de Secretaris-Generaal der Organisatie
van Amerikaanse Staten (de regionale organisatie van Noorden Zuid-Amerika) tot het bijwonen der Alg. Vergadering als
waarnemer uitgenodigd en in dit jaar werd ook de SecretarisGeneraal der Arabische Liga op dezelfde wijze uitgenodigd. Er
zijn in het Handvest geen bepalingen over "waarnemers" en er
werd in het debat over de toelating der Arabische Liga als
waarnemer in de Juridische Commissie der Assemblee duidelijk
gezegd dat, als een geen bepalingen in het Handvest zijn opge-
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nomen in een bepaalde aangelegenheid, de Assemblee VrIJ IS
te doen en te laten wat zij wil zonder het Handvest te schenden.
Op dit ogenblik weten wij nog niet welke argumenten de
Amerikaanse delegatie zal aanvoeren en of zij de bedoeling
heeft om verschil te maken tussen nood- en speciale zittingen,
wat geenszins een vaststaand feit is. Onze argumentatie is
daarom in dit opzicht ook van zuiver speculatieve aard.
Wij hebben getracht hier een greep te doen wat de juridische
en practische moeilijkheden betreft, die de verwezenlijking van
het Amerikaanse plan in de weg staan. Onze conclusie is, dat
de bestaande bezwaren heel zeker niet van onoverkomelijke aard
zijn en dat door verschillende amendementen wel een bevredigende oplossing zal worden gevonden.
Wel echter heeft de delegatie van Chili op 5 October een voorstel gedaan 1) , waarin bijna hetzelfde wordt voorgesteld als door
de Amerikaanse delegatie; alleen worden hier aan de "Interim
Comittee der Alg. Vergadering" - de Z.g." Kleine Assemblee"waarin de Russen nog steeds niet zijn vertegenwoordigd omdat
zij de vorming van deze Commissie "onwettig" vonden, bepaalde
verstrekkende volmachten gegeven 2).
Zoals de zaken op het ogenblik staan wordt aangenomen, dat
de Politieke Commissie der Alg. Vergadering wellicht een Subcommissie zal instellen waar niet alleen de Amerikaanse en
Chileense voorstellen tot één resolutie zullen worden samengevoegd maar waar ook deze resoluties zodanig zouden worden
veranderd, dat zij zonder hun kracht te verliezen, meer aannemelijk zouden worden gemaakt.

Prestige verhoogd.
Wij twijfelen er niet aan of de Verenigde Naties zullen doordat zij in Korea met succes hebben kunnen optreden, in de
toekomst meer prestige genieten dan tot nu toe: het voorzichtige optreden van de Russen op het ogenblik bewijst wellicht dat zij hebben gemerkt dat de V.N. meer zijn dan alleen
een plaats voor het houden van propagandaredevoeringen, waar
trouwens afgezien van de steeds kleiner wordende schare van
meelopers en Quislings toch niemand meer naar luistert.
Wij krijgen de indruk dat de V.N. thans eindelijk een factor
worden van beslissend belang in de wereldpolitiek en het is de
ironie van het noodlot dat niets anders dan de communistische
aggressie in Korea - die waarachtig andere bedoelingen had hiertoe de aanleiding heeft gegeven ....
1) V.N.-perscommuniqué no. PM/1919.

,
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:j
j

1

2 Ook Joegoslavië heeft een interessant voorstel gedaan dat de
oprichting van een permanente commissie van goede diensten betreft
(V.N.-document no. A/1401). Dit is echter een ander punt op de
agenda der Alg. Vergadering.

326

r ':De

1.1ryheid~~tryd der E)ekra'{l1er~ ""

l______

D_O_O_R_H_._K_EM_N_A_ _ _ _ _ _

j

en bericht van het K.N.P. van 24 October j.l., dat via
speciale koeriers het Vrije Westen had bereikt, meldde
het overlijden van de grote vrijheidsstrijder, tevens
~ opperbevelhebber van de U.P.A. (het Oekraïnse vrijheidsleger) en hoofd van de voorlopige illegale regering van de
Oekraïne, generaal Taras Tsjoeprynka. Tijdens een overval dool'
de politietroepen der Sovjet-Russische M.V.D. op het hoofdkwartier van het Oekraïnse vrijheidsleger werd deze reeds
legendarisch geworden generaal gedood. Hoewel zijn dood
enerzijds een zware slag betekent voor de verzetsbeweging in
Rusland en de satellietstaten, wordt hierdoor anderzijds toch
weer opnieuw de aandacht gevestigd op de nog steeds voortdurende strijd, die de U.P.A. voert tegen de communistische
machthebbers.
Naar een der leidende figuren dezer verzetsbeweging die kort
geleden in West-Europa vertoefde ons mededeelde, heeft de
U.P.A. sinds enige tijd zijn tactiek aanmerkelijk gewijzigd.
Enige jaren terug opereerde het vrijheidsleger nog in grote
gesloten formaties. Bekend is, dat belangrijke groeperingen toen
via de satellietstaten tot in West-Europa o.a. tot in de
Amerikaanse zone van Duitsland en tot in Oostenrijk zijn
doorgedrongen. Doch thans heeft de U.P.A. vooral kleinere
groepen gevormd, waardoor een groter gebied kon worden
bestreken en met minder gevaar tegen de Sovjets kon worden
gestreden.

lE

Verzet onverminderd voortgezet.
Dat het vrijheidsleger ondanks de jarenlange overheersing
der bolsjewisten nog altijd zijn strijd kan voortzetten, wordt
behalve uit de vrijheidszin der onderdrukte volkeren uit het
volgende duidelijk:
Ten eerste is het Sovjetsyseem zelfs onder de Russische volkeren verre van gezien. De volkeren van de Unie der Sovjetrepublieken zijn voor een groot deel geen overtuigde aanhangers
van het bolsjewisme.
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Vervolgens heeft thans het Vrijheidsleger in verschillende
dorpen, vooral van de Oekraïne, contactpunten. De verzetsgroepen vinden bij de gewone bevolking grote steun en medewerking.
Ten derde hebben de pogingen der bolsjewisten om de tegenstand der verzetsbeweging te breken, juist de belangstelling
daarvoor opgewekt, terwijl de meedogenloze wijze waarop de
Sovjets tegen deze volkeren zijn opgetreden, de grootste verbittering heeft opgeroepen. Bovendien is de aard dezer volkeren
zo, dat zij gemakkelijker dan de West-Europeanen lijden en
ontbering weten te verduren.
De Sovjets dachten door deportaties tenslotte het verzet
onmogelijk te kunnen maken. Zo werden op grote schaal bewoners uit het gebied van de Curzonlinie, waar een sterke verzetsbeweging was, naar Oost-Pruisen gedeporteerd. Hetzelfde
geschiedde in de West-Oekraïne. Zo goed als de gehele provincie
van Tarnapol werd in 1949 en 1950 gedeporteerd naar Kazakstan
en Toerkmenië.

U.P.A. voorheeld voor andere volkeren.

i

I
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Reeds voor 1947 dienden reeds tal van leden van andere
volkeren in de U.P.A., omdat de mogelijkheden voor verzet in
de Oekraïne het grootste waren. Deze hadden het voornemen
om later het verzet in hun eigen landen te organiseren. Toen
dan ook het vrijheidsleger zijn tactiek wijzigde, trokken deze
ondergrondse verzetslieden naar hun verschillende landen.
Daardoor vindt men op het ogenblik belangrijke groepen in de
Kaukasus, bij de Donkozakken, in Oost-Pruisen, Wit-Roethenië,
Slowakije, Hongarije en Roemenië, die allen de bedoeling hebben
om de gezamenlijke verzetsstrijd ook onder het gewone volk te
brengen. Al deze groepen hebben een sterk onderling contact,
behouden en voeren hun strijd volgens gezamenlijk overeengekomen plannen. De gedeporteerden, onder wie zich talloze
vurige verzetslieden bevinden, hebben de geest van verzet ook
naar hun nieuwe gebieden overgebracht.
Behalve deze deportaties gebruiken de bolsjewisten nog
afschuwelijke methoden die men - als ze voor het eerst worden
verteld - voor gruwelpropaganda zou houden, ware het niet,
dat de berichten daarover ook van andere zijden zijn bevestigd.
Zo hebben artsen in verschillende dorpen van de Karpathen
vastgesteld, dat besmettelijke ziekten, die daar plotseling op
onrustbarende wijze optraden, veroorzaakt waren, door vergiftiging van bepaalde, veel voorgeschreven medicijnen in de
officiële apotheken. In andere gevallen trachtten de bolsjewisten
hongersnood te veroorzaken door voedselvoorraden te vernietigen of weg te halen. Tegen al deze methoden is de U.P.A.
opgetreden door het verstrekken van medicijnen, het uitdelen
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van tarwe onder de bevolking en het vernietigen van de spoorlijnen om zo de deportatie tegen te gaan of te bemoeilijken. Al
deze feiten hebben de bevolking er van overtuigd, dat zij op alle
wijzen het verzetsleger moet steunen en versterken.
Opmerkelijk is ook, dat de gewone Russische soldaten er niets
voor voelen om tegen de U.P.A. op te treden. De bolsjewisten
gebruiken daarom in hun strijd tegen de verzetsbeweging bijna
uitsluitend de N.K.V.D., de troepen van de geheime staatspolitie.
Positie der kerken.
Een der belangrijkste redenen van het verzet der gewone
bevolking tegen de Sovjets is het optreden van de bolsjewisten
tegenover de kerken. Wat de Katholieke Kerk betreft moet
worden gezegd, dat de dertigjarige politiek om de Kerk te vernietigen heeft gefaald. De Kerk is niet vernietigd, integendeel
blijft ze diep en krachtig in het bewustzijn van het volk geworteld. Vooral na 1945 begon een krachtige actie tegen de Katholieke Kerk in de Westelijke Oekraïne en in Wit-Roethenië. Een
lakoniek communiqué van het Sovjet-Russische persbureau Tass
deed in 1947 officieel mededeling, dat met ingang van 1 Januari
1948 de Oekraïnse Katholieke Kerk zou ophouden te bestaan.
Waar de katholieke priesters waren verdreven, werden
Orthodoxe Kerken gesticht en Sovjetpriesters aangesteld, die
leden van de partij en van de N.K.V.D. zijn. De totale actie tegen
de Kerk begon na de geheimzinnige dood van Mgr. Skreptycskyj,
die een uitzonderlijk groot gezag genoot bij de gehele bevolking.
Teneinde de bevolking te misleiden zonden de Sovjet-autoriteiten na zijn dood zelfs grote kransen om zijn nagedachtenis
te eren. Dit nam echter niet weg, dat onder de bevolking de
overtuiging heerst, dat hij door de Sovjets is vermoord.
De katholieke bisschoppen zijn op een na allen gedood of
gedeporteerd. Slechts één hunner bevindt zich thans in Canada
in veligheid.
Het ondergrondse leger is er in geslaagd een groot aantal
der katholieke priesters in veiligheid te brengen. Deze trekken
thans als aalmoezeniers met de troepen mede. Andere oefenen
in het geheim op verschillende plaatsen hun bediening uit. Doch
met recht en reden kan gezegd worden, dat de Katholieke Kerk
in de Oekraïne tot het tijdperk der catacomben is teruggekeerd,
met dit verschil dat het leven der Christenen in de Oekraïne in
tal van opzichten zelfs zwaarder en harder is dan die van de
Christenen tijdens de bittere vervolging door de Romeinse
keizers.
Ook de Oekraïnse Orthodoxe Kerk heeft gelijke vervolgingen
te verduren gehad. De patriarch van deze schismatieke
Oekraïnse Orthodoxe Kerk, Lypkiwskyj werd eveneens naar
Siberië verbannen.
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Hoewel de verzetsbeweging in de Oekraïne over het algemeen
Christelijk moet worden genoemd, ondervindt zij toch grote,
actieve steun van de Mohammedanen, die sterk anti-bolsjewistisch zijn.
Evenals in Nederland tijdens de bezetting wordt in de
Oekraïne geluisterd naar de speciaal voor hen bestemde uitzendingen van de B.B.C. en de Voice of America, vooral omdat
men weet, dat de Westerse landen achter hen staan.
Niettemin hebben deze uitzendingen weinig positieve invloed,
daar ze over het algemeen niet aangepast zijn aan de gedachtenen ideeënwereld van de Oekraïners. Leidende Oekraïners achten
in de toekomst een revolutie in de Sovjet-Unie niet uitgesloten, zeker niet wanneer het tot een gewapend conflict met
het Westen zou komen. Zij blijven in dit opzicht echter zeer
voorzichtig en vertrouwen liever op eigen krachten dan op een
oorlog tussen Oost en West.
Uit dit alles blijkt wel, dat in Oost-Europa krachten aan het
werk zijn, die de positie der Sovjet-Unie zeker kunnen verzwakken en waarmede Moskou wel degelijk rekening moet houden.
Het zou echter onjuist zijn hieruit de conclusie te trekken, dat
het regime van het Kremlin op instorten staat. Maar wel blijkt
hieruit, dat de geest van vrijheid en onafhankelijkheid ook
achter het IJzeren Gordijn nog leeft en dat zelfs langjarige
onderdrukking en vervolging er niet in geslaagd zijn het vuur
van de vrijheid te doven.
Ook de dood van Tsjoeprynka, die een zware slag betekent
voor het verzet, doet de Oekraïners de hoop niet opgeven. Een
opvolger werd onmiddellijk benoemd en de strijd wordt even
onverbiddelijk voortgezet, een strijd, die al sinds 1924 gevoerd
wordt, steeds met als inzet de vrijheid van de onderdrukte volkeren en de hoge waarden van beschaving en Christendom.

lH[

et boek 1), dat bovenstaande titel draagt, een proefschrift van de Leuvense universiteit, beoogt, zoals de
auteur in zijn inleiding schrijft, na te gaan bij enkele
repraesentatieve auteurs van "philosophische" of aanverwante strekking uit de XVIIIe eeuw, hoe zij zich datgene
voorstelden wat bij de middeleeuwse theoretici algemeen het
Bonum Commune werd genoemd.
De doelstelling van het boek, welke, aldus geformuleerd, nogal
mager aandoet, blijkt echter zeer breed en diep te zijn. De formulering is juist, want dáár gaat het om: bonum commune Of
"intérêt général)) (algemeen belang) resp. "volonté génerale))
talgemene wil). Aan de ontwikkeling van deze termen zit zo
veel vast, dat het inderdaad de moeite waard was een uitvoerige
studie te wijden aan het door de auteur aangegeven probleem.
De hoofdtitel van het werk, welke heel wat breder is, is dan ook
ten volle verantwoord.

De onderzochte periode
Het onderzoek strekt zich uit over de jaren 1750-1775 (ongeveer). Deze periode was zeer belangrijk. In 1748 verschijnt:
"L'esprit des lois" van Montesquieu (1689-1755). In 1751 komt
het eerste deel uit van de Encyclopédie. In hetzelfde jaar van
Voltaire (1694-1778): "Le siècle de Louis XIV". Van dezelfde
auteur in 1756: "Essai sur les moeurs"; in 1765: "Traité de la
tolérance". Rousseau (1712-1778) publiceerde in 1762 zowel
"Emile" als "Contrat social". I-lelvetius (1715-1771) in 1758:
"De l' esprit" en in 1772: "De l'homme". De auteur merkt zeer
terecht op, dat in deze periode weer de waarheid bevestigd is,
dat de leidende denkers uiteindelijk de openbare opinie met zich
meeslepen.
1) Jan de I\feyer, Crisis der Europeesche Staatsphilosophie. De
Staatsidee bij de Fransche Philosophen op den vooravond van de
Revolutie. (Leuvensche bijdragen tot de Rechts- en Staatswetenschappen) Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1949, blz. XIX-368, 19,50 gld.
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Tot aan deze periode was het bonum commune het centrale
begrip. Het begrip van finaliteit is bepalend voor al het overige,
in recht en politiek, zoals op alle andere gebieden. Het bonum
commune is ook nauw verbonden met de gedachte die de mens
zich vormt over de verhouding: God-mens-gemeenschap. Uit de
theologisch-philosophische inzichten vloeien de politieke ideeën
voort en uiteindelijk ook het recht, als levende gemeenschapsordening.
De auteur moest een keuze maken uit de bronnen. Hij heeft
voornamelijk gebruik gemaakt van artikelen in de Encyclopédie;
voorts enkele kleinere geschriften van Montesquieu, o.a.
"Réflexions sur la monarchie universelle en Europe"; in
"L'esprit des lois" van dezelfde auteur was niet veel te vinden;
Voltaire is diepgaand bestudeerd, maar bleek toch inzake het
onderhavige probleem een minder klare houding aan te nemen
dan vele van zijn tijdgnoten; Rousseau was belangrijker, maar
H elvetius bleek buitengewoon interessant te zijn. Hij is ook de
man, die de term intérêt général systematsich gaat gebruiken
in het tractaat "De l'esprit" (1758) en in zijn posthume werk:
"De l'homme" (1772). Daarnaast is gebruik gemaakt van een
zeer belangrijke litteratuur over het "ancien régime".

De structuur van het werk.
Helvetius en Rousseau bereidden de ontbinding voor van de
sociaal-politieke of juridische structuur van de toenmaals bestaande gemeenschap. De ideeën, waarvan deze gemeenschap
de draagster was, waren fundamenteel diepgelovig en christelijk.
Daarom is in de voorbereidende studie zeer veel aandacht aan
deze ideeën besteed. Dit komt ook tot uiting in de structuur van
het werk. De auteur bepaalt zich niet tot het geven van enkele
begrippen, die beslist nodig zijn, maar geeft een uitvoerige studie
over de middeleeuwse opvatting, de ideeën van de Hervormers
en de latere schrijvers. Hij deelt zijn boek aldus in:
In het eerste deel de middeleeuwers, met Sint Thomas als
voornaamste exponent. Daarnaast echter ook "dissidenten",
zoals Marsilius van Padua en Willem van Ockham. Vervolgens
in een tweede hoofdstuk van hetzelfde deel Machiavelli en de
Hervormers, Jean Bodin en de Franse auteurs van de XVle
eeuw, Hugo de Groot en eindelijk Thomas Hobbes en John Locke.
In het tweede deel bestudeert hij de XVlIIe-eeuwse philosophen
en in deel III enkel toepassingsproblemen.

De resultaten van het onderzoek.
De auteur heeft er goed aan gedaan de leer van de genoemde
XVIIle-eeuwse philosophen als centraal punt van zijn studie te
nemen. Want, zoals hij in zijn besluit (288) opmerkt, na een lang
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verloop van eeuwen waren aldus, op de vooravond van de Revolutie, de leidende gedachten van de politieke philosophie en van
het recht grondig vernieuwd. Wij zijn hier aan het eind van een
ontwikkelingsgang. De auteur heeft het zich daarom tot plicht
geacht in zijn studie terug de eeuwen in te gaan en daardoor is
dit werk buitengewoon waardevol geworden.
Vóórdat de auteur overgaat tot zijn eigenlijke studie verklaart
hij systematisch de volgende vertalingen te bezigen (XVIII):
bien commun - het gemene goed; intérêt général - algemeen
belang; volonté générale - algemene wil. Hij verzet zich tegen
de vertaling: bien commun - algemeen welzijn. Dit zou volgens
hem een onbewust nawerken zijn van de moderne XVIIIe-eeuwse
philosophische invloeden. Hij meent dat j,algemeen welzijn"
niets anders is dan "bien-être-général", wat in de verste verte
niet met bonum commune synoniem is. Dit laatste is juist.
Maar wij menen toch, dat zeker in het bij moderne katholieke
auteurs geldende spraakgebruik "algemeen welzijn" wèl
synoniem is met wat Sint Thomas en anderen "bonum commune" noemen.
Bij de bestudering van de scholastieke opvattingen neemt de
auteur Sint Thomas als centrale figuur. Dit is zijn goed recht en
wetenschappelijk verantwoord. Maar hij noemt auteurs, die
enigszins van Sint Thomas verschillen wat al te gemakkelijk
"dissidenten", die de "harmonie in de middeleeuwse opvattingen
verstoren". Dit geldt o.a. voor Duns Scotus, die bovendien in
één adem genoemd wordt met mannen als Marsilius van Padua.
en Ockham. Bij alle fundamentele overeenstemming inzake de
voornaamste waarheden en ook inzake het systeem was er ook
in de Middeleeuwen verschil van mening. Het lijkt ons daarom
iets teveel gezegd, dat er in de Middeleeuwen een harmonie
heerste, die slechts door enkele dissidenten verstoord werd.
Het bonum commune in de christelijke opvatting wordt beheerst door de souvereiniteit Gods, die er in laatste instantie
de bekroning van is. Het "gemene goed" is niet de som van de
particuliere belangen, maar het leidt een eigen bestaan, het
brengt ook de harmonie tussen Kerk en Staat.
Deze laatste werd reeds verstoord door de Hervorming. Zoals
de auteur aantoont (65), was één van de voornaamste politieke
ideeën van de Hervorming die van de exclusieve souvereiniteit
van de Staat, als enig gezaghebbend vertegenwoordiger van de
sociale orde. De universele Kerk en het universele Rijk hebben
voor hen geen juridische betekenis meer. De Staat neemt voor
zich het monopolie van de gemeenschapsordening. De Kerk
wordt als bovenaardse werkelijkheid uit de tijdelijke wereld
verdreven: zij kan voor zich zelfs geen aanspraak maken op het
begrip van gemeenschap.
De latere auteurs komen tot volledige scheiding van Kerk en
Staat, tussen godsdienst en politiek. Vandaar ook de zoge-
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naamde tolerantie. De Staat is dus onverschillig tegenover de
problemen van het hiernamaals. Maar Rousseau (111) haast
zich hieraan toe te voegen: inzoverre de onderdanen zich in
dit leven als goede burgers gedragen. Want in dogma's en
dergelijke dingen behoort de burgerlijke maatschappij belang
te stellen, zodra zij de sociale moraal en het leven van de gemeenschap in het geding brengen.
Dus scheiding en tolerantie, maar ook: de Staat en zijn "algemeen belang" is superieur boven de Kerk. Dit "algemeen belang", zoals de auteurs, vooral Helvetius, het opvatten, is de
som van particuliere belangen. De "algemene wil" van Rousse au (182) is de vrucht van de verenigde stemmen van het volk,
de wilsuitdrukking van het gemene Ik, door het contract geschapen. Deze algemene wil opent de poort tot de heerschappij
van individualisme of collectivisme, die slechts schijnbaar in
tegenspraak zijn. Van beide is Rousseau de gemeenschappelijke
vader. De auteur besluit (287) zijn studie met deze conclusie: "De
diepste betekenis van de politieke philosophie van deze XVIIIeeeuwers ligt in haar anthropocentrisme. De religieuze, transcendente fundering van vroeger vervalt, en maakt plaats voor
een immanente, louter menselijke. Het vertrekpunt ligt thans
in een persoonlijk bonum, dat gezocht wordt op de paden van
een zuiver aards eudaemonisme, en dat groeit tot het algemene
belang, als tot een min of meer mathematische som of resultante
van individuele belangen: het grootste geluk en het grootste
genoegen van het grootste aantal".
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Wij leven nog steeds in de gevolgen van deze ontwikkeling.
Dr. Jan de Meyer heeft ons met zijn boek, dat hij bescheiden
een inleidende studie noemt, een zeer grote dienst bewezen.
Het stelt de diepte van het probleem, dat de moderne Staat is.
De jammer genoeg reëel bestaande tegenstelling tussen de
katholieke staats opvatting en die van reformatorische christenen en niet-christenen wordt er zeer scherp door belicht. Hoe te
betreuren de tegenstelling ook is, de zeer scherpe belichting
kan slechts weldadig werken. Slechts op die basis is vruchtbaar
werken mogelijk. Begrip voor de realiteit is nodig.
Het boek is ook van groot belang voor het thans zo urgente
probleem van de tolerantie. Het toont duidelijk, hoewel zijdelings, aan, hoe diep dit probleem grijpt en dat gemakkelijke
oplossingen hier geen uitweg bieden. Het verklaart ook de huiver
waarom katholieke auteurs zo moeilijk overgaan tot uiteenzettingen op--- dit terrein, vooral wanneer alleen van hèn tolerantie gevraagd wordt, omdat aan de andere zijde deze volop
aanwezig zou zijn. Anderen kunnen ons moeilijk verstaan.
De studie van dit boek kan naar onze overtuiging zeer veel
bijdragen tot een beter begrip van huidige theoretische staatkundige situatie.
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P 22 December 1945 nam de Partijraad van de R. K
Staatspartij de bekende resolutie aan, die aan de partij
een ander, een nieuw aanschijn gaf en op grond waarvan de K.V.P. thans haar eerste lustrum viert. Niet
alsof de KV.P. iets geheel nieuws was op het gebied
onzer staatkundige organisatie - want aan het wezen van
de R. K Staatspartij als een op eigen beginselen gefundeerde,
politieke groepering der Katholieke Nederlanders, heeft de
resolutie van 22 December 1945 niets veranderd. Wel heeft zij
het accent verschoven om in de zozeer gewijzigde verhoudingen
na de oorlog de taak der partij zo efficient mogelijk te kunnen
blijven vervullen en alle katholieken in Nederland politiek te
kunnen blijven omvatten en binden. Althans voor zoverre dit
laatste op grond van een in het licht der na-oorlogse omstandigheden noodzakelijk geacht partijprogramma mogelijk was. Een
partij, die in het samenspel van alle politieke krachten, vertrouwen wil inboezemen en practische resultaten moet bereiken, kan
het nu eenmaal niet stellen zonder een concreet omlijnd partijprogramma - hoe men theoretisch ook denke over de mogelijkheid of wenselijkheid van andere partij-constructies. Daardoor
heeft de KV.P. vaak een keuze moeten doen - ook en vooral
in de gewichtigste vraagstukken van 's lands beleid. Men denke
slechts aan de verhouding tot Indonesië, de grondswetsherziening, de P.B.O., de materiële oorlogsschadevergoeding, de belas-
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tingwetten en zovele andere kwesties meer, die het Nederlandse
volk in beroering brachten en die dikwijls iedere Nederlandse
staatsburger in zijn eigen individuele belangen of zijn eigen
gezinsleven raakten. Veelal hing de beslissing af van de houding
der K.V.P. Daardoor was haar invloed zeer groot, doch ook
haar verantwoordelijkheid bijzonder zwaar. En het is niet meer
dan natuurlijk, dat juist deze positie, waarin de KV.P. als
grootste en aan concrete programma's gebonden partij zich
bevond, menigmaal aanleiding gaf tot spanningen onder de
katholieke Nederlanders en zelfs onder de zoveel minder talrijke
leden der partij zelf:
Het is de taak en de verantwoordelijkheid der partij deze
spanningen zoveel mogelijk op te vangen - het is ook de taak
en de verantwoordelijkheid van de katholieke Nederlanders om
begrip te tonen voor de situatie, waarin een KV.P. als groepering van alle maatschappelijke standen noodzakelijk verkeert.
En bovenal is het noodzakelijk de essentiële doelstellingen der
KV.P. steeds voor ogen te houden.
Is zij een machtinstrument om de emancipatie en de rechten
der katholieken te bevechten? Een groepering die de belangen
van het grote gezin heeft te bepleiten op alle terreinen van de
staatkunde en de practische politiek? Een partij voor de behartiging van de belangen der arbeiders, boeren, middenstanders en
werkgevers - zó dat iedere groep kan leven en werken zonder
in het communisme verstrikt of door het kapitalisme bekneld
te raken?
Inderdaad - de KV.P. is dit alles, maar zij is nog veel meer!
Haar wezen ligt dieper en haar doel reikt hoger. Zij heeft
nationaal en internationaal een gemeenschaps-gedachte uit te
werken en te realizeren, op grond waarvan alle burgers van de
Nederlandse staat en alle volkeren van de wereld in vrede en in
veiligheid kunnen leven. Het wezenlijke van de politieke deugd
bestaat immers in de behartiging van het welzijn van allen. En
als dit nationaal reeds zo moeilijk is, dan behoeft het wel geen
betoog, dat het nog duizendmaal ingewikkelder is een internationale gemeenschap op te bouwen, die werkelUk aan allen
de vrede en de veiligheid - als vrucht van de rust der orde garandeert.
Deze laatste taak van de K.V.P. is nog maar nauwelijks aangevat. Is cr nog belangrijk werk te doen in ons eigen land, de
toekomst zal de partij noodzakelijkerwijze meer en meer richten
op de bouw der internationale gemeenschap, die de bevruchting
van de katholieke beginselen nog zozeer behoeft.
Op deze grote doeleinden moeten de leden der partij en ook
alle katholieke Nederlanders steeds het oog gericht houden. Bij
de formuiering van hun politieke desiderata en van hun materiële verlangens zullen zij reh:ening moeten houden met de eisen,
die de gCÏr'eenscha ps orde zelf en het welzijn van het geheel stelt.
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Zonder opoffering van iets eigens - hetzij dan een stukje eigenbelang, hetzij een stukje souvereiniteit - is noch een Nederlandse, noch een internationale gemeenschap te bouwen!
. Tot deze offerzin zal niemand bereid zijn, als hij de noodzaak
en de practische waarde daarvan niet inziet. Studie en voorlichting zijn derhalve noodzakelijk. De Redactie van ons Maandschrift prijst zich gelukkig, dat zij nu reeds enkele jaren een
overigens bescheiden rol heeft mogen spelen op dit terrein van
studie en voorlichting. Zich verheugend over de krachtige
positie welke de K.V.P. in de afgelopen jaren heeft ingenomen,
stelt zij zich ook in de toekomst gaarne in dienst van de partij
en haar leden om de staatkundige idealen van de K.V.P. steeds
beter te begrijpen en te doen begrijpen.
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De kunst is moeilijk ... .
Kritiek is makkelijk . .. .
De proefneming hachelijk ....
nder de verschijningsvormen waarin de geslachtelijkheid van de mens op een sociale wijze naar buiten
treedt, neemt de kie din g in de vorm van de m 0 d e,
een van de voornaamste plaatsen in. Aan mode en
kleedwijze ligt een merkwaardige contrastwerking ten grondslag.
Enerzijds heeft de mens namelijk een collectieve binding van
conventionalistische aard, anderzijds een behoefte tot individualisering van onconventionele aard. Beiden houden elkaar in een
bewegend evenwicht, dat als een waar perpetuum mobile het
kaleidoscopische beeld van de mode teweegbrengt. De collectieve
binding bewerkt de neiging tot "mee-doen", althans niet achterblijven, zich niet buiten de rij begeven, tot het geheel behoren,
aanvaard worden, niet belachelijk zijn, niet achterlijk schijnen.
De tegenoverliggende neiging is de individualiserende: zich van
de andere wèl te onderscheiden als eigen, bijzonder, oorspronkelijk, nieuw, vrij. Degene, die vooral deze waarde tot zijn recht
weet te doen komen, zonder aan het eerste aspect afbreuk te
doen, bezit de waardevolle eigenschap, die men distinctie noemt.
De spanning, die de individuatie-factor als tegenspeler van de
conventionaliteitsfactor teweegbrengt, verwekt het speelse, het
prikkelende en eventueel het geestige element in de mode. Men
kan de mode terecht beschouwen als een soort "test" voor de
waarde-verhoudingen van individu en gemeenschap. Vandaar
ook de onmiskenbare politieke inslag in de mode.
Deze kenmerken zijn aan de mode zozeer eigen, dat zij nooit
zullen, noch kunnen veranderen. Maar ook zal altijd, de geslachtsverhouding en de geslachtelijke aantrekking met alle
daarmee verbonden elementen een voorkeursmotief voor mode
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en kleedwijze blijven vormen. En dit is zeer begrijpelijk. Immers,
juist in het geslachtelijke ligt, sterker dan waar ook, de spanning tussen individu en gemeenschap vervat en op sexueel terrein komen dan ook die twee bovengenoemde principia van het
inclusieve bij-de-gemeenschap-behoren en het exclusieve apartstaan in hoge mate tot gelding.
Het exces nu, zowel op sexueel terrein als op mode-gebied,
vlordt vooral teweeggebracht door het individuatie-principe, dat
zich op overdreven of ~isharmonische wijze wil laten gelden.
Hierdoor ontstaat dan het vergrijp tegen de welgevoegelijkheid.
De welgevoegelijkheid - wij behandelden dit reeds vroeger kan en zal naar tijd en plaats wisselen, omdat zij door gewoonte
en cultuur wordt geregeld. Kuisheid moet daarmee niet verward
worden (al geschiedt dit maar al te vaak!); deze wordt niet door
gewoonte en zede, maar door de rechte rede geregeld. Alle
lichaamskenmerken worden al naar tijd, plaats en gemeenschap,
nu eens hoger, dan weer lager "gewaardeerd" als uitdrukkingsmiddel voor het individuatie-princiep en heel vaak kan daaraan
ook het erotische aspect allerminst ontzegd worden. Eerbaarheid en welgevoegelijkheid behoeven daarbij echter niet in het
gedrang te komen. Wel tracht men gaandeweg daarmee steeds
verder te gaan tot men zoveel weerstand ondervindt, dat le:
voldaan is aan de behoefte om op te vallen; 2e: men niet verder
durft te gaan uit vrees dan uit het collectivum te worden gestoten als nonvaleur, zodat het beoogde dan in zijn tegendeel
dreigt te gaan verkeren. Hieruit volgt dus, dat de weerstand van het collectivum tegen het mode-exces van grote
betekenis is. Deze weerstand kan door opvoeding, onderricht,
propaganda, voorlichting, gekweekt en onderhouden worden,
terwijl met dezelfde middelen ook effect verkregen wordt tot
stimulering van mode-ontwerpen die op evenwichtige wijze aan
de bovengenoemde eisen voldoen, zonder de eerbaarheid of welgevoegelijkheid te kwetsen. In het algemeen zal de politieke
overheid zich hiermede niet dienen te bemoeien, aangezien deze
taak beter door andere sociale organen kan verricht worden
via onderwijs, kunst en opvoeding en er bovendien door wetten
via de justitie weinig bereikt kan worden tot vorming van zeden.
Immers: "de kracht van de zonde is de Wet" (1 Kor. 15, 16).
Hoogstens zal de overheid, als de lagere organen grotelijks en
doorgaans in gebreke blijven, het excessief afwijkende besnoeien,
als zijnde ergerlijk voor het collectieve. Daar het collectivum
speciaal op dit punt sterk gelocaliseerd kan zijn, doet de overheid het beste deze materie enerzijds aan plaatselijke autoriteiten over te laten om ze in onderdelen te regelen, maar anderzijds toch een controlerende, adviserende en integrerende functie
voor zich te houden, teneinde er tegen te waken dat de locale
collectieven te zeer met elkaar in tegenspraak of conflict komen,
en dat tegenstellingen of inconsequenties van locale eenheden
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zodanige afmetingen gaan aannemen, dat het grotere collectivum zou kunnen geschaad worden. Overigens mene men niet,
dat door maatregelen en wetten een regeling van de mode tot
stand kan komen. Met machthebberij en staatszucht bereikt men
op dit terrein heel gemakkelijk, dat aanzien en gezag in de staat
voorwerp van spot wordt. Er zijn talrijke voorbeelden om zich
aan te spiegelen. Toen bijv. de sleep in de 14e eeuw mode werd,
decreteerde de overheid van München dat zij niet langer dan 1
duim mocht zijn. De raad van Ulm stond echter een verrel toe:
die van Modena een volle el, maar stelde tegelijk op de markt een
beeld op hoe de "normale" sleep moest zijn. . . . Dan wisten de
onconventionelen waar zij juist een tikje overheen moesten gaan!
Dominerende standen of groepen hebben doorgaans de
behoefte hun voorrechten aan anderen te betwisten en daar
liefst nog een ethisch tintje aan te geven bovendien. Een soort
dieventaal. . . .. Links-orthodoxen spelen daar tegenover een
eigen tegenpartij door "on-orthodoxe" kleding en een soms even
demonstratieve neiging tot verwaarlozing van de bestaande
étiquette. Het was in 1512 dat Thomas Murner spotte: "Je
schandbarer, je besser nun, - Die Frauen der Schau entbehren
tun. - Sa grosz ward jetzund schlechte Zucht, - Das man in
Blösze Zierde sucht: - Man sieht ihnen mitten auf den Rücken
- Und meisterhaft sie können schicken - Die Brust herfür,
recht mit Behagen, - Die von Gestellen sind getragen." Gold
het toen, juist als nu, vooral de vrouwenrnode, er zijn ook tijden
geweest dat de mannenrnode aanleiding gaf tot spot en carricatuur. Heden ten dage wordt zonder twijfel veel waarde gehecht
aan natuurlijkheid en gezondheid en ongekunsteldheid. Doch ook
dit kan overdreven worden. Men dient niet uit het oog te verliezen dat de mens méér is dan dit alles.

***

I::

Wat betreft de lichamelijke opvoeding hebben wij
ons nagenoeg ontworsteld aan de mening, dat deze een louter
heidense lichaamscultus zou zijn. Het "mens sana in corpore
sano" is ook christelijk gemeengoed geworden. Wij beginnen iets
te zien ook van de lichamelijke zijde van het incarnatie-mysterie.
Wat het bad ene n zwem men betreft, schijnen wij nog
steeds niet ontworsteld te zijn aan de gevolgen van het feit dat
in de middeleeuwen de stedelijke openbare badgelegenheden,
oorspronkelijk als hygiënisch noodzakelijke maatregel ontworpen, ontaard zijn tot ware centra van ontucht. De vrees voor een
reprise van dit betreurenswaardige schouwspel leidt sommigen
ertoe de sexen hier angstvallig gescheiden te houden. Zij kunnen
zich in deze gelegenheden moeilijk iets anders dan een onkuis
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contact der sexen voorstellen en dit dan tegengaan, maar tegelijk beletten zij dan ook het natuurlijke kuise contact der sexen
bij baden en zwemmen. Men gelieve er op te letten, dat ik hier
feiten constateer en daarvan een beschouwing geef, zonder nog
in te gaan op de vraag hoe het beter kan. Ik constateer hier
dat het beter moet kunnen en geef in het volgende ook reeds
enige aanwijzingen.
Het bezielde lichaam is het belangrijkste uitdrukkingsmiddel
en het hoogste belevingsobject van de ziel; het remt of bevordert
het geestelijk leven. De ziel heeft een onweerstaanbare drang
om zich in en door het lichaam in houding, uiterlijk en beweging
uit te drukken. Aan deze relatie ontleent het stoffelijke lichaam
zijn waarde. De schaamte betreft dan ook voor een aanmerkelijk
deel de vrees voor verlaging van het lichaam en de eerbaarheid
betreft voor een analoog gedeelte de eerbied voor lichamelijke
integriteit en schoonheid, als uitdrukking van de waarde der
ziel. Een goede lichamelijke opvoeding moet door deze gedachte
gedragen worden en ook bij het baden en zwemmen moet dit tot
uitdrukking komen. Van een manicheische dualistische verwijzing van het lichaam naar het rijk der duisternis wil ik niets
weten, en ik zie ook geen enkele gezonde reden om speciaal aan
het sexuele aspect van het lichamelijke dit lot toe te denken.
Maar vooreerst moet aan het volk bijgebracht zijn wat kuisheid
is en daarvan zijn wij nog ver, heel ver verwijderd. Voorlopig
weten we alleen, of in hoofdzaak, wat onkuisheid is ....
Wij zullen dus voorzichtig en geleidelijk te werk moeten gaan
en bij de jeugd moeten beginnen. Ik zie, behalve een gezonde
gezinsopvoeding - waarover hier ter plaatse niet te spreken daartoe geen beter openbaar hulpmiddel dan het gezamenlijk,
dus gemengd, beoefenen van de sport en o.a. ook de zwemsport
i n g e zin s ver ban d. Het in gezinsverband zwemmen is
m.i. een natuurlijk en ongedwongen middel om op geordende
wijze kennis te krijgen van de verschillende lichaamsschoonheid,
de verschillende gedragingen, reacties en prestatievermogens
der sexen en ik ben beslist van oordeel, dat de overheid hiertoe
gelegenheid moet bieden náást de gelegenheden tot gescheiden
zwemmen. Uiteraard zal de hand gehouden moeten worden aan
het familie-verband en aan de eis dat er sport beoefend wordt
en er niet gelanterfant, gelummeld, of rondgehangen wordt, ook
niet onder het mom van zonnebad. Evenmin in zwemkleding
op drink- en eetterrassen zitten.
Burgers voor wie zwemmen in familie-verband om een of
andere reden onmogelijk is, zouden lid moeten kunnen zijn van
een gemengde zwemvereniging, waarvan de bestuurders zich
garant stellen voor een open, sportieve geest, voor correctheid,
tucht, soberheid, ware vriendschap en reverentie. De overheid
handelt m.i. wijs zich ter zake te bedienen van bestaande deskundige organisaties door aan deze een gecontroleerde verant-
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woordelijkheid mèt de overeenkomende bevoegdheden toe te
vertrouwen.
Alles hangt af van de goede geest en het inzicht van de leiders
die bij een grote mate van vrijheid de gevaren, verbonden aan
menselijke zwakheden, toch in het oog weten te houden. Ook
voor het gemengde baden geldt de zin, reeds uit de Encycliek
Libertas (Leo XIII, 1888), aangehaald, dat "iedere vrijheid als
wettig beschouwd kan worden, voor zover zij ruimere gelegenheid geeft om het goede te doen, maar anders absoluut niet."
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De dan s staat zonder twijfel onder invloed van dezelfde
ambivalente factoren als mode en kleding, en er steekt ook zeker
een onmiskenbare dosis erotiek in. Dit is natuurlijk en gezond.
Zo hoort het, zo was het en zo blijft het. In vroegere tijden zou
men ook het tournooi tot dezelfde groep kunnen rekenen, ook
àáár kwamen excessen voor, die aanleiding gaven tot het vaststellen van regels voor het spel en het instellen van een bevoegde
arbitraire instantie, aan wier beslissingen men zich te houden
had. Dansbewegingen, spiegelgevechten, parades en gepronk
komen ook bij de dieren voor en deze verschijnselen van het natuurlijke spel hebben ook daar ten doel de spanningen tussen
individu en collectivum te verhogen, vooral door het natuurlijke
middel van de rhythmiek: het telkens terugkeren van een bepaald accent.
De taak van de politieke overheid kan alleen liggen in het
tegengaan van excessen, waar het individu zich grotelijks tegen
de belangen van het ideale in het collectivum keert. Anderzijds
mag het collectivum zich niet te zeer tegen het belang van de
individuatie keren en de vrijheid, welke tot het karakter van
het spel behoort, te zeer inperken.
Het geven en bevorderen van welgevoegelijk dans-onderricht,
hetzij in de vorm van de moderne dans, hetzij in die van de
helaas te zeer verwaarloosde, veel meer dynamische en minder
sensuele volksdans, heeft sociale betekenis. Het brengt een
geordend contact der sexen tot stand en leert gratie, welke "uitdrukking van de "Schöne Seele" (Schiller) moet zijn, waarin zinnelijkheid en verstand, plicht en neiging harmonieren" 1). Voorts
leert het reverentie, zelfbeheersing, volharding, welgevoegelijkheid, schoonheidszin en eerbaarheid en biedt een ongedwongen
gelegenheid aan de natuurdrang tot zelfvertoon. Verder meen
ik ook, dat talrijke vitale spanningen met hun verborgen dynamische ladingen, welke soms sociaal zeer gevaarlijk kunnen
worden, door de gemeenschapsdans worden afgevoerd. De H.
Fillipo Ned, die carnavalsfeesten voor de Romeinse jeugd orga1) Buytendijk. Algemene theorie der menselijke houding en beweging. Utrecht 1948, blz. 557.
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niseerde, heeft dit goed begrepen. Naast de leus "let the people
sing", welke in Engeland tijdens de oorlog opgang maakte, verdient de leus "let the people dance" aanbeveling voor tijden
waar de gemeenschap grote eisen aan de mensen stelt. Een geordend community dancing heeft naast een community singing
zijn reden van bestaan.
De dans is een natuurlijk sociaal verschijnsel, waarvan het
culturele aspect heden ten dage teveel over het hoofd gezien
wordt. Hebben wij ons in culturele hoovaardij misschien al te
zeer alleen maar willen distancieren van "de wilden"? Zou
wellicht daarin een grond liggen waarom de menselijke instincten, uit reactie, sommige dans- en muziekvormen juist dáár zijn
gaan ontlenen? Het deelnemen aan gemeenschapsdans is voor
ieder mens een behoefte, zodat dansonderwijs bij de normale
ontwikkeling behoort. Ook hier geldt weer, gelijk bij alle natuurlijke neigingen, dat bij een geordende, maar voldoende, vrijheid
het exces vanzelf overbodig wordt. Bovendien valt het excessieve
dan uit de toon en wordt dan als getuigenis van wansmaak en
onbeschaamdheid aangemerkt en als spel-bedervend uitgestoten.
De Overheid zoeke contact met het "gilde der dansleraren", niet
alleen voor het opstellen van richtlijnen en wettelijke maatregelen, maar ook om aan erkende dansleraren omtrent voor het
publiek toegankelijke dansgelegenheden reeële, vanzelfsprekend
van bovenaf gecontroleerde, wettelijke bevoegdheid te geven,
met sancties ter doorvoering van de gewenste maatregelen.
"Wilde" publieke danspartijen dienen besnoeid te worden. Met
details omtrent verlichting e.d. late de Overheid zich niet direct
in, maar drage dit aan bevoegde corporaties over. Burgemeesters
en politie-autoriteiten kunnen de verhoudingen in deze delicate
zaken onvoldoende taxeren.
Omtrent het kam per e n heeft ondergetekende, ondanks
het feit, dat hij vroeger verschillende kampeertochten maakte
en lid van een kampeerclub was, te weinig deskundigheid om
iets te durven stellen naast hetgeen in het rapport "Overheid
en openbare Zeden" is geschreven. Een regeling is zeker gewenst, niet minder een coördinatie van de vele plaatselijk al te
zeer verschillende voorschriften, die bij serieuze kampeerders
niet ten onrechte wrevel wekken.
Aangaande het N i e u w - M a I t h u s i a nis m e valt meer

te zeggen. Op de eerste plaats zullen wij moeten eindigen met
niet ter zake doende argumenten in deze te gebruiken. Wij dienen
ons er rekenschap van te geven, dat wij, als katholieken, andere
opvattingen hebben, niet op gronden van economische demographische, politieke of sociologische aard, maar op morele
gronden.
Ten tweede verbiedt de naastenliefde ons, alle Nieuw-
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Malthusianen van kwade trouw te verdenken, al eisen wij het
recht op het Nieuw-Malthusianisme radicaal te veroordelen.
Tenslotte mogen wij Nieuw-Malthusianisme niet gelijk schakelen met iedere, ook de natuurlijke, vorm van geboortebeperking.
Laten wij dus beginnen met ons verstand te gebruiken, en ons
eens afvragen per definitionem te bepalen, wat is: een "kunstmatig middel tot voorkoming van zwangerschap". Was het
bevel van Jaweh (Leviticus XV, 19-28), gegeven aan alle gehuwde joden, om zich periodiek te onthouden, een kunstmatig
middel tot voorkoming of tot bevordering van zwangerschap?
Mag men middelen ter bevordering van zwangerschap wèl propageren aan een ieder? Moeten wij niet rondweg erkennen dat bij
een volwaardige medische hygiëne (prae-natale en postnatale
zorg, lage kindersterfte, lage algemene sterfte) in practisch
ieder huwelijk dat over een volwaardige vruchtbaarheid beschikt,
vroeg of laat geboorteregeling aan de orde komt en dat dit in
feite reeds thans het geval is en in de toekomst dwingender
zal worden in Nederland? Men kan met lange betogen, veel
woorden en uitvoerige statistieken deze werkelijkheid des levens
niet wegwissen. In ons land met zijn gemengde opvattingen zal
de Overheid het aan een ieder vrij moeten laten dit probleem
volgens eigen eerlijke overtuiging op te lossen. Echter het propageren of ten verkoop aanbieden van voorbehoedmiddelen is
groter vergrijp tegen zeden en zedelijkheid dan Nieuw-Malthusianisme, hetwelk ik zou willen qualificeren als het voorstaan
van een wijze van "huwe1liksgebruik, bij welks uitoefening de
handeling door menselijk opzet van haar natuurlijke kracht om
levens voort te brengen beroofd wordt". (Encycliek Casti Connubii). Ik ben overtuigd dat de Nieuw-Malthusiaanse Bond,
thans "Vereniging of Wereldbond voor sexuele hervorming", het
zedelijk bewustzijn van het volk schaadt door (aangenomen: met
goede bedoelingen) een intrinsiek verkeerd huwelijksgebruik te
willen propageren en ook doordat zij de onthoudingsmethoden,
vanwege hun gelijkheid in uiterlijk effect, als van gelijkwaardige aard voorstelt. Met dit laatste vertroebelt zij het zedelijke
onderscheidingsvermogen aanmerkelijk en bij voortduring. Om
deze reden kan de Overheid generlei propaganda voor het NieuwMalthusianisme toestaan. Nog minder kan de Overheid toelaten
dat anti-conceptionele middelen (voor definitie zie Encycliek
Casti Connubii) of diensten openlijk tentoongesteld, aangeboden
of als verkrijgbaar aangewezen worden. Art. 45lter regelt dit
m.i. reeds thans op voldoende wijze en een wijziging welke het
verspreiden van een geschrift onder de leden van de vereniging
coupeert, zou wel eens tot eigenaardige procedures kunnen leiden. Wel verdient het m.i. aanbeveling de aanhef als volgt te
redigeren: Hij, die hetzij enig kunstmatig middel .... etc. Anderzijds zal de Overheid zich hopelijk niet wijsmaken dat zij door
verboden iets bijdragen kan tot positieve oplossing van de
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nijpende problemen, welke aan een kuis huwelijksleven verbonden kunnen zijn. Maar met economie, emigratie, industrialisatie,
sociale maatregelen alleen, kan zij het huidige bevolkingsvraagstuk ook niet (geheel) oplossen ....
Aangaande de pro s t i tut i e zegt het rapport "Overheid
en openbare Zeden", dat misbruik van het geslachtelijk vermogen
alleen voorwerp van overheidsbemoeiïng is "in de mate waarin
het gemeenschapsleven daardoor benadeeld wordt", hetgeen met
name te bepalen is door "de voorzichtigheid, die noodzakelijk
is om bij het publiek de kuisheid niet te schaden". Met datgene,
wat het genoemde rapport hierover verder zegt, ga ik in het
algemeen accoord. Een artikel als art. 23 bis van de Utrechtse
verordening luidende: "Het is verboden op de openbare weg,
op een van de openbare weg zichtbare plaats of in een voor het
publiek toegankelijke localiteit, iemand door woorden, gebaren,
of op enigerlei wijze tot het plegen van ontucht uit te lokken,
indien aannemelijk is, dat de bedoeling voorzit om daaruit voordeel te trekken" is een opstelling, die repressief, na aanklacht
door een verleid persoon, misschien door te voeren is (getuigen?) en met sancties te beleggen. Ook verdient overweging
het art. 58 van de Drankwet van 1931 betreffende vrouwelijke
bediening bij verkoop van alcoholhoudende drank in localiteiten,
voor meer gemeenten (bijv. alle gemeenten boven een zeker
aantal inwoners) en bovendien voor nog door Koninklijk Besluit
te bepalen gemeenten te doen gelden, teneinde het "animeren"
tegen te gaan en de toestemming alleen te geven als men zeker
is van de bona fide situatie of alleen indien bepaalde met naam
bekende, betrouwbare vrouwelijke personen in het bedrijf werkzaam zijn.
Verder zal de Overheid aandacht dienen te besteden aan massage-inrichtingen, waarvan sommige van verdacht allooi zijn
(abortus en prostitutie). Overleg ten deze met de Nederlandse
Bond voor heilgymnastiek en massage ware wenselijk.
Tenslotte: de praktijk leert dat vele prostituées ongehuwde
moeders zijn, die door de verwekker van haar kind in de steek
zijn gelaten en door de noodzaak om voor haar kind te zorgen,
mede gedreven door de harteloosheid van haar omgeving, benevens door eigen karakterzwakheid, geleidelijk tot prostitutie
afzakken. Steunverlening aan deze meisjes en de haar helpende
maatschappelijke organisaties is van groot belang. Voorts algemene bestrijding van weeldezucht en aanmoediging van soberheid.
Het stellige feit dat het meer gehuwde dan ongehuwde mannen zijn, die naar prostituées lopen, geeft aanleiding tot
psychosexologische beschouwingen, die hier te ver zouden voeren. Ik kan slechts aanstippen, dat de gezinsverhoudingen in
de jeugd van de betrokken mannen een grote rol spelen, zodat
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andermaal bevordering van een goede gezinsopvoeding op de
voorgrond treedt.
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Hom 0 sex u a I i t e i t is evenzeer een maatschappelijk
probleem van niet te onderschatten betekenis. Wij dienen voor
ogen te houden, dat er altijd een significant percentage (naar
schatting 5 % ongeveer) homosexuele betrekkingen in iedere
bevolking bestaan, zowel tussen mannelijke als tussen vrouwelijke individuen onderling. De basis daarvan is deels erfelijke
aanleg en lichaamsbouw, deels de hormonale constitutie, deels
opvoedingsverhoudingen, deels jeugdbelevingen buiten het
stricte opvoedingsmilieu. In ieder geval is er bovendien een
eigen menselijke houding, welke het individu in de gegeven omstandigheden aanneemt. Men dient derhalve niet een persoon
als een "homosexueel" te betitelen, maar te spreken van homosexuele gedragingen van een persoon.
Verder kunnen wij rustig aannemen, dat geen enkel individu
volledig naar één sexuele zijde gedifferentieerd is; m.a.w. dat
een ieder hetero - èn homosexuele mogelijkheden heeft. Dit
neemt niet weg, dat het sexuele in zichzelf uitsluitend heterosexueel is. Ieder homosexueel gedrag is met de diepste zin van
het sexuele in strijd. Gezien voorts het feit, dat het voortbestaan
van de mensheid, en dus van de maatschappij, fundamenteel op
het heterosexuele is gebaseerd (de Schepper had het ook via de
homosexuele weg kunnen "inrichten", maar heeft dit evidentelijk
niet gedaan) moet het homosexuele gedrag anti-maatschappelijk
genoemd worden en geen Overheid kan zich veroorloven dit
gedrag enigermate te sanctioneren of op gelijke voet te behandelen met het heterosexuele. Hetero-sexueel gedrag kàn wangedrag zijn, homosexueel gedrag en Nieuw-Malthusiaanse handelingen zijn het altijd en overal.
Daar iedere mens een mogelijkheid tot homosexueel gedrag
in zich heeft en die mogelijkheid eerder geactueerd zal worden
naarmate het heterosexuele gedrag meer weerstand ondervindt,
is het duidelijk, dat ieder homosexueel gedrag een zeker maatschappelijk "infectie"-gevaar, door participatie, met zich brengt.
Dit gevaar is uiteraard voor jongere individuen groter. Ook
spreekt het vanzelf, dat degenen, die in de homosexuele gedragingen gefixeerd zijn, neiging zullen vertonen anderen in deze
gedragingen, door homosexueel getinte vriendschapsparticipaties, te betrekken en aldus ontstaan de zgn. "Shakespeare-clubs",
de "Centra voor ontspanning en cultuur" en het "Nederlands
Wetenschappelijke Humanitair Komitee 1). Het laatste tracht,
1) Niet te verwarren met het Nederl. Humanistisch Verbond, dat
het humanisme als levensbeschouwing beleeft en dus met homosexualiteit niet het minste te maken heeft!
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naar het zegt, wetenschap omtrent homosexueel gedrag te verbreiden en dit zou zeer nuttig zijn, ware het niet, dat op de
eerste plaats juist dit comité moeilijk de objectiviteit, voor
wetenschap vereist, zal kunnen opbrengen. Het zal feitenmateriaal kunnen verstrekken, maar objectief beoordelen? Op de
tweede plaats hebben de gedragingen van dit comité er veel
van weg, dat er homosexueel gedrag omtrent de wetenschap
(of pseudo-wetenschap?) wordt verbreid. De Overheid zal genoodzaakt zijn zich omtrent het homosexuele gedrag passiefpermissief (dit wil niet zeggen: sanctionerend) te houden, omdat
het verschijnsel er als aberratie van de sterke sexuele driften
nu eenmaal is en steeds zal blijven. Enig maatschappelijk recht
kan aan het homosexuele gedrag uiteraard nooit ontleend, noch
verbonden worden. Voorts moet het altijd dreigende gevaar van
de verspreiding door participatie, speciaal voor minderjarigen,
bestreden worden. Derhalve is de Overheid genoopt homosexueel
gedrag met en van minderjarigen (zowel meerderjarigen met
minderjarigen, als minderjarigen onderling) tegen te gaan.
Voorts zal ook iedere propaganda gekeerd dienen te worden;
dit volgt logisch uit het bovenstaande. Ernstige overweging
verdient het, na te gaan, of de wettelijke maatregelen wel voldoen aan de eis, dat zij niet alleen het onmaatschappelijke gedrag
moeten tegengaan, maar secundair ook de onmaatschappelijk
handelende mens moeten verbeteren. Juist op dit terrein dient
de Overheid vooral de terbeschikkingstelling en de voorwaardelijke maatregel met veel beleid te hanteren, en daarbij te
zorgen, dat de betrokkenen onder deskundige re-educatieve of
curatieve behandeling worden gesteld. Dit geschiedt nog niet in
voldoende mate. Een educatie van de betrokken rechters ware
hier gewenst, benevens de eis, dat er bij iedere vervolging vooraf
een psychiatrisch of sexuologisch rapport moet worden ingediend. Ik kan begrijpen, dat de Overheid ertoe besluit voorlopige
hechtenis (beter zou hier een andere vorm van isolering toegepast kunnen worden, maar dit kent de wet naar ik meen nog
niet) mogelijk te maken op grond van ernstige verdenking. Er
zijn mij echter gevallen bekend, waar politieautoriteiten door
middel van voorlopige hechtenis, ingesteld op grond van aanklacht, onoirbare pressie op betrokkenen hebben uitgeoefend.
Het verdient evenzeer overweging, personen die van homosexuele handelingen met minderjarigen verdacht worden, onder
deskundige sexuologische of psychiatrische hulp en behandeling
te stellen, en hen eventueel in hechtenis te kunnen nemen indien
dit door hen geweigerd wordt. Momenteel is dit bij volwassenen
niet mogelijk.
Bedenken wij wel dat alleen die denkwijzen christelijk mogen
genoemd worden die zo dicht mogelijk bij de liefde staan. De
maatschappij en de maatschappelijke instanties zijn heden ten
dage nog steeds geneigd personen, als hier bedoeld, kortweg
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hardvochtig af te stoten. Dit moge begrijpelijk zijn, goed te
keuren is het niet.
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Met de in dit artikel besproken onderdelen is het onderwerp
niet uitgeput. Er zou nog gesproken kunnen worden over toneel
en film, over carnavalsviering, over schoonheidswedstrijden,
over pornographie, over exhibitionisme en andere doorgaans in
het openbaar gepleegde ziekelijke handelingen, over nudisme,
over abortus, over de ongehuwde moeder, etc. Het bovenstaande
geeft wellicht genoeg aanknopingspunten om daarover een
mening te vormen.
Ik verwacht, dat menig in dit artikel aangegeven standpunt
bestreden zal worden. Ik moge dan vragen: 1. de fundamenten
van mijn betoog niet uit het oog te verliezen, en 2. mijn goede
trouw niet in het geding te brengen, noch door eraan te twijfelen, noch door ervan te getuigen. Het zal voor God verantwoord
moeten worden.
De wereldlijke Overheid zal ons het Koninkrijk Gods niet
kunnen brengen, want de Vrede Gods gaat het zinnelijke te
boven (Philipp. 4 : 7). Het zinnelijke echter, dient niet verworpen, noch veroordeeld te worden, aangezien ook het onvoldane
vlees is voorbestemd tot het delen in de eeuwige Vrede Gods,
de hoogste maat van èn geestelijk, èn stoffelijk welzijn. Dit
laatste na te streven "door eendrachtige en geordende samenwerking van allen in dit leven" is, naar Pius XI in de Encycliek
Divini illius magistri (31 Dec. 1929, nr. 52) leert, de ware
rechtstitel van de burgerlijke Overheid.
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erfst is het oud-wordende jaar. Herfst is synoniem met
vallende blaren, maar ook met oogst van appelen, druiven en noten, herfst is "de tijd van rustiger begeren",
om met Alb. Steenhof-Smulders te spreken.
De herfststormen jagen de blaren over de aarde maar "waar
't blad verdorde, blinken reeds de knoppen voor nieuwe lente".
Herfst is een tijd van bezinning en van voorbereiding op nieuwe
activiteit.
ZÓ was het herfst in Straatsburg, in het tweede deel van de
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa.
De wilde romantiek, die het vorig jaar vroeg, dat we een nacht
van de vierde Augustus zouden maken en de souvereiniteitsrechten offeren op het altaar van Europa en die dit jaar in
Augustus verlangde, dat we een eed in de kaatsbaan zouden
afleggen en ons als Constituante zouden opmaken tot het proclameren van de Europese eenheid, die romantiek is nog even
opgejaagd in de herfststorm van de Orangerie, - tegenover het
huis van Europa, - maar de winden waaiden daar zo wild dooreen, dat er geen koers op te bepalen was en wij mogen hopen,
dat nu de romantiek begraven is. Wat voor de ontwikkeling van
de Raad van Europa vooral van betekenis is, is de verhouding
tussen het Comité van Ministers en de Assemblée.
Die is nog niet goed, al is ze beter geworden. De resultaten
der besprekingen in het Comité van Ministers waren niet om
over te roemen, ze waren onbevredigend, maar gingen niet in
tegen de aanbevelingen der Assemblée. De Ministers waren begin November in Rome op verschillende punten niet tot beslissingen gekomen ze hadden gedokterd aan een Vredesresolutie,
die de Assemblée naast zich neergelegd heeft, omdat ze er al zelf
een had aangenomen in Augustus; ze hebben, op voorstel van
hun Turkse collega, gesproken over de gedwongen uittocht der
in Bulgarije levende Turken en zo hadden ze waarschijnlijk te
weinig tijd om de aanbevelingen goed te bestuderen.
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In de Permanente Commissie in Rome kregen wij een schok
toen wij hoorden, dat de Conventie inzake Mensenrechten zou
worden ondertekend, practisch in de vorm, die zij in 1949 had
en zonder de amendementen over vrije verkiezingen, eigendomsrecht en rechten van de ouders inzake opvoeding der kinderen,
die in 1950 waren aangenomen. Verschillende leden der Permanente Commissie hebben dan ook geweigerd, de ondertekening
in het Palazzo Barberini bij te wonen. Toch was daar een interessante kant aan.
Verschillende ministers waren ook teleurgesteld over het feit,
dat een onvolledige conventie werd ondertekend en zij hieven
de sluier der geheimhouding op, door zelf te getuigen van hun
spijt. Het was niettemin met een bittere bijsmaak, dat de eerste
Conventie van de Raad van Europa werd ondertekend.
Anderzijds was het treffend, dat men juist de eeuwige stad
voor de ondertekening der conventie inzake mensenrechten had
uitgekozen.
Een der gevaren, die de samenwerking van Ministers en
Assemblée bedreigen, is de gewoonte der Ministers om alle netelige vraagstukken ter fine van advies te sturen naar experten.
Dat gebeurde met de overgeschoten amendementen inzake mensenrechten, met de sociale zekerheid en met de herziening van
het Statuut.
Nu is dat gevaarlijk, omdat de experten, als die buiten contact
met de Assemblée vergaderen en rapport uitbrengen aan de
Ministers er nog weel' toe bijdragen, het accent van de openbare
Assemblée te verleggen naar de beslotenheid.
Waar ik als voorzitter van de Commissie voor Sociale Vraagstukken er direct bij geïnteresseerd was, heb ik in de Permanente
Commissie echter kunnen bewerken, dat er contact zou komen.
De Assemblée had namelijk in Augustus ons voorstel aangenomen tot het in het leven roepen van een Europees Wetboek
voor Sociale Zekerheid.
De Ministers hebben dit in beginsel aanvaard. (4 Nov.). Ze
verwezen de kwestie van de modaliteiten naar de experten, die
op 20 Nov. in Straatsburg bijeenkwamen. En met goedvinden
van graaf Sforza, die voorzitter van het Comité van Ministers
was, heeft het Bureau der Sociale Commissie mèt de experten
vergaderd en met de vertegenwoordigers van het Internationaal
Arbeidsbureau en zo zijn wij - onze Commissie en de experten
- nog in November in Straatsburg tot de conclusie gekomen,
dat een Europese Oonferentie inzake sociaZe zekerheid in 1951
door de Raad van Europa en Int. Arbeidsbureau moet worden
bijeengeroepen. Me dunkt, dat hier de experten geen vertraging
hebben veroorzaakt.
Van de aanbevelingen en resoluties, door de Assemblée aangenomen (o.a. inzake de sociale jeugdproblemen, radio, televisie
e.d.) zal ik alleen twee groepen bespreken, die heide betrekking'
350

hebben op het werk der Commissie voor Algemene Zaken.
Men weet, dat in deze Commissie, waarvan Oud-Ministerpresident Georges Bidault de voorzitter is, Guy Mollet algemeen
rapporteur was, dat Guy Mollet bedankte en vervangen werd
door Mejuffrouw Klompé, die haar werk in Commissie en Assemblée zo voortreffelijk heeft verricht, dat Bidault haar in de
Assemblée prees - en hij deed dat met typische mannenijdelheid: een compliment geven aan een vrouw, door haar mannelijke
hoedanigheden toe te schrijven - zij had getoond "het beleid
van een vrouwen de moed van een man of, wil men liever: de
moed van een vrouwen de wijsheid van een man".
De Commissie voor Algemene Zaken stond voor de grote taak,
de richting te bepalen, die de Raad van Europa moet gaan.
Eén politieke autoriteit te vormen in Europa is voorshands
onmogelijk, tenzij men telkens kleinere secten vormt van orthodoxe federale Europeanen.
Al in de zomer, toen het plan-Schuman was besproken, was
van Nederlandse zijde ervoor gepleit, dat tussen de Schumanorganisatie en de Raad van Europa banden zouden bestaan.
Mej. Klompé had daarvoor het additioneel protocol ontworpen, dat van de zijde van de Raad van Europa die verbindingen
zou mogelijk maken.
Nu werd het zaak, op die weg voort te gaan. Als we dan niet
afscheid willen nemen van Engeland en de Scandinavische landen, die niet rijp zijn voor afstand van souvereiniteit en dus
zeker niet meedoen aan het vormen van een centraal Europees
gezag, wel, dan zal het nodig zijn, verder te werken à la Schuman
èn voor de landbouw èn voor het transport èn straks voor andere
takken van het economische leven overkoepelende Europese
organen te scheppen, die op deze wijze supra-nationale autoriteiten krijgen, zoals die in 1948 door het Nederlandse Parlement
gevraagd zijn, in een motie, die een tijdlang verouderd leek,
maar thans weer zo actueel wordt, dat in deze richting de
Europese weg gezocht moet worden. Habent sua fata libelli !
geldt ook voor moties.
De wirwar van voorstellen inzake het Statuut is onmogelijk in
kort bestek te beschrijven, maar het is wel duidelijk, dat de
Assemblée een betere organisatie van Assemblée en Comité
van Ministers en meer organische samenwerking wil.
Maar de finale van de Assemblée was gewijd aan de verdediging van Europa.
In Augustus had zij gevraagd, om "een Europees leger onder
het bewind van een Europees Minister van Defensie, onderworpen aan een democratische Europese controle en in samenwerking met de V. S. en Canada".
Dit herhalend heeft zij nu eraan toegevoegd:
1. "begroet met voldoening de beslissing, genomen door de
mogendheden van het Atlantisch Pact, een gemeenschappelijke
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Atlantische Weermacht te vormen om de verdediging van WestEuropa te verzekeren met volledige deelneming van de V. S. en
Canada;
2. is van mening, dat de verdediging van een grondgebied, dat
West-Duitsland omvat normaliter een Duitse deelneming eist,
maar dat deze alleen te aanvaarden is in het kader van een permanente organisatie der Europese verdediging;
3. onderstreept de betekenis van het beginsel, uiteengezet in
de verklaring van de Minister van Buitenlandse Zaken van
Frankrijk, dat geen enkel onderscheid gemaakt moet worden
tussen de deelnemende landen;
4. betuigt opnieuw de noodzakelijkheid van het in het leven
roepen van een Europees leger overeenkomstig de Aanbeveling
der Assemblée van 11 Augustus;
5. dringt er bij de betrokken regeringen op aan, dat zij de
meingsverschillen, die er onder hen ten aanzien van de militaire
en ' politieke structuur ontstaan, te boven komen, opdat het
Europese leger onverwijld zijn bijdrage aan de Atlantische Weermacht kunne leveren."
Om de betekenis dezer resolutie te begrijpen, moet men realiseren, dat de kern van het vraagstuk ligt in de Duitse herbewapening, in de bezorgdheid, zowel in het Westen als in Duitsland
zelf, over het herrijzen van een Duits leger en over de noodzakelijkheid, de medewerking der Duitsers te hebben, als men hen
op de een of andere wijze wil inschakelen bij de verdediging van
het Westen.
Op uitnodiging van de Permanente Commissie was Minister
Schuman naar Straatsburg gekomen om zijn standpunt uiteen
te zetten.
Welnu, deze rede was m.i. van groter betekenis dan de resolutie, die daarna aangenomen werd. Om de inhoud en om de
mens.
Ik wil uit dit voortreffelijk betoog slechts een paar dingen
vermelden. Schuman toonde aan, hoe onze resolutie die door het
Franse plan was opgenomen, volkomen aansloot bij het kolenen staalplan, hoe deze methode, eigenlijk niet de Franse methode
was, die liever deductief was en uit ideologische beginselen de
toepassing afleidde, maar meer beantwoordde aan de Britse
praktijk die realistisch aan de noden van het ogenblik beantwoordt.
Een land bewapenen is een gewapende macht ter vrije beschikking van zijn regering stellen. Van het bewapenen van een land
is geen sprake, als het wordt "ingevat in een stelsel van gemeenschappelijke verdediging, georganiseerd en geleid door het geheel der deelnemende landen, die hun collectief gezag uitoefenen
op alle elementen en in alle stadia der organisatie. In dit systeem
is er geen nationaal leger of nationale bewapening. Het is
Europa, dat bewapend wordt en niet een enkel land. Als Duits-
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land bereid is, zijn burgers toe te staan of te verplichten, in een
Europees leger dienst te nemen, bewapent het zich niet. Het
land neemt dan zijn aandeel in de lasten en verantwoordelijkheden, die zijn aandeel zijn als militair lid van een Europese organisatie".
En even later:
"Geen enkel onderscheid zal gemaakt worden tussen de deelnemende landen." Het werd duidelijk gemaakt, dat het Europese
leger een eenheid zou vormen, waaruit geen land zich kon losmaken.
Uit dit betoog bleek, dat de Franse regering, door het voorstel van de Assemblée, dat door sommigen wel wat heel gemakkelijk opzij geschoven wordt, niet uit verlegenheid met een
voorstel gekomen was, om de zaak op de lange baan te schuiven,
maar om de kern van het vraagstuk te vatten.
Het betoog van Schuman maakte het de Duitse regeringspartij mogelijk, te aanvaarden, wat de Duitse sociaal-democraten, die nog op vol toerental van hun demagogische verkiezingspropaganda stonden, niet vermochten, nog niet.
De rede van Schuman was ook van betekenis om de mens,
die haar uitsprak.
, Nog meer dan de vorige keer bleek de grootheid van zijn
karakter in de simpele uiteenzetting klaar, eerlijk, zonder enig
effectbejag en indrukwekkend in zijn eenvoud.
Ik ben er gelukkig om, Schuman, deze grote Christen staatsman, tot de onzen te mogen rekenen.
De finale van de Assemblée, die uitklonk in het slotaccoord
der resolutie, was een belofte van komend ernstig werk, niet
van de wilde spectaculaire daad, maar van groei tot realiseringen ten bate van het geheel.
Moge straks voor Europa lente komen.
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De behandeling van de belastingwetten
in de Tweede Kamer
door DI" A. M. LUCAS

Eind October en begin November zijn een aantal wctsontwerpen
tot wijziging van diverse belastingwetten door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangenomen.
De debatten, welke aan de stemmingen vooraf gingen, waren van
bijzondere betekenis en op enkele momenten zeer emotioneel. Op een
bepaald ogenblik scheen een regeringscrisis nauwelijks te vermijden.
In het onderstaande artikel zullen wij n iet pogen, de materiële
inhoud van de wetsvoorstellen te bespreken. Voor zover dat in een
artikel van bescheiden omvang mogelijk is, willen wij een indrwk
geven van de achtergrond, waartegen de discussies moeten worden
gezien.
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n de voorgaande maand zijn een vijftal wetsontwerpen tot
wijziging van diverse belastingwetten de Tweede Kamer
][ gepasseerd. Het was reeds meer dan een jaar geleden, dat
de zes wetsontwerpen
1043 Verlaging van inkomstenbelasting en loonbelasting,
1404 Verhoging en technische wijziging van de omzetbelasting,
1405 Wijziging en aanvulling van de Registratiewet 1917,
1406 Wijziging en aanvulling van de Zegelwet 1917,
1407 Heffing van opcenten op de personele belasting naar de
grondslag huurwaarde en bijzondere bepalingen in zake
deze grondslag voor wat betreft nieuwe woningen 1) ,
1408 Wet op de personele belasting
werden ingediend.
Deze wetsontwerpen vormen op zich zelf reeds een complex.
Nochtans maken zij deel uit van een nog groter geheel. Maar
om een goed inzicht te verkrijgen in de bedoeling van de wetgever dient men o.a. ook te denken aan de wet Belastingherziening 1950, aan de afschaffing van de ondernemingsbelasting.
aan de unificatie van de accijnzen, aan de wet, waarbij toestemming werd verleend tot verhoging van de huren met 15%, aan
1) Dit wetsontwerp is ingetrokken.
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de verlaging van de subsidies op het levensmiddelenpakket.
Onder de genoemde maatregelen zijn er, waardoor de prijzen
op een meer natuurlijk niveau zullen komen te liggen; andere
betekenen een verschuiving van de belastingdruk van de sfeer
van de verwerving naar de sfeer van de besteding.
Het motief van dit laatste is duidelijk: hoge belastingen op
de verwerving van inkomen remmen de activiteit en belastingen
op de vertering gaan de consumptie tegen. Met de voorgenomen
verschuiving hoopte men blijkbaar twee vliegen in één klap te
slaan.
Er moet op gewezen worden, dat aan de verteringsbelastingen
een ernstig nadeel kleeft, terwijl daarnaast een klein voordeeltje kan genoemd worden.
Het nadeel is, dat bij deze belastingen zo moeilijk met de
draagkracht van de contribuabelen rekening kan worden gehouden en dat speciaal het grote gezin de dupe dreigt te worden.
Minister Lieftinck heeft gepoogd, dat bezwaar zo klein mogelijk
te maken, door een aantal artikelen, benodigd voor het noodzakelijk levensonderhoud, vrij te stellen.
Boven werd geduid op een lichtzijde van de verteringsbelastingen. Wij bedoelden daarmede het feit, dat men hier wel
spreekt van "het geringste leed". Nu is het inderdaad zo, dat
niemand met vreugde een aanslagbiljet ontvangt. Maar wie
trekt een 'lelijk gezicht, als hij een borrel bestelt?
De fractie van de K.V.P. was wel bereid in de grote lijn met
de wetsontwerpen accoord te gaan, doch zij had op een drietal
punten bezwaar.
Allereerst meende zij, dat bij de omzetbelasting het cascadestelsel moest worden losgelaten.
Vervolgens wenste zij bij de inkomsten- en loonbelasting een
andere regeling van de kinderaftrek.
En ten derde achtte zij het een eis van rechtvaardigheid, dat
de belastingdruk bij de middengroepen zou worden verlicht.
Allereerst de omzetbelasting. Als men bijzonderheden weglaat, dan kan men van deze belasting zeggen, dat er 3% wordt
geheven bij de verkoop door de fabrikant aan de grossier, % %
bij de verkoop door de grossier aan de detaillist en weer 3 % bij
de verkoop door de winkelier aan de consument. Bovendien zijn
er goederen, waarbij een hoger percentage in rekening werd
gebracht bij de verkoop door de fabrikant. Deze goederen zijn
geplaatst op de tabel van z.g. weeldegoederen.
Vervolgens valt op te merken, dat het de bedoeling is, dat
de omzetbelasting wordt doorberekend, zodat de gehele belasting uiteindelijk ten laste van de consument dient te komen.
De bedoeling van de Minister was nu, de twee keer 3 % te
veranderen in 2 x 3%%. Bovendien wilde hij een tussentarief
invoeren; een tarief dus, dat hoger is dan het gewone en lager
dan het weeldetarief.
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Nu moet verder nog acht worden gegeven op het feit, dat
met België en Luxemburg onderhandelingen worden gevoerd
over de invoering van een gelijk systeem van de omzetbelasting.
De besprekingen zijn reeds zover gevorderd, dat de volgende
punten wel vaststaan.
Over één à twee jaren zal de nieuwe regeling een feit zijn.
Bij de eerste schakel zal 5% worden geheven; bij de verkoop
door de winkelier zal geen omzetbelasting verschuldigd zijn. Ten
slotte zullen de goederen waarschijnlijk worden ingedeeld in
vier groepen, juist als wij thans ook hebben: vrijgestelde goederen en goederen, die vallen resp. onder het gewone tarief,
onder het tussentarief en onder het weeldetarief.
In deze omstandigheden meenden velen, dat het logisch zou
zijn, nu de omzetbelasting toch op de helling stond, deze zo te
wijzigen, dat ze nauwer aansloot bij wat komen gaat. Men propageerde dus een verhoging van de belasting bij de eerste schakel en een vrij stellen van de winkelier. De winkelier zou zo van
veel administratieve rompslomp en andere narigheden worden
bevrijd.
De Minister van Financiën was echter van oordeel, dat de
verwerkelijking van dit idee op technische bezwaren bij de belastingadministratie zou stuiten en wees het daarom af.
Toen kwam het voorstel uit de kringen van de fractie van de
K.V.P. naar voren, om tenminste in de richting te gaan, van wat
in de toekomst zal komen. Tegenover de Minister werd verdedigd, de winkelier, die in de toekomst vrijgesteld zal worden,
tenminste niet zwaarder te gaan belasten. Zijn percentage diende
daarom op 3 gehandhaafd te blijven. Daartegenover kon dan
de eerste schakel, die in de toekomst op 5% zal komen, thans
verhoogd worden tot 4 %.
Deze verandering van de percentages 3% en 3% in 4: en 3
zou een grotere opbrengst geven. Bij goederen komt het voor,
dat er maar één schakel is en bij diensten is dit steeds het geval.
Zo zou dan wel door de Schatkist van de verhoging van 3% % op
4 % geprofiteerd worden, doch het nadeel van de verlaging van
3 J/ 2 % op 3% zou niet optreden.
Blijkens berekeningen van het departement van Financiën
zou de besproken wijziging van de omzetbelasting een voordeel
voor de Schatkist van f 51 millioen opleveren. En die f 51 millioen wenste de fractie van de K.V.P. te gebruiken, om op andere
punten tot belastingverlaging te kunnen overgaan. Zo zou zij
met kracht kunnen aandringen op een verlichting van de lasten
der middengroepen en op hulp aan het grote gezin.
Van de genoemde f 51 millioen kwam een deel uit de goederensector en een ander deel uit die van de dienstverlening. Bij
de diensten vormen die in de bouwnijverheid en die in het vervoerswezen een belangrijk element.
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De Minister besloot de genoemde verschuiving bij de goederen
door te voeren, doch bij de diensten bracht h~j het eerst voorgestelde percentage van 3% weer op 3 terug. Tengevolge daarvan daalde het geschatte voordeel tot f 17 millioen.
Een tweede belangrijke wens, welke bij de fractie van
de K.V.P. leefde, betrof een betere regeling van de kinderaftrek.
De huidige wetgeving kent een vrij ingewikkelde kinderaftrek. Afgezien van de nodeloze ingewikkeldheid van het stelsel, achten velen het een groot bezwaar, dat de vermindering
van de te betalen belasting voor elk volgend kind kleiner
wordt.
Volgens de regeling, zoals de Minister deze oorspronkelijk
voorstelde, moest iemand, met een inkomen van f 3600, indien
hij gehuwd was, doch geen kinderen had, f 354 inkomstenbelasting betalen. Had hij één tot vier kinderen, dan zou hij opvolgend
f 246,50 - f 152,50 - f 73,- en f 13,20 moeten betalen. De verminderingen zouden dus zijn f 107,50 - f 94,- - f 79,50 en
J 59,50.In de uiteindelijk vastgestelde tarieven bedragen bedoelde
verminderingen bij b.v. een inkomen van f 3840,- opvolgend
f 105,- - f 93,- - f 80,- en f 76,-.
De fractie van de K.V.P. is van oordeel, dat er eerder reden
is, om de aftrek groter te maken met het groeien van het gezin,
dan om de aftrek kleiner te laten worden. In èlk geval diende,
naar haar mening, de aftrek per kind gelijk te blijven. Het is
echter gebleken, dat het niet mogelijk was, deze opvatting in de
wet neergelegd te krijgen.
Hier hebben wij te doen met een punt, waarop de aandacht
van de K.V.P. gevestigd dient te blijven, want de regeling, zoals
die thans is vastgesteld, voldoet geenszins.
De derde kwestie, welke door de K.V.P. naar voren werd
gebracht, betrof de verlichting van de lasten, welke op de middengroep in onze samenleving drukken. Velen zijn van mening,
dat deze groep in de achter ons liggende jaren wel zeer is veronachtzaamd. De nivelleringstendenz, die in het beleid van de
Overheid duidelijk te onderkennen valt, is mede oorzaak van de
financiële achteruitgang der betrokkenen.
Volgens gegevens in het "Mededelingenblad" van het Centraal
Sociaal Werkgevers Verbond van 15 October 1949 was het reële
inkomen van een gezin met twee kinderen in Den Haag, dat in
1940 een inkomen had van f 10.000, in 1948 gedaald tot 52%
van het oorspronkelijke.
Als wij over de middengroep spreken, dan denken wij aan het
hogere beambtenpersoneel in dienst van de Overheid en in die
van het bedrijfsleven, aan leerkrachten aan middelbare scholen
en aan onze universiteiten, aan de beoefenaren van de vrije
beroepen, aan de bedienaars van de godsdienst. Daarnaast staan
dan de kleinere, vaak de beginnende ondernemers. Zo hebben
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wij hier te doen met een deel van de bevolking, dat in allerlei
opzichten voor ons land van haast niet te overschatten betekenis
is, of het nu gaat om het geven van leiding in de Staat, de
provincie, de gemeente en het bedrijfsleven, of om het vormen
van de nieuwe generaties van arbeidskrachten van hoog tot
laag, om het waken voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, om het doorgeven van de als steeds door weinigen
gevormde culturele waarden aan de massa van ons vlok, om
het waken voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, om
het geven van vorm en uiting aan de rechtsovertuiging in ons
volk. Kortom, het gaat hier om een laag van de bevolking, die
onmisbaar is voor ons volk als geheel.
En in de kringen van de K.V.P. werd de vrees, dat deze bevolkingsgroep ernstig gevaar liep dood gedrukt te worden in de
strijd tussen de verschillende belangen, steeds groter. Tegen de
vervlakking en de nivellering in onze samenleving trad de
woordvoerder van de fractie der K.V.P. bij de behandeling van
de belastingvoorstellen in de Tweede Kamer in het veld. Deze
eindigde zijn betoog als volgt:
"Mijnheer de Voorzitter! Er wordt in deze Kamer vaak gepleit voor de minder draagkrachtigen. De fractie, waartoe ik de
eer heb te behoren, heeft steeds in volkomen eensgezindheid in
het voorste lid gestaan, als het geldt, het redelijke levenspeil van
onze arbeidende bevolking te verdedigen zij zal dat ook in de
toekomst doen .
Maar evenzeer wil zij op de bres staan, om de rechtvaardige
verlangens van andere groepen te verdedigen, onverschillig
of dat ondernemers, middenstanders dan wel intellectuelen
betreft.
Wij zijn van mening, dat de vervlakking en de nivellering
thans zover zijn gegaan, dat onrechtvaardigheid zou geschieden,
indien nu niet werd opgekomen voor een bescherming van de
middengroep.
Wij wensen geen steun, maar zijn van mening, dat de draagkracht in de aangeduide groep zodanig is gedaald, dat de belasting onredelijk zwaar drukt."
De Minister wilde echter van dit alles niets weten en daarom
werd een amendement ingediend, teneinde het nagestreefde doel
te bereiken. Dit amendement werd ondertekend door leden van
de K.V.P., van de A.R., van de C.H.U. en van de V.V.D.
Minister Lieftinck verklaarde aan geen verlaging van enige
belasting te kunnen denken, tenzij een verzwaring op een ander
punt daartegenover stond, zodat voor de Schatkist een volledige
compensatie werd verkregen. Bovendien zou die verzwaring dan
nog volgens het oordeel van de Minister sociaal en economisch
verantwoord moeten zijn. Verder had hij nog bezwaren van
technische en sociale aard tegen het ingediende amendement.
De woordvoerder van de K.V.P. meende daartegenover, dat
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de- i'l'lOgelijkheid van compensatie door zijn suggestie in zake de
omzetbelasting was gegeven en dat de Minister dus het recht
miste, opnieuw een volledige compensatie te vragen. Of deze de
aangegeven mogelijkheid geheel wilde gebruiken, dan wel wenste
te volstaan met de besproken verhoging met f 17 millioen, dat
stond ter beoordeling aan de Minister.
Tegen het amendement werd verder o.a. aangevoerd, dat het
de grootste aftrek gaf bij een inkomen van f 49.500. Personen
met een dergelijk inkomen kan men toch, zo zeide men, niet tot
de middengroep rekenen.
Dit laatste is zonder twijfel juist., Maar het is nu eenmaal zo,
dat men bij belastingtarieven niet met al te grote sprongen kan
werken. Als men dan ook de middengroep wil helpen, dan zullen
zij, die aansluiten bij deze groep, hetzij naar beneden, hetzij naar
boven, automatisch mee profiteren. Men kan natuurlijk wel er
naar streven, de uitloop zo klein mogelijk te maken. Dit geschiedde ook bij het amendement. Zo werd een verlichting van
f 1000 bereikt bij een inkomen van 25 mille. Bij een inkomen van
f 49.500 was de verlichting f 1308. De tweede 25 mille gaf dus
slechts een verdere verlichting van f 308.
..
In het stelsel van de Minister was het niet anders. Alleen
waren de verhoudingen daar ongunstiger. Bij het wetsvoorstel
werd de maximale verlaging bereikt bij een inkomen van
f 87.680! Natuurlijk bedoelde de Minister hiermede evenmin,
dat hij personen met een inkomen van f 89.680 tot de middengroepen rekende!
De Minister was niet te vermurwen en verklaarde het amendement onaannemelijk.
In de regel trekken voorstellers van een amendemènt dit bij
een dreiging met een kabinetscrisis in. Hier gebeurde dat niet.
Daar het aannemen er van vrijwel vast stond, steeg de spanning
in de Kamer tot grote hoogte.
In deze omstandigheden vroeg de Voorzitter van de Kamer
aan de Minister en aan de Vaste Commissie van de belastingen,
of zij bereid waren, toch nog een poging te doen, tot een compromis te komen. Beide partijen verklaarden zich tot overleg
bereid.
Het was onmiddellijk duidelijk, langs welke weg naar overeenstemming moest worden gestreefd: het offer voor de Schatkist moest zo mogelijk worden verkleind en er moesten nieuwe
middelen tot dekking van bedoeld verlies worden gevonden. Dit
is gelukt.
In het nieuwe voorstel werd de verlaging van f 40 tot ruim
J 30 millioen teruggebracht. De maximale verlaging zou worden
verkregen bij een inkomen van f 15.000. Ook voor de lagere
inkomens werd een verder gaande verbetering aangebracht.
Hiertegenover verkreeg de Minister de medewerking, om in een
verdere verzwaring van de omzetbelasting een compensatie te
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zoeken. Door een verhoging van het percentage tot 4 zou uit
de dienstensector een tiental millioen komen. Hierbij bleven de
bouwnijverheid en het vervoerwezen buiten schot. Een uitbreiding van de tabel van weeldegoederen en een belasten van
bananen en sinaasappelen brachten een tweede tiental millioenen
op, terwijl een belasten bij de invoer van goederen, die ook in
het binnenland worden voortgebracht... en aan een lager recht
onderworpen zijn dan de omzetbelasting op de binnenlandse productie drukt, voor een derde tiental millioenen zorgde.
Bij de verdere behandeling in de Tweede Kamer zijn nog enige
verzachtingen aangebracht. Wij wijzen op de gedeeltelijke vrijstelling van boeken en op de tegemoetkoming aan de bakkers.
Nauwkeurige berekeningen van de voor- en nadelen, welke de
diverse wijzigingen voor de contribuabelen met zich brengen,
zijn niet te geven. Wij schatten echter, dat de omzetbelasting
ongeveer f 15 millioen zwaarder op de consumenten zal drukken.
Bezien wij het resultaat voor de middengroep, dan zien wij
allereerst de duidelijke erkenning van het belang van deze groep
voor de gehele samenleving. Vervolgens zien wij een verlaging
van de inkomstenbelasting, welke voor de middengroep op ongeveer f 25 millioen is te stellen. Daartegenover staat dan de
verzwaring van de omzetbelasting voor een deel van de bovengenoemde f 15 millioen, n.l. voor het deel, dat ten laste van de
middengroep komt. En dan valt nog te bedenken, dat genoemde
verhoging voor meer dan de helft toch binnen 1 à 2 jaar in
Benelux-verband een feit zal worden.

I
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De algemene beschouwingen
over de Rijksbegroting
voor het dienstjaar 1951

~-----------------------------)
ele onderwerpen, voor Europa en het Koninkrijk van
belang, zijn dit jaar tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer voorwerp van gedachtenwisseling geweest. Enkele ervan geven aanleiding tot
nadere beschouwing. Zij betreffen het Korea-conflict, de ministerswisseling , de vorming van een gezinsraad en de instelling
van een interdepartementale middenstandscommissie onder de
Staatssecretaris van Economische Zaken.

V

De Ministerswisseling.
Door de jongste wisseling van ministers aan het Departement
van Oorlog en Marine is aan de politieke samenstelling van het
Kabinet onverwacht getornd. Het christelijk-historisch Unieelement is aan de regering ontvallen. De niet-politieke Christelijk-Historische Mr. 's Jacob heeft de politieke ChristelijkHistorische minister Schokking vervangen. Het gevolg hiervan
is, dat het politieke beeld van het Kabinet wel sterk is gewijzigd
en buiten de twee grootste partijen, de K.V.P. en de P.v.d.A.,
alleen nog het V.V.D.-element in de persoon van Minister Stikker
in het Kabinet zitting heeft. Nu verklaarde de Heer Tilanus
tijdens de algemene beschouwingen, dat zijn houding ten opzichte
van het Kabinet geen wijziging zal ondergaan. Deze verklaring
komt in een ander licht te staan, wanneer de Heer Schmal in
"Koningin en Vaderland" (24 November 1950) een dik vraagteken plaatst achter de vraag of de aan de nieuwe bewindsman
door Dr. Drees toegeschreven beginselen wel dezelfde zullen zijn
als die in het christelijk-historisch Beginselprogram zijn neer-
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gelegd. Wanneer men in het nieuwe politieke beeld tevens verdisconteert, het aantal malen, dat de V.V.D.-fractie bij monde
van haar Voorzitter haar "sympathie" voor het "vermoeide"
Kabinet heeft uitgesproken, dan is het duidelijk, waarom de
K.V.PAractie deze versmalling van basis niet met een enkel
woord over haar kant heeft laten gaan. Bij monde van Professor
Romme, haar Voorzitter, heeft zij erop gewezen, dat de argumenten, welke reeds in 1948 van KV.P.-zijde voor basisverbreding werden aangevoerd op dit ogenblik eerder zijn toe- dan
afgenomen en het Kabinet in zijn nieuwe samenstelling in 1948
-:- het jaar der formatie - niet zou zijn tot stand gekomen.
Weshalve de KV.P.-fractie terecht als haar verlangen uitsprak,
dat de oude samenstelling zo spoedig mogelijk zal worden her":'
steld. De Minister-President heeft dit herstel niet uitgesloten, is
alleen voorlopig niet genegen gebleken een niet-politieke minister aan dit herstel op te offeren. Intussen gaan reeds partijverkenningen om betere kennis van zaken op te doen en de
beste zetten op het politieke schaakbord te berekenen, aan de
Kabinetsformatie van 1952 vooraf. De bedoelingen van de "derde
macht" om een homogeniteit boven samenwerking te verkrijgen,
werden noch door de Heer Schouten noch door de Heer Tilan:us
naar het land der onmogelijkheden verwezen. De Heer van der
Goes van Naters heeft waardering uitgesproken over het beleid
van de Minister van Economische Zaken en tevens betoogd, dat
zeer sterke wijzigingen in het socialistische beeld ten aanzien
van de socialisatie zich voltrekken. Wanneer de inzichten, waaruit deze wijzigingen voortvloeien, mede op financieel en het
overige economische gebied zich doen gelden voltrekken de
feiten op het vlak der partij-samenwerking zich in gunstige
richting en zullen de besprekingen straks op het beslissende
niveau niet in een "Zakenkabinet" behoeven uit te monden.
Daaraan zal vóór die tijd moeten blijven voorafgaan een ernstige
poging der partijen om te zoeken naar datgene wat verenigt,
meer dan naar datgene wat scheidt. Wanneer men in verband
met het Korea-conflict ziet, hoeveel ernstige problemen en conflicten, waarmee de meest wezenlijke landsbelangen op de innigste wijze zijn verweven, een bedreiging vormen voor de wereldvrede, kan maar één conclusie door mij worden aanvaard, dat
alleen een Kabinet van zo breed mogelijke samenstelling en in
voldoende contact met het volk onze nationale eenheid kan
beschermen en verdedigen.
Gezinsraad.

Door de Voorzitter van de KV.P.-fractie werd tijdens de algemene beschouwingen gewezen op het gebrek aan levensruimte,
dat in Nederland aan het grote gezin wordt geboden. In dit
verband stelde hij de vraag of de stichting van een Gezinsraad,
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waarin Overheid, maatschappelijk leven en gezin zijn gerepresenteerd, niet moet worden overwogen. Door een dergelijke raad
kan over de betekenis van het grotere gezin en zijn behoeften
en moeilijkheden aan de Overheid worden geadviseerd. De Heer
van der Goes van Naters heeft het vraagstuk langs andere weg
benaderd. Hij heeft de vraag gesteld of de bevolkingsdichtheid
voor Nederland wel een goede noot is. Hij zag het vraagstuk
liever in een maatschappelijk "gesprekcentrum" bestudeerd.
Dr. Drees wilde maar liefst zich geruisloos van het grotere gezin
distancieren. Hij wees erop, dat het gezin in Nederland over
overheidssteun niet te klagen heeft en er reeds zoveel adviesorganen zijn, welke de Regering heeft te raadplegen. Vraagstukken inzake het gezin zoals de invloed van de gezinsgrootte op
het arbeidsinkomen, zullen in de Sociaal-Economische Raad toch
wel aan bod komen.
Intussen menen wij krachtig voor een gezinsraad te moeten
pleiten. Wanneer men het betoog van de Heer van der Goes van
Naters analyseert, staat men perplex over de denkbeelden, welke
anno 1950 omtrent het grotere gezin in niet-christelijk Nederland nog in omloop zijn. Bovendien achten wij het gezinsvraagstuk dermate gecompliceerd dat het ons verwondert, dat een
gezinsraad niet reeds jaren in Nederland aanwezig is. Om een
voorbeeld te noemen: wie zal in verband met de a.s. huurverhoging voor de grotere gezinnen uit de lagere inkomenklassen,
welke niet van de belastingverlaging profiteren, zorg dragen?
Wie zal gunstige materiële voorwaarden scheppen voor het
herstel van het gezinsleven, waar de jeugd zedelijk verwildert?
Hoe zal de positie der sociale fondsen worden, indien het grotere
gezin in Nederland niet minstens constant blijft en hoe zal over
50 jaar in dat geval de verhouding producerende tegenover
zuiver consumerende bevolkingsgroepen zijn? Waardoor is de
plotselinge na-oorlogse uitgroei van het kindertal met ongeveer
300.000 boven het gewone kindertal ontstaan? Kwam dit voort
uit toename der grotere gezinnen (wij menen van niet) of kwam
het voort uit "hernieuwde" vruchtbaarheid van kleine gezinnen?
Deze en soortgelijke vragen zijn het, welke via een gezinsraad
tot hun recht moeten komen. Moge men op het vlak der Regering deze aangelegenheid niet bagatelliseren en de vorming van
een gezinsraad niet gelijk stellen met de vorming van andere de
Regering adviserende colleges. Het gezin heeft de sleutel in
handen tot oplossing van de meest kwellende problemen van
deze tijd. De krachten, die maatschappij en staat in stand houden, versterken of verzwakken, leven in het gezin. Dit mag bij
een aangelegenheid als deze geen ogenblik uit het oog worden
verloren. Voor een gezinsraad in het kader van sociale reconstructie en vernieuwing, waardoor problemen worden blootgelegd en wegen aangewezen tot oplossing is in N ec1erland overvloed van werkgebied weggelegd.
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Interdepartementale Middenstandscommissie.
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Een zaak van gewicht voor de middenstand vormde ditmaal
de instelling van een interdepartementale middenstandscommissie. Nadat reeds in de afdelingen erop gewezen was, dat aan de
middenstand als gedifferentieerd complex een evenwaardige
aandacht behoort te worden geschonken als aan de arbeid en
de landbouw, heeft Professor Romme tijdens de algemene beschouwingen gewezen op de noodzaak van deze groep in een
economisch bestel, dat op particuliere eigendom en privaat beheer van productiemiddelen is gebaseerd. Ook toonde hij de
noodzaak aan van uitbouw van het bestaande instrumentarium,
waarover de Overheid ter behartiging der gedifferentieerde
belangen van deze groep heeft te beschikken.
Hiervoor werd een interdepartementale middenstandscommissie onder politieke leiding van de Staatssecretaris van Economische Zaken noodzakelijk geoordeeld. Het stemt tot voldoening
dat de Regering bij monde van de Minister van Economische
Zaken, nadat zij eerst had verklaard de zaak in studie te zullen
nemen, inmiddels aan het door de Fractievoorzitter gedane verzoek gevolg heeft gegeven. Thans beschikt het maatschappelijk
georganiseerd middenstandsleven over een centraal punt, waar
de over onderscheidene departementen verspreide vraagstukken
en belangen op gedegen en efficiente wijze in behandeling worden genomen. In feite staan we hier voor een doorbraak in de
traditionele behandeling van middenstandsvraagstukken. Voor
de middenstand een reden tot verwijdering van het minderwaardigheidsgevoel, dat hem al jaren aankleeft. Moge zijn weg naar
algehele emancipatie door deze positieve overheidsbijdrage en
de werkzaamheid der nieuwe Commissie worden verkort en vergemakkelijkt.
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Versterking der democratie.
,pemocratie is het beginsel, dat bij erkenning van de
waarde van de gemeenschap, de mens als enkeling en in
gemeenschap zijn 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 rechts besef van
de rechts genoten op rechtsvorming en bestuursbeleid verzekeren en beleid tegen het rechtsbesef van de meerderheid
in onmogelijk maken."
"Door rechtsvorming en bestuur mogen de vrijheden en
initiatieven van minderheden en enkelingen niet meer worden beperkt dan de rechtsorde nodig maakt en met hun
behoeften en overtuigingen moet, voorzover zij het stempel der echtbaarheid niet missen, te alle tijde zoveel mogelijk rekening worden gehouden."

ovenstaande formulering van de democratie gevolgd door
een der belangrijkste voorwaarden, die aan haar gesteld
moet worden, werd in 1948 aanvaard door de Centrale
Werkgroep van het Nederlands Gesprek Centrum, waarin personen van protestant-christelijke huize, uit humanistische
kring en uit het Katholieke volksdeel zitting hebben. Uit de aard
der zaak kwamen deze personen van verschillende geestelijke
richting ook langs verschillende wegen tot die gelijkluidende
conclusie; haar betekenis blijft desondanks groot. Evenzeer is
het duidelijk, dat aan de formuleringen betreffende de demo-
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cratie en de aan haar te stellen eisen nadere bepalingen kunnen
worden toegevoegd, wat ten aanzien van deze eisen dan ook
door het N. G. C. geschiedde.
De Katholieke Volkspartij blijkt het genoemde inzicht in de
democratie ten volle te delen; in haar program, met name haar
beginsel-program in haar beleid geven hiervan een overtuigend
bewijs. De K.V.P. is een voorvechtster der democratie, zoals de
R. K. Staatspartij het vóór haar was.
Voorvechtster zijn der democratie eist op de eerste plaats haar
verdediging tegen de krachten der ondermijning, maar op de
tweede plaats haar versterking naar buiten en naar binnen.
Aan beide eisen moet voldaan worden; de eerste dringt zich in
deze tijd van opnieuw vijfde colonnes wel zeer sterk op; er valt
niet aan te ontkomen. De tweede eis is minder spectaculair,
maar niet minder wezenlijk, juist met het oog op de situatie na
een oorlog, een bezetting, waarin het openbare leven der democratie onmogelijk was. Vijf jaren K.V.P. eisten vijf jaren arbeid
ter versterking der democratie, in het bijzonder in de partij zelve.
Is dit werk op redelijke wijze volbracht? Een vraag, die bij
gelegenheid van dit lustrum gesteld mag worden.

Verjongde democratie?
Het lijdt geen twijfel, dat de kracht der democratie in de vooroorlogse jaren, vooral wanneer men deze vergelijkt met het
sterke zelfbewustzijn en de expansiedrang van het nationaalsocialisme, in ons land zoals elders in Europa onvoldoende was.
Van een werkelijk "levende" democratie kon bezwaarlijk gesproken worden. En dit "leven" is juist een conditio sine qua
non. Democratie eist medewerking der burgers, eist staatsburgerlijk besef, eist verantwoordelijkszin van het volk.
Voor bezinning op het wezen der democratie was in de jaren
van de oorlog, van de bezetting, volop gelegenheid. Voor een
juiste waardering der democratie waren mirabile dictu wel bijzonder gunstige omstandigheden aanwezig. Daarvan werd dan
ook in vele kringen een dankbaar gebruik gemaakt. En de verwachting, dat na de oorlog een verjongde democratie in een
herrezen Nederland, in een herrezen Europa zou gaan bloeien,
werd niet zelden geuit.
Deze verwachting werd in menig opzicht tot een teleurstelling. Zo bleef in feite een nieuwe ontwikkeling uit, die door
velen, te weinig rekening houdend met de realiteit onzer maatschappij en historie, werd verlangd en verwacht. Terwijl jonge
wijn in oude zakken haar geen aantrekkelijke keuze bood.
In ons land mislukte vrijwel aanstonds de doorbraak, zijn kansen stonden slechts korte tijd gunstig. Opnieuw ontwikkelde
zich een partijenstelsel, min of meer overeenkomende met dat
van voor de oorlog. De gedachte der samenwerking van alle
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goed-willenden ten behoeve van de heropbouw van ons geschonden land werd in de practijk gesmoord. Een poging der K.V.P.
- de verjongde R. K Staatspartij - om een gezamenlijk urgentieprogram van alle bonafide partijen ten behoeve der eerste
Kamerverkiezingen op te stellen bleek tot mislukking gedoemd.
Er bleek niet zoveel veranderd te zijn in Nederland. Ook niet
in de houding der burgers ten opzichte van de politiek. De vrijwel constante macht der voornaamste politieke partijen, die bij
de reeks der na-oorlogse verkiezingen bleek, was zeker niet bevorderlijk voor een felle politieke strijd, voor een grote politieke
belangstelling. Het aantal C.P.N.-kiezers zakte na de hausse der
eerste verkiezingen bij voortduring.
Temidden der politieke partijen stond en staat de KV.P. als
de grootste, als de partij die representatief is voor het Katholieke volksdeel. Ook zij had natuurlijk, misschien wel in het
bijzonder, acht te slaan op de houding der burgers ten opzichte
van de politiek, op hun politieke ontwikkeling, op de politieke
meningsuiting en meningsvorming. Juist met het oog op haar
taak om voorvechtster der democratie te zijn, niet alleen in verdedigende, maar vooral in opbouwende zin.
Zij organiseerde zich als haar voorgangster, zij regelde haar
opbouw op democratische wijze. Haar democratische gekozen
partijraad aanvaardde, in afwachting ener wijziging, de zeer
democratische reglementen der Staatspartij, die rechten en
plichten van leden en organen correct omschrijven. Zij koos haar
volksvertegenwoordigers in Gemeenteraden, Provinciale Staten
en Staten-Generaal volgens een beproefde democratische
methode. Zo stelde zij ook haar programs vast. Zij handhaafde
krachtig de democratie in de partij.
Haar program werd op bezonnen wijze afgestemd op de eisen
van het heden en de toekomst, waarin met name op sociaaleconomisch gebied een heldere, vooruitstrevende visie op de nabije toekomst doorstraalde: De nieuwe wijn in oude zakken.

Naar versterking der democratie.
Voor de oorlog stemde de overgrote meerderheid van het
Katholieke volksdeel op de lijsten der R. K S. P. Zij kozen die
lijsten omdat zij katholiek waren, omdat zij begrepen dat de
partij die hun beginsel vóórstond te verkiezen was boven een
andere. Zij hadden de partij leren waarderen in de schoolstrijd,
haar sociale politiek vond weerklank in het volk. Maar in verhouding klein bleef het getal dergenen, die meewerkten in de
partij, die op zich namen de politieke rijpmaking van ons volksdeel te bevorderen, die de democratie tot volle ontplooiing wilden brengen.
Na de oorlog was het niet heel veel anders. Maar deze betrekkelijk kleine groep gelukte het in enkele maanden de KV.P. op
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te bouwen, haar klaar te maken voor de reeks van verkiezingen
in 1946. Er bleek reële belangstelling voor het staatkundig
leven, maar de massa ble~f lauw.
Daarvoor waren er velè áanleidingen. Vlak na de oorlog was
er de drang nàar behoeftevoorziening op het gebied van voeding
en kleding en dekking. En al spoedig de overheersende factor
van de spanning tussen lonen en prijzen en het onvoldoende
inzicht in het wezen en de doelstellingen van de sociale organisaties en dat van de partij. Het Indonesische probleem met zijn
moeilijkheden en teleurstellingen veroorzaakte onbehagen en
critiek en een afstand nemen van de politiek, onvoldoende begrip werkte mee aan een "downstemming" bij een deel van ons
volk. Een te lang doorgevoerde "leiding" der overheid in het
economische leven en een zware belastingdruk enerzijds, en te
traag begrip der sociale noden en daardoor onvoldoende waardering voor de sociale politiek anderzijds wekten ontevredenheid
bij een ander deel der bevolking. De communistische dreiging
wekte mogelijk meer vrees dan geprikkelde weerstand: politieke
onverschilligheid kon bij velen niet uitblijven. Zij stemden weliswaar op de candidaten der KV.P., maar bleven overigens op
een afstand.
Anderen daarentegen klaagden buiten de partij over onvoldoende mogelijkheid van politieke meningsuiting, waarmee niet
zelden een meningsuiting werd bedoeld, die rechtstreeks moest
doordringen tot de leiding van partij en fractie en daar tevens
ingang vinden. Van de talrijke mogelijkheden tot meningsuiting
in partijverband werd inmiddels onvoldoende gebruik gemaakt.
Daarnaast waren er Goddank velen - in verhouding helaas
te weinigen, al groeide hun aantal met de jaren - die zich bij
voortduring inspanden voor de KV.P., voor haar uitgroei en
haar propaganda, die de partij in staat stelden aan de versterking der democratie te arbeiden en een grotere activiteit ten
toon te spreiden dan ooit in de geschiedenis van de Katholieke
politieke organisatie in Nederland was getoond.
"Hoe het groeide."

De partij constateerde het tekort aan politieke belangstelling,
aan reële belangstelling met teleurstelling. En zij bezon zich
op haar plicht de democratie - vooral in de partij en onder
de partijleden - te versterken.
Zij stelde het partijcongres in, dat een uitstekend middel bleek
ter voorlichting en ontwikkeling, dat grote demonstratieve
waarde bleek te bezitten. In haar congressen, die overgrote
belangstelling trokken - van wezenlijke apathie was daar geen
sprake - demonstreerde de KV.P. haar positie en haar beleid:
de congressen vergrootten de aantrekkingskracht der partij,
niet het minst dank zij de medewerking der Katholieke pers. Elk
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partijcongres was een evenement in Nederland, het vormde een
propaganda in de volle zin van het woord: het verbreidde in
omgekeerde mate de ideëen en de opvattingen en het beleid der
K.V.P. De instelling van het partijcongres en de, wijze waarop
deze instelling werd benut, zij gaven een eerste stoot aan politieke bewustwording bij zeer velen.
De partij bleef vervolgens niet ongevoelig voor de drang naar
meningsuiting, zij achtte vergroting der mogelijkheden gewenst,
toen haar bleek dat de bestaande mogelijkheden onvoldoende
werden benut en daartegen bovendien bezwaren werden ingebracht. Zij stichtte het College van Beraad, een telkens van
samenstelling wisselend orgaan, waarin naast leden van het
Dagelijks Bestuur en de Kamerfracties person~n zitting nemen,
daartoe genood op grond van hun ~eskundigheid, vertegenwoordigend de opvattingen die over (e bespreken vraagstukken in
het Katholieke volksdeel leven. Het college kwam reeds enige
malen bijeen en bewees zijn nut. Aan de orde waren achtereenvolgens het vraagstuk van de vergoeding der oorlogsschade,
de problemen van de middenstand en nog onlangs de financieeleconomische situatie der Z.g. middengroepen. Een beraad over
vraagstukken van het bedrijfsleven wordt in overleg met de
Algemene Katholieke Werkgeversvereniging voorbereid.
Democratie betekent geenszins gelijkschakeling der burgers.
De verantwoordelijkheid van de staatsburger staat in nauwe
relatie tot zijn maatschappelijke positie en zijn ontwikkeling.
Zij die leiding geven in ons volk, dragen ook verplichtingen ten
opzichte van de politieke vorming en beïnvloeding en rijpmaking
van de massa. Van hen mag op de eerste plaats verwacht worden, dat zij hun burgerplichten nakomen, dat zij bewuste burgers
zijn; met hen heeft de partij behoefte aan een regelmatig contact.
Uiteraard is dit contact primair noodzakelijk met degenen,
die zich bereid hebben verklaard politieke leiding te geven: het
kader der partij. Zijn vorming en activering is een eerste partijtaak. Maar pas in 1949 kon met een stelselmatige kadervorming
een aanvang worden gemaakt naast de voorlichting door partijperiodieken (Opmars, Gemeenteraad en Kath. Staatk. Maandschrift) en brochures. Het stelsel der regionale kaderdagen werd
ingevoerd. Zij worden jaarlijks centraal "opgezet" en gedecentraliseerd uitgevoerd. Deze jaarlijks weerkerende regionale werkers- of kaderdagen vormden dan het begin van een opzet, die
tenslotte de oprichting van het Vormingsinstituut der K.V.P.
tot gevolg had.
Het

Vormingsinstifuut.

De in het oog van velen té grootse, té stoutmoedige plannen
om tot oprichting van een Centraal Vormingsinstituut te ge369
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raken, zijn sedert enige maanden verwezenlijkt. Veler medewerldng in den lande, waaruit bewuste politieke belangstelling
en bewust burgerschap blijkt, heeft tot deze onverwacht snelle
verwezenlijking bijgedragen. Het instituut "draait" nu. Zijn
werkzaamheid in de afgelopen eerste maanden van zijn bestaan
stemt tot tevredenheid en hoopvolle verwachting.
Dit instituut is voor de KV.P. o.m. een der belangrijkste middelen tot versterking der democratie. Die bereikt kan worden
door voorlichting en vorming van een geselecteerde kern van het
partijkader, door "diepere vorming" van hen, die daarvoor de
geschiktheid bezitten, door meningsvorming en meningsuiting
van vele representanten uit de verschillende geledingen van ons
volk over die vraagstukken van politieke aard, welke in de verschillende groeperingen vooral levend zijn. Het instituut der
K.V.P. is daar een centrum voor ontwikkeling en vorming en
gesprek.
Door middel van dit vormingsinstituut zal een grote groep
katholieke Nederlanders, die een rol speelt in het politieke en
sociale leven, die verspreid is over heel het land en over alle
standen en groeperingen, een motorische kracht kunnen worden, die zijn invloed alom doet gelden, die door woord en daad
ons volk bekendheid en waardering bij brengt voor de politiek,
voor het doel der KV.P., voor de belangrijkste programpunten
en onderdelen van het beleid, die aan de orde zijn.
Wordt dit inderdaad bereikt - uiteraard na een reeks van
jaren - dan heeft de KV.P. door haar vormingsinstituut een
zeer grote bijdrage geleverd voor de noodzakelijke versterking
der democratie, zonder welke zij in plaats van een zegen eer een
gevaar betekent.
Jongerenorganisatie.
Nadrukkelijk is gebleken, dat de jeugd in de oorlogsjaren
nauwelijks bekendheid verkreeg met het wezen der democratie,
met haar werkzaamheid in dit land. Hoogstens nam zij kennis
van negatieve critiek op "de democratie" van voor de oorlog, op
haar zwakte en besluiteloosheid. Uit deze oorlogsjeugd groeiden de jonge burgers van na de bevrijding, die de zuurdesem der
democratie behoorden te zijn, die verjonging en vernieuwing
moesten brengen temidden der "overwinterde" burgers, partijleden en partijfunctionarissen.
De oprichting ener jongensorganisatie was een der eerste
daden der nieuwe katholieke politieke organisatie, de KV.P.
Een daad die getuigde van goed, psychologisch inzicht, van
visie op de toekomst. De doelstelling werd kort en duidelijk geformuleerd: haar leden te vormen tot bewuste dragers van
politieke idealen en tot goede leden der KV.P. De jongerenorganisatie sloeg in. Al volgden er inzinkingen, al zijn er ups en
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downs, de huidige situatie biedt goede kansen voor de toekomst,
voor de toekomst van de partij en van de democratie in ons land,
voor democratische samenwerking in Europees en groter verband, want het zijn met name de jongeren die begrip hebben
voor de eisen de internationale politiek.
Jonge mensen, zij het een kern onzer mannelijke en vrouwelijke jeugd, worden zich hun burgerplicht bewust: zij spenderen
tijd en studie om bij te zijn, zij doen hun invloed in de partij
gelden. Zij leren de democratie op de beste wijze kennen, door
er mee om te gaan, door haar toe te passen. Zij hebben vrijheid in gebondenheid leren kennen als een maatschappelijk goed
van zeer grote waarde.
Zij zijn de toekomstige voorlichters en vormers van ons volk;
zij vormen de steunpilaren der democratie in de toekomst, als
zij het doel hunner organisatie maar niet uit het oog verliezen.
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Ontwi1ikeling van het
Buitenlandse Beleid na de Oorlog
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oen de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Georges
Bidault, op 22 September 1944 zijn eerste persconferenhield, zeide hij onder meer: "Vous devez nous prendre
comme nous sommes. Nous ne demandons rien." Op deze
pretentieloze uitspraak liet de nieuwe Minister van Buitenlandse
Zaken, die zijn nieuw verworven prestige geheel te danken had
aan zijn strijdvaardige houding in het verzet de bijna programmatische volzin volgen: "Nous avons un trop grand passé historique et nous allons au devant d'une grande histoire .... Nous
devons travailler ensemble dans un monde nouveau .... Nous
sommes une puissance en train de renaître."
In deze woorden ligt de gehele ontwikkeling opgesloten, die
de buitenlandse politiek van Frankrijk sinds de bevrijding heeft
doorgemaakt. Het is een ontwikkeling die een grote strijd aftekent tussen een hooggespannen ideaal en harde dagelijkse werkelijkheden. Al is het dan ook niet zo sterk als uit de redevoeringen van generaal de GaulIe blijkt, toch is iedere Fransman
zich voortdurend bewust, van nature zelfs en zonder enige inspanning, van het grote historische verleden, waarvan hij de
verantwoordelijke voortdrager is naar een grote toekomst. Hoewel Frankrijk in de Mei- en Junidagen van 1940 onder weinig
verheffende omstandigheden en binnen zeer korte tijd een verschrikkelijke militaire nederlaag had geleden en bovendien in de
eerste maanden van de oorlog ten prooi was aan een bijna dramatische innerlijke politieke verdeeldheid, heeft het nooit opgehouden zich een grote mogendheid te voelen. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat de eerste Minister van Buitenlandse Zaken
na Frankrijks bevrijding de spoedige wedergeboorte als grote
mogendheid zich tot voornaamste taak stelt. Op dit punt leefde
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een sterke hoop en een grote verwachting zowel bij het hoofd
van de toenmalige voorlopige Franse regering als bij de heer
Bidault. In tegenstelling tot de handelwijze van dit hoofd der
eerste Franse regering na de bevrijding, generaal de Gaulle, die
op 20 Januari 1946 gedesillusionneerd zijn post verliet, bleef de
heer Bidault in zijn functies trouw aan zijn eenmaal verkondigd
politiek idealisme om tenslotte steeds meer te ervaren, dat de
werkelijkheid voortdurend de nadruk legt niet op het historische verleden noch op het grote toekomstige perspectief maar
op zoals hij zelf reeds had gezegd: het nemen van de mensen en
de dingen zoals ze zijn.
Het is uiteraard moeilijk na te gaan, waar in het internationale diplomatieke verkeer de grote beslissingen worden genomen
of wel worden nagelaten te nemen. De buitenlandse politiek
wordt nu eenmaal niet in een glazen huis bedreven. Integendeel,
zij wordt uitgewerkt in deftige departementen met grote distinctie en een niet altijd even makkelijk te waarderen bescheidenheid. Een dergelijke handelwijze, die op een zeer sterke traditie
berust in alle Europese landen, heeft natuurlijk zijn voordelen
maar heeft eveneens voor de verantwoordelijke leiders het grote
nadeel, dat de beoordeling van hun politieke daden voor een
goed stuk moet berusten op hetgeen zij met niet al te gulle hand
aan de openbaarheid prijsgeven.
Wanneer dan ook de nieuwe herboren Franse staat sinds 1944
bij monde van zijn Minister van Buitenlandse Zaken zijn groot
élan en verreikende plannen herhaaldelijk heeft ten toon gesteld,
mag dit gelden als een bewijs van idealisme, maar men kan het
de historische beschouwer niet kwalijk nemen, dat hij de verwezenlijking dezer plannen nagaande, bij herhaling stuit op ontgoochelingen als hij ontdekt dat er meer plannen dan realisaties
zijn geweest.

Illusie der Grootheid.
Wanneer men zoals in de hier volgende regels zal blijken de
eerste periode van de Franse diplomatie na de oorlog zou willen
kenmerken, kan men geen andere term vinden dan die van de
"illusie der grootheid". Zoals te verwachten is in een geheel ontredderde wereld, die zich slechts zeer langzaam herstelt van de
catastrophale gebeurtenissen, welke vijf jaar hebben geduurd,
is ook de Franse buitenlandse politiek voortdurend aan onzekerheden en schokken onderhevig geweest en kan men er uiterst
moeilijk een vaste lijn en een vast plan in ontdekken. De enige
constante in de buitenlandse politiek van Frankryk is het feit,
dat zij slechts aan twee mensen is toevertrouwd geweest, die
beiden behoorden tot eenzelfde politieke richting, de M.R.P.leden Georges Bidault en Robert Schuman. Reeds in deze twee
namen ligt een ontwikkeling te zien. Bidault vanwege zijn vroe373

gere beroep sterk historisch denkend en niet van nationale ijdelheid ontbloot, voortreffelijk redenaar en man van de wereld,
Robert Schuman een nuchtere, zakelijke Elzasser, wiens soberheid in woord, gebaar en houding onmiddellijk opvalt en op
wiens naam een plan staat dat niet zozeer bedacht is op de
handhaving van Frankrijks voorbije glorie, als wel op de toekomstige grootheid van Europa.
Teneinde de plaats te bepalen van Frankrijk in het na-oorlogse
diplomatieke verkeer kan men volstaan met de verhouding na
te gaan tussen Frankrijk enerzijds en de grote internationale
organisaties en machten anderzijds. Deze beschouwing zal zich
dan ook beperken tot een schets van de verhouding van Frankrijk tot a) de grote internationale na-oorlogse organisatie b) de
verhouding tot Amerika en Rusland, die zich afspiegelt in
Frankrijks positie ten aanzien van Duitsland en c) in de worsteling om te komen tot de schepping van de Franse Unie. Tenslotte kan zij wellicht nog blijken uit de moeilijkheden welke
Frankrijk in het nabije Oosten en met name Syrië en de Lybanon
heeft gehad.
Voor een inzicht in het ontstaan van de eerste diplomatieke
moeilijkheden van Frankrijk na de bevrijding is het onontbeerlijk
in enkele korte trekken terug te grijpen op hetgeen zich tijdens
de bezetting in en buiten Frankrijk op bestuursgebied heeft afgespeeld.

Het Franse Bewind huiten Frankrijk.
Na de Duitse inval werd generaal de Gaulle aanvankelijk in
Londen en enkele maanden later in Léopoldville de centrale
figuur van alle vrije Fransen. Op 25 September 1941 werd onder
zijn leiding het Comité National Français opgericht, dat op 27
September 1941 met de Russische ambassadeur te Londen,
Maisky, contact opnam en erkenning verkreeg. Tot aan het
einde van de vijandelijkheden is er dan ook een blijvende Franse
missie te Moskou geweest. Amerika, dat later in de oorlog trad,
had nog lange tijd een zaakgelastige in Vichy gehouden en
wachtte tot 11 November 1941 om het bestaan van de Gaulle te
erkennen door hem mede te laten delen in de voordelen van de
leen- en pachtwet. Op 7 April 1942 zond Amerika een ConsulGeneraal voor Frans West-Afrika en Kameroen naar Brazzaville, dat zich bij de Gaulle had aangesloten.
In November 1942 evenwel ontstaat er tijdens de geallieerde
ontscheping in Noord-Afrika een vrij verwarde situatie. Generaal Giraud, die in April 1942 uit Duitsland had weten te ontsnappen en juist 6 maanden in Vichy was geweest, wachtte
daar met admiraal Darlan, door Pétain in Algiers op inspectie
gestuurd, het contact met de Amerikaanse bevelhebber af. Na
besprekingen met generaal Eisenhower nam Darlan de leiding
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op zich van de Franse zaken in Afrika en werd Giraud de militaire chef van Noord-Afrika. Zowel in Amerika als in Engeland
werd deze geste van Eisenhower zeer becritiseerd. Ruim een
maand daarna evenwel klaart de situatie plotseling op door de
moordaanslag op Darlan. Een intensief schriftelijk contact volgt
tussen Giraud en generaal de GaulIe. De besprekingen leidden
op 3 Juni 1943 tot de vorming van het Comité Français de la
Libération Nationale (C.F.L.N.) waarvan zowel de GaulIe als
Giraud beiden president zijn. In November 1943 moet Giraud
evenwel zijn presidentschap prijsgeven om bevelhebber te worden van de Franse Noord-Afrikaanse Strijdkrachten.
Na deze verwikkelingen ligt het voor de hand dat de Engelse
en de Amerikaanse Regering slechts op beperkte wijze het
nieuwe bewind konden erkennen. Slechts Rusland was grif met
zijn totale erkenning van het nieuwe Comité "als vertegenwoordiger van de belangen van de Franse Republiek en van generaal
de Gaulle als de leider van alle vaderlandslievende Franse strijdkrachten die tegen de tyrannie van Hitler wilden strijden". Bij
dit Franse Comité van Algiers lieten zich al ras tal van Regeringen vertegenwoordigen en zowel op de Internationale Arbeidsconferentie als op de Conferentie over het Wereldgeldstelsel was Frankryk vertegenwoordigd, zoals ook Frankrijk in dit
Comité werd geraadpleegd alvorens de Italiaanse wapenstilstand werd ondertekend. In Februari 1944 neemt dit Comité de
naam aan van Voorlopige Regering van de Franse Republiek.
Op de avond van 25 Augustus van 1944, op het moment, dat
de laatste Duitse soldaat uit Parijs wordt verjaagd, doet generaal de GaulIe zijn intrede in Parijs. De erkenning van dit voorlopige bewind te Parijs door de geallieerde mogendheden liet
echter vooralsnog op zich wachten. Voorlopig bepaalde men
zich er toe dit bewind slechts de facto te erkennen.
Een van de voornaamste doelstellingen van de Franse buitenlandse politiek in de nabije toekomst was er derhalve op gericht
vooral van de Drie Groten de volledige de jure erkenning te verkrijgen voor het Voorlopige Bewind, hetgeen hen pas twee
maanden na de bevrijding van het Franse grondgebied gelukt
van de kant van Rusland, Amerika, Engeland en Canada.
Aan deze laatste erkenning was op de 26ste Augustus 1944
een administratief accoord voorafgegaan met Amerika en Engeland strekkende tot regeling van de verhouding van de burgerlijke organen tot die van de geallieerde bezettingslegers. Het
is opmerkelijk, dat in het Amerikaanse accoord een veel grotere
terughoudendheid ten opzichte van het voorlopige Franse Bewind aan de dag wordt gelegd dan in het Engelse. In de Amerikaanse tekst namelijk werd nadrukkelijk tot uiting gebracht,
dat men het voorlopige bewind slechts wilde erkennen, zolang
het door de meerderheid der Fransen zou worden gesteund en
drong erop aan dat het Franse volk zodra de militaire situatie
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dit toe zou laten, zou uitgenodigd worden van zijn recht gebruik
te maken in vrijheid zijn Regering te kiezen. Deze gereserveerde
houding van Amerika ten opzichte van de man, die toen door
geheel Frankrijk als het symbool van vrijheid en verzet werd
gezien hebben de Fransen moeilijk kunnen begrijpen en nog
lange tijd daarna tamelijk slecht kunnen verwerken.
Frankrijk's plaats in
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,
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Internationale Organisaties.

Toen de oorlog teneinde liep ontstonden er allerwege plannen
om door internationale regelingen alles in het werk te stellen in
de toekomst vrede en veiligheid te verzekeren. De eerste belangrijke conferentie, die met dit oogmerk werd gehouden vond
plaats van 21 Augustus tot 29 September 1944 in Dumbarton
Oaks in de Verenigde Staten. In de eerste zitting waren daar
vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en Rusland, terwijl
in de tweede zitting, die van 29 September tot 7 October plaats
had, de vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en China
van gedachten wisselden. Het feit, dat Frankrijk voor deze conferentie niet was uitgenodigd, was aanleiding tot een protest van
Franse zijde, dat met name gericht was tegen de opzet, dat de
permanente zetels van de Peace Council voorbehouden waren
aan Amerika, Engeland, Rusland en China. Op dit protest gaf de
president van de Amerikaanse Commissie voor Buitenlandse
Zaken de volgende vrij bittere verklaring af: "Het moet wel zo
zijn, daar dit de naties zijn, die hun bloed gestort hebben voor de
rest van de wereld. Frankrijk heeft in deze oorlog slechts het
aandeel genomen van een klein land en het zal een zekere leertijd moeten doormaken om aan te tonen dat het recht heeft op
een permanente zetel in deze Raad."
Het is voor het eerst de Russische Regering, die op 11 November 1944 de Regeringen van Engeland en Amerika in overweging geeft Frankrijk uit te nodigen deel te nemen aan de
werkzaamheden van de Europese Adviescommissie en wel als
vierde permanent lid. Het gevoel van isolement, dat Frankrijk
tegen het einde van de oorlog in het internationale verkeer begon te verkrijgen, voornamelijk gevoed door de gereserveerde
erkenning van het Voorlopige Bewind in Parijs van de zijde der
grote mogendheden, werd door deze Russische geste enigszins
verbroken. Van de andere kant legde de Amerikaanse Staatssecretaris, Stettinius, ter gelegenheid van deze uitnodiging aan
Frankrijk toe te treden tot deze Europese Adviescommissie een
verklaring af, waarin men de beweegredenen van de Amerikaanse terughoudendheid kan vinden. Stettinius verklaarde namelijk, dat het waarschijnlijk te achten was, dat generaal de
Gaulle en zijn adviseurs zich opmaakten om de annexatie van
het gehele Duitse grondgebied aan de linker Rijnoever gelegen,
op te eisen. Bovendien achtte hij het niet uitgesloten, dat de
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Fransen militaire bezetting van het Rijnland en van het Ruhrbekken zouden eisen en beslag zouden willen leggen voor de naoorlogsjaren op Duitse arbeidskrachten als compensatie voor
de arbeid, die ten gunste van de Duitse industrie verricht was
door Franse krijgsgevangenen en gedeporteerden.
Tijdens de conferentie van 6 tot 17 Januari 1945 in HotSprings, waar de problemen de Passific betreffend aan de orde
worden gebracht, kan Frankrijk noch het standpunt van de
Hindouse delegatie, dat eiste onmiddellijk een einde te maken
aan de exploitatie van Indië, Indo-China en Insulinde, noch de
Amerikaanse thesis inzake een "charter of trusteeship" onderschrijven, maar verdedigde het de opvatting, dat het Indo-China
tot politieke en culturele ontwikkeling wilde voeren binnen het
kader van de Franse gemeenschap. Een thesis, die zeker in die
dagen in Amerikaanse oren een min of meer imperialistische
of koloniale klank had.
In dezelfde maand Januari tekende de Franse gezant te
Washington de Verklaring van de Verenigde Naties, bij welke
gelegenheid president Roosevelt zeide, dat men nu wel zien kon
hoezeer Frankrijk, in macht en gezag toenemend, langzamerhand de plaats weer ging bekleden, die het toekwam. Hoe welwillend ook geformuleerd, bemerkt men toch de nog steeds bestaande Amerikaanse voorzichtigheid ten opzichte van Frankrijk.
Op 7 Februari 1945 verneemt Frankrijk uit een communiqué
van het Londense Ministerie van Informatie, dat ergens in de
buurt van de Zwarte Zee een bespreking plaats heeft tussen
Churchill, Roosevelt en Stalin. Het is een slag voor Frankrijk,
dat het bij deze conferentie niet is uitgenodigd, doch in het
communiqué van 12 Februari na afloop van deze conferentie
van Yalta, wordt de pil enigszins verguld als blijkt, dat Frankrijk, als het daartoe de wens te kennen geeft, door de drie
mogendheden zal worden uitgenodigd een stuk van Duitsland
te bezetten en als vierde lid kan deelnemen aan de op te richten
controle-commissie in Duitsland. Ten aanzien van de toekomstige wereldorganisatie voor de vrede, wordt in het communiqué
medegedeeld, dat er op de 25ste April 1945 in San-Francisco
een conferentie van de Verenigde Naties zal worden gehouden,
waartoe ook China en Frankrijk zullen worden uitgenodigd. Op
23 April aanvaardt Frankrijk de uitnodiging deel te nemen aan
de werkzaamheden van de conferentie van San-Francisco. Tegelijkertijd maakt Frankrijk bekend dat zij op bepaalde voorwaarden wil toetreden als "uitnodigend" lid. Met name wenste
Frankrijk enige wijzigingen te brengen in het te Dumbarton
Oaks vastgestelde ontwerp met betrekking tot de collectieve
veiligheid. De drie grote mogendheden evenwel verwerpen de
door Frankrijk gestelde voorwaarden, waarop Frankrijk beslist
niet toe te treden als "uitnodigende" mogendheid. De Franse
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ambassadeur te Washington, Henry Bonnet geeft de pers de
beweegredenen door te verklaren, dat Frankrijk weigert "uitnodigende" mogendheid te zijn, daar het zich tijdens deze besprekingen niet te veel gebonden wil achten aan de Vier Groten.
Enkele dagen daarna geeft de Franse Regering een nota uit,
de punten bevattende welke volgens haar geamendeerd dienden
te worden in het ontwerp van Dumbarton Oaks teneinde de
hechtheid en de doeltreffendheid van de internationale organisatie te versterken. Het voornaamste punt ligt wel in de bezwaren, die Frankrijk heeft tegen de wijze van stemming in de
Veiligheidsraad.
Enigszins gepikeerd is Frankrijk mede, omdat als officiële
talen ter conferentie slechts erkend zijn het Engels, Russisch
en Spaans, maar niet het Frans. Alvorens naar San-Francisco
te vertrekken definieert de Minister van Buitenlandse Zaken,
Bidault, in de Kamer het Franse standpunt op de hem bekende
aphoristische wijze door als standpunt af te geven: "Servir
l'idéal sans quitter Ie réel."
Aan de vooravond van de conferentie van San-Francisco rijzen
nog enige moeilijkheden, die niet bijzonder geschikt zijn geweest
de goede verstandhouding tussen Frankrijk en de Vier Groten
te verstevigen. Een gerucht is blijkbaar van Parijs naar Amerika
overgekomen, dat Frankrijk in de eerste plaats een meervoudig
stemmenstelsel wilde. Een gerucht, dat voor de Amerikaanse
president blijkbaar genoeg grond had om onmiddellijk bekend
te maken, dat Amerika zich met één enkele stem tevreden stelde.
Het tweede gerucht was, dat Frankrijk zijn instemming met het
Handvest van de Vrede zou laten afhangen van de goedkeuring
door de geallieerden van de Franse voorstellen het Rijn-, Ruhren Saargebied te controleren. Een gerucht dat ernstig genoeg
was om de heer Bidault onmiddellijk na zijn aankomst te SanFrancisco te bewegen tot een officiële ontkenning. Men heeft
een ogenblik gedacht, dat het feit, dat de heer Bidault zich in
hetzelfde vliegtuig bevond, waarmede de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Spaak, naar Amerika vloog van
invloed was geweest op de merkwaardige verklaring door deze
laatste afgelegd: "dat de Grote Mogendheden niet alléén de
wereld vertegenwoordigen, maar dat ook andere kleine landen
een wezenlijke rol te spelen hebben in de handhaving van de
vrede." Ging deze verklaring voor Frankrijk betekenen dat het
zijn illusie bij de groten te behoren opgaf om zich aan het hoofd
te stellen van de kleinen? Het antwoord hierop werd op de
eerste Mei 1945 door Bidault in een rede, te San-Francisco
uitgesproken, duidelijk gegeven. Bidault eiste met klem voor
Frankrijk alle rechten en verantwoordelijkheden op, die toekwamen aan staten van de eerste rang. In een de volgende dag
gegeven persconferentie liet de heer Bidault hetzelfde geluid
horen, toen hij op een hem gestelde vraag op heftige toon ant-
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woordde, dat het niet meer dan billijk was, dat Frankrijk zou
behoren tot die landen die de Duitse capitulatie in ontvangst
zouden nemen.
Er waren ook successen voor Frankrijk in San-Francisco. In
de eerste plaats de erkenning van het Frans als officiële taal.
Het voorstel daartoe werd gesteund behalve door Rusland en
Canada door vrijwel alle Zuid-Amerikaanse Staten en door de
meeste kleine naties. Een unieke gelegenheid was hier aanwezig
geweest voor Frankrijk de leiding te nemen van de kleine Staten, doch de Franse Minister van Buitenlandse Zaken leefde nog
te zeer in de verwachtingen van het "idéal" om de mogelijkheden van het "réel" te onderkennen. Behalve het bovenvermelde
succes op het gebied van de taal vonden ook de Franse voorstellen inzake de wijze van stemming bijval. Tenslotte was ook
zijn verkiezing tot permanent lid van de Veiligheidsraad een feit
van eminent belang. Alvorens te vertrekken uit San-Francisco
verklaarde Bidault aan een speciale correspondent van het
A.F.P. dat in San-Francisco tijdens het verloop der werkzaamheden het gezag van Frankrijk voortdurend was toegenomen.
Gebleken is, aldus Bidault, dat men zonder ons geen duurzame
organisatie kan verwezenlijken. Niettemin moet men vaststellen, dat wat sommige vraagstukken betreft, waarvoor men geen
oplossing gevodnen heeft het nuttig had kunnen zijn Frankrijk
te raadplegen. Aldus in enkele woorden de balans opmakend
van het Franse verschijnen in San-Francisco.
Ondanks de versteviging van de Franse positie tijdens SanFrancisco wachtte de Franse diplomatie op 18 Juli 1945 een
ontgoocheling toen in Potsdam door de Drie Groten een aantal
vraagstukken werden besproken, waarbij Frankrijk ten nauwste
geïnteresseerd was. Frankrijk kon toen niets anders doen, dan
zijn Londense ambassadeur opdracht geven de heer Eden voor
zijn vertrek naar Potsdam in te lichten over het Franse standpunt. Na het communiqué inzake de conferentie te Potsdam
drukte de Franse Regering dan ook openlijk haar spijt uit, dat
deze problemen zonder haar medewerking zijn besproken. Niettemin aanvaardde het Franse gouvernement deel te nemen aan
de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Vijf
Grote Mogendheden, tegelijkertijd daarbij vastleggend, dat het
er niet van af kon zien gemoeid te worden in de regelingen die
getroffen zouden worden met Roemenië, Bulgarije, Hongarije
en Finland. Zoals straks blijken zal is ook dit laatste een vrome
wens gebleken te zijn.
Hoewel Moskou tot nu toe dikwijls op de bres was gesprongen
voor Frankrijk leverde het met betrekking tot de in Moskou te
houden besprekingen inzake de schadevergoedingen Frankrijk
een merkwaardig spel door het voorstel van Amerika en Engeland Frankrijk daartoe uit te nodigen te beantwoorden met het
tegenvoorstel ook Polen toe te laten, hetgeen uiteraard onmo-
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gelijk was, daar deze beide Regeringen het bewind van Warschau
niet hadden erkend. Eerst tegen de 4de Augustus wordt Frankrijk uitgenodigd naar Moskou te komen.
In deze worsteling van Frankrijk wederom erkend te worden
als grote mogendheid speelde ook de reis van generaal de GaulIe
in Augustus 1945 naar Amerika een rol. Op een persconferentie
stak het hoofd van de toenmalige Franse Regering zijn verwachtingen inzake Duitsland niet onder stoelen of banken. De
persoon van de GaulIe werd uitbundig toegejuicht maar zijn
politieke opvattingen ontmoetten critiek, zelfs zozeer, dat een
correspondent van Associated Pre ss kon schrijven, dat het verblijf van generaal de GaulIe in de Verenigde Staten beheerst
werd door het kapitale feit, dat de Amerikaanse Regering zich
niet al te zeer beijverde om Frankrijk te beschouwen als een
mogendheid van de eerste rang.
De tijdens de conferentie te Potsdam door Frankrijk afgelegde
verklaring inzake de Balkan-Staten is blijkbaar de Russen een
doorn in het oog geweest. Het is reeds gebleken uit hun tegenwerking Frankrijk uit te nodigen voor de conferentie in Moskou,
het blijkt vooral op de in September te Londen gehouden conferentie tussen de vijf Ministers van Buitenlandse Zaken, welke
conferentie tenslotte geheel doodloopt aangezien Rusland geen
Franse inmenging wenst inzake de regelingen ten aanzien van
de voormalige satellietstaten van Duitsland op de Balkan. Als
gevolg daarvan is een duidelijke toenadering merkbaar in de
verhouding van Frankrijk tot Engeland en Amerika.
Als een echo op de mislukking van de conferentie in Londen
kan men de redevoering beschouwen, die generaal de Gaulle op
11 October in Brussel heeft gehouden, waarin hij met nadruk
heeft betoogd, dat Frankrijk zich nooit gebonden kan achten
door beslissingen, die zonder hem genomen zijn. In dezelfde rede
fulmineert de generaal tegen de conferenties van Drie en stelt
als voorwaarde voor de conferenties van Vijf, dat alle vraagstukken welke daar ter sprake komen zowel door Frankrijk
als door de anderen moeten kunnen worden anngesneden.
De ontstemming van de Franse Regering ten aanzien van de
buiten haar om genomen beslissingen inzake Duitsland brengen
haar er toe in de maand November bedekt met veto te dreigen
tegen de voorstellen tot centralisatie van het Duitse bestuur.
Wanneer op 23 November generaal de Gaulle zijn nieuw Kabinet heeft gevormd legt hij een Regeringsverklaring af, waarin
hij zijn in Brussel uitgesproken gedachten thans officieel hervat door te zeggen, dat het in het algemeen belang is naar
Frankrijk te luisteren en dat Frankrijk in niets kan toestemmen,
dat het niet van te voren, tegelijkertijd en op hetzelfde niveau
als de andere grote mogendheden aanvaard heeft.
Ondanks het bestaan van de Raad van vijf Ministers vindt
als gevolg van het vastlopen van de conferentie in Londen op
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7 December te Moskou een bespreking plaats tussen Byrnes,
Bevin en Molotov. Frankrijk is hierover ten zeerste onstemd.
Bidault verklaart dan ook op bittere wijze in de Kamer dat, als
men te Moskou alleen maar over de atoomenergie wil spreken,
Frankrijk stellig uitgenodigd had moeten worden daar de
Franse geleerden in dit opzicht aan de spits staan. Doch het
ging niet alleen over atoomaangelegenheden, want de 23ste
wordt Bidault te Parijs officieel op de hoogte gebracht van de
te Moskou genomen beslissing, dat Frankrijk geen aandeel zal
hebben in de voorbereiding van de vredesverdragen met de
Balkan-staten en Finland. De Franse Regering blijft een maand
bouderen, waarna in een officiële nota wordt gezegd, dat Frankrijk dit standpunt moeilijk kan aanvaarden aangezien het materiële, morele en politieke belangen heeft in de Balkan-staten,
waarmede men noodzakelijkerwijze rekening dient te houden.
De Grote Drie leggen deze nota echter naast zich neer.
Het schijnt wel alsof de hardnekkige poging van Frankrijk
zich zo snel mogelijk te plaatsen in de rij van de allergrootste
mogendheden in de loop van de volgende jaren enigszins wordt
opgegeven. Wanneer men de diplomatieke activiteit van Frankrijk in de internationale organisaties en belangrijke internationale conferenties van het begin van 1946 af overziet, krijgt men
de indruk dat Frankrijk zijn internationale gezag tracht op te
bouwen langs de weg van een middelaarschap tussen de steeds
duidelijker wordende afzonderlijke sferen in deze organen. Reeds
in Januari 1946, wanneer de eerste vergadering van de Verenigde Naties te Londen bijeen komt, ziet men de Franse delegatie, die onder leiding staat van Bidault, van het begin af de
nadruk leggen op een oprechte internationale samenwerking.
De voornaamste daartoe door Frankrijk gebruikte middelen zijn
ten eerste het in het werk stellen van alle pogingen om de verdeling in een Slavisch en Angel-Saksich blok te voorkomen en
in de tweede plaats om de wensen, rechten en verlangens van
de middelgrote en kleine naties zoveel mogelijk te eerbiedigen
en te doen eerbiedigen.
Een uiterst delicaat punt in deze in Januari gehouden besprekingen is voor Frankrijk het vraagstuk van de trusteeships.
Met name de Engelse politieke zet om Tanganyika, Kameroen en
Togo onder een regiem van trusteeship te plaatsen is voor een
ieder die de historische en nog steeds bestaande spanningen
kent tussen de Engelsen en de Fransen in Noord-Afrika volkomen onaanvaardbaar. Bidault weet dan ook te bereiken, dat
deze kwestie uitsluitend door Frankrijk met Engeland zal worden geregeld, met de fraaie bepaling erbij, dat deze regeling zal
vallen binnen het kader van het handvest van San-Francisco.
Nog duidelijker blijkt de nieuwe Franse politieke lijn in de
vergadering van de Veiligheidsraad van 25 Maart 1946. De debatten in de Veiligheidsraad worden dan beheerst door het
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geschil tussen Rusland en Iran. Een Frans voorstel wordt aangenomen om een subcommissie in te stellen die een compromis
zal trachten te vinden tussen de verschillende standpunten.
Frankrijk wordt met Rusland en de Verenigde Staten lid van
deze commissie. Naar aanleding daarvan verklaart Bidault, dat
de instructies, die door de Franse Regering aan haar vertegenwoordiger zijn gegeven, beogen verzoening tot stand te brengen
en erop gericht zijn de beginselen van het handvest met betrekking tot de souvereiniteit en de onafhankelijkheid van alle staten te verdedigen.
Een diplomatiek succes boekt Frankrijk als op 25 April een
conferentie van Vier begint, waarbij in tegenstelling tot vroeger
in Potsdam en Moskou genomen besluiten eenstemming een
voorstel wordt aangenomen, dat alle leden van de Raad aan alle
zittingen deel zullen nemen en zich in alle discussies kunnen
mengen. Frankrijk kon hierdoor thans zijn woord meespreken
bij de voorbereding van de vredesverdragen met de Balkanstaten.
Niet weinig voldaan over het nieuw herwonnen prestige is de
Franse diplomatie als van 29 Juli tot 15 October 1946 voor de
tweede maal in een kwart eeuw de vredesconferentie in Parys
wordt gehouden. Reeds bij de aanvang van deze conferentie
bleek wederom welk een prachtige gelegenheid Frankrijk werd
geboden om zich aan het hoofd te stellen van de kleine en middelgrote naties. Deze laatsten toch boden de heer Bidault zowel
om zijn persoonlijke kwaliteiten als op grond van het land dat
hij vertegenwoordigde onmiddellijk het permanente voorzitterschap aan. Rusland echter verhinderde dit. De houding van
Frankrijk tijdens deze conferentie was bijzonder bescheiden, hetgeen men eensdeels kan toeschrijven aan zijn gastheerlijke verplichtingen, maar anderdeels ook kan worden verklaard door
zijn voorkeur zich in de steeds scherper wordende Oost-West
tegenstelling van inmenging te onthouden om daardoor doeltreffender zijn bemiddelende rol te kunnen vervullen.
Als uitvloeisel van deze nieuwe taak mag men dan ook de
houding zien welke Frankrijk in de in Augustus en September
van dat jaar gehouden zitting van de Veiligheidsraad aannam,
toen het weigerde deel te nemen aan de controle van de volksstemming in Griekenland en vooral door zich van stemming te
onthouden bij het voorstel van Gromyko strekkende tot een
onderzoek naar de effectieven van de zee- en luchtbases van de
leden van de Verenigde Naties.
Aan zijn verzoenend optreden dankt Frankrijk in het jaar 1946
een snelle groei van zijn internationale gezag. Dit wordt nog
eens bevestigd als tegen het einde van het jaar de Vier Ministers
tegelijkertijd met de Vergadering van de Verenigde Naties hun
derde zitting van datzelfde jaar in New York houden. Het
onderwerp van bespreking werd wederom gevormd door de reeds
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bestudeerde voorstellen tot een vredesverdrag met de vijf Satelliet-staten. Zoals men zich herinneren zal was reeds in Parijs
gebleken dat het vraagstuk van Triëst een der meest netelige
was. Het lukt de Franse diplomatie tenslotte daarvoor een formule te vinden, die de mogelijkheid inhield er een minimumovereenstemming op te verkrijgen.
Wanneer we iets langer hebben stilgestaan bij de eerste jaren
na de bevrijding, dan was dat noodzakelijk om aan te tonen hoe
Frankrijk eigenlijk na de oorlog niet slechts had te werken aan
de reconstructie van zijn stoffelijk gebied, maar ook voor de
droeve noodzaak stond de rconstructie van zijn internationaal
gezag actief ter hand te nemen. In de gewelddadige onderbreking van de diplomatieke lijn van Frankrijk ligt iets tragisch,
er ligt evenwel ook een element van zeer grote waarde in. Het
element namelijk, dat de eerste Franse Minister van Buitenlandse Zaken na de bevrijding in de in de aanvang van deze
beschouwing geciteerde woorden heeft vermeld, een element
van waarachtigheid van de dingen en mensen te nemen zoals ze
werkelijk zijn. Men kan zeggen dat door deze onderbreking een
enigszins overspannen en misschien wat paradeachtige op oud
traditionalisme berustende diplomatieke activiteit is gelouterd
tot een vorm van nieuwe en waarachtige zakelijkheid, die beter
in overeenstemming is met de werkelijke positie van Frankrijk
in de wereld. Indien voorlopig een conclusie mag worden aangeduid, dan kan het slechts zijn in deze zin, dat het schetterende
beroep op het grootse verleden en op de historische toekomst,
dat na de oorlog voortdurend opklinkt uit de mond van generaal
de Gaulle en zijn Minister van Buitenlandse Zaken langzamerhand is gaan verstillen tot een eerlijk evenwichtig reëel buitenlands politiek beleid.
Wanneer deze analyse eindigt met de situatie van eind 1946,
dan is dat, omdat ik de mening ben toegedaan, dat na grote
schommelingen Frankrijk uiteindelijk die buitenlandse politieke
beleidslijn heeft gevonden, die tot op heden nog steeds te merken
is, hetgeen ik in een volgend artikel hoop aan te tonen.
(Het tweede gedeelte van dit artikel zal verschijnen in het
Aprilnummer dus na het dubbelnummer Februari/Maart,
dat gewijd is aan de Grondwet. Redactie).
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/AN Washington
NAAR Brussel
LDOOR
J. J. FENS

anneer wij de besprekingen, welke in de zesde
zitting van de Noord-Atlantische Raad te Brussel
op 18 en 19 December 1.1. zijn gevoerd en de beslissingen, welk daar genomen zijn, op de juiste waarde
willen taxeren, dan zullen wij ons in herinnering moeten brengen, hetgeen zich sinds eind September 1950 rond de plannen
voor de verdediging van West-Europa heeft afgespeeld. Eigenlijk zouden wij nog iets verder moeten teruggaan nl. tot 11
Augustus 1950, toen de Raadgevende Vergadering van de Raad
van Europa te Straatsburg een "aanbeveling nopens de oprichting van een Europees leger", bekend als de motie Churchill,
aannam. De onheilspellende internationale situatie urgeerde de
leden van de Raadgevende Vergadering, tegen de statuten in,
zich uit te spreken over Europa's militaire aangelegenheden.
Zonder aan de stimulerende invloed van deze motie Churchill iets
te willen afdoen, nemen wij als uitgangspunt voor onze beschouwingen liever hetgeen eind September geschiedde. Toen immers
nam de Noord-Atlantische Raad het besluit tot het vormen van
een geïntegreerd leger voor de verdediging van West-Europa op
een zo vroeg mogelijk tijdstip; aan de vorming van dit leger
zullen deelnemen de West-Europese landen) de Verenigde Staten
van Noord-Amerika en Canada.
Het "zo vroeg mogelijk tijdstip" impliceerde, dat haast geboden was.·
De Ministers van Defensies en de Chefs van Staven der
Noord-Atlantische landen kwamen, niet zozeer vol goede moed
als wel vol goede bedoelingen, op 28 October te Washington te
samen om de vorming van het geïntegreerde leger en route te
zetten. Het ontbreken van goede moed, dat de Nederlandse
Minister van Oorlog en Marine reeds bij zijn vertrek naar de
conferentie ten overstaan van de pers luchtte, had ongetwijfeld
zijn reden. Te Washington immers zou de militaire inschakeling
van West-Duitsland ter sprake komen. Bepaald een épineuse
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kwestie, temeer daar de standpunten van de Verenigde Staten
en Frankrijk lijnrecht tegenover elkander stonden. Amerika
wilde zo spoedig mogelijke inschakeling van Duitse divisies;
Frankrijk wilde geen Duitser zien in de Westerse verdediging.
Amerika achtte de inschakeling van de Duitsers onvermijdelijk
om het gebrek aan mankracht in West-Europa aan te vullen;
Frankrijk was bereid zijn eigen sterkte uit te breiden van 5 tot
20 divisies op voorwaarde, dat Amerika en Engeland hun contingenten op het vaste land zouden uitbreiden, maar onder geen
beding Duitsers in de West-Europese verdediging.

Het plan Pléven.
Wij willen niet ontkennen, dat het voor de Franse regering
uiterst moeilijk was een oplossing te vinden, welke het Franse
volk zou voldoen maar tevens ter conferentie te Washington op
haar goede wil zou duiden om mede te werken aan de geïntegreerde defensie. Minister René Pléven is met het door hem
ontworpen plan in zijn poging het eerste te bereiken wel geslaagd, het tweede heeft hij zeker niet bereikt. Welke was de
inhoud van het plan-Pléven, dat op 24 October door de Franse
Assemblée werd goedgekeurd?
1. Oprichting van een geunificeerd Europees leger voor gemeenschappelijke verdediging.
2. Benoeming van een Europese Minister van Defensie, die
verantwoordelijk is aan een Europese Assemblée of Hoge
Autoriteit.
3. Alvorens tot de vorming van het Europese leger over te
gaan moet het plan-Schuman zijn aangenomen.
4. Een gemeenschappelijk budget om het Europese leger te
financieren.
5. De deelnemende landen mogen naast de contingenten, bestemd voor het Europese leger, een eigen leger aanhouden.
6. Het Europese leger moet opereren als een integrerend deel
van de defensiemacht van het N. A. Pact.
7. Inschakeling van Duitse eenheden de sterkte van een compagnie niet te bovengaande eerst dan, wanneer het Europese leger op de been is gebracht.
De toelichting van het plan sprak van een soort proeftijd van
enige jaren; de gehele conceptie wekte sterk de indruk van die
van een vreemdelingenlegioen; men zou immers de door de
Europese landen ter beschikking gestelde contingenten volledig
dooreenmengen tot een expeditionaire macht van ± 100.000 man
(nog geen 6 divisies), die ter beschikking zou komen van de
defensiemacht van het N. A. Pact, m.a.w. van de geïntegreerde
West-Europese defensie, waartoe de N. A. Raad in September
besloten had.
In het plan-Pléven schuilden grote bezwaren.
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Ten eerste zou het enige jaren duren, alvorens de vorming
van het Europese leger zou zijn voltrokken, terwijl, die vorming
voltrokken zijnde, men nog zou moeten aanvangen met de integratie van nog te vormen Duitse eenheden in het nieuwe leger.
In vele gevallen gaat de stelling, dat de tijd voor ons werkt, op.
In de huidige omstandigheden, waarin de dreiging uit het Oosten
zo tastbaar is, zal de tijd niet voor ons werken, omdat die tijd
ontbreekt. Met volle instemming citeren wij hetgeen Professor
Romme, zij het in een ander verband, in de Volkskrant van 30
November over het Europese leger schreef: "Een permanente
Europese defensieorganisatie - niet natuurlijk alleen maar als
een woord, maar als begrip, dat wezenlijk onderscheiden is van
samenwerkende legers onder een gemeenschappelijk opperbevel
- duurt, alleen voor het verkrijgen van overeenstemming daarover, naar onze vaste overtuiging enige jaren." Zijn wij het niet
allen en met elkander eens, dat wij het risico der "enige jaren"
niet mogen en kunnen aanvaarden?
Een ander bezwaar was, dat het Europese legioen in getalsterkte volkomen onvoldoende zou zijn, tenzij men erop speculeerde,
dat de voor een redelijke kans op beveiliging van West-Europa
benodigde 50 à 60 divisies zouden worden aangevuld door Amerika, Canada en Engeland! Welk een verhouding! West-Europa
levert nog geen 6 divisies, de 44 overige eisen wij van onze
partners, terwijl de rest van de West-Europese mankracht ter
beschikking blijft van de afzonderlijke West-Europese landen
en niet ten goede komt aan de verdediging van het zo warm
gepropageerde éne West-Europa!
De West-Europese Minister van Defensie van het plan-Pléven
is een eenzaam man. Zou hij kunnen werken zonder een Minister
van Financiën, van Economische Zaken?
Aan het plan-Pléven was geen lang leven beschoren. Op de
conferentie te Washington, waar het door Jules Moch werd gepresenteerd, werd het onaanvaardbaar verklaard. Begrijpelijk
overigens, alleen reeds gezien in het licht van Marshall's verklaring bij de aanvang der conferentie: "Spoed is geboden; de
strijdkrachten waarover Europa thans beschikt, zijn absoluut
onvoldoende om een aanval te weerstaan zonder in de eerste
phase ernstige verliezen te lijden." Men kwam niet tot een
accoord betreffende het voornaamste programmapunt nI. de
integratie der strijdkrachten mét inschakeling van West-Duitsland. Evenmin werd de bevelsstructuur opgelost, zodat ook de
benoeming van een opperbevelhebber der Atlantische strijdkrachten uitbleef. Enige punten van ondergeschikt belang, gegoten in de vorm van aanbevelingen vanwege de Chefs van
Staven, werden aanvaard.
Washington was op dood spoor, aan de verwachting van de
Westerse wereld, dat dáár nu eindelijk de grote beslissingen
zouden vallen werd de bodem ingeslagen.
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Toch viel de deur niet dicht. De Ministers van Defensie stelden
de plannen voor de integratie in handen van de militaire commissie en van de permanente Raad van plaatsvervangers en
Acheson sprak de hoop uit, dat de besprekingen ten spoedigste
zouden worden hervat.
In al deze somberheid bleek toch spoedig een lichtstraal door
te dringen, nI. het feit, dat de partijen zich ervan bewust werden
niet de verantwoordelijkheid voor een uitstel op lange termijn
van de organisatie der West-Europese verdediging te kunnen
aanvaarden. De militaire commissie en de permanente Raad van
plaatsvervangers begonnen reeds zeer spoedig te Londen aan
nieuwe besprekingen. De maand November kenmerkte zich door
een levendig politiek beweeg rond de integratie der Westerse
verdediging. Op 7 November gaf Pléven de verzekering, dat
Frankrijk genegen was tot naar zijn mening vergaande concessies ten aanzien van de Duitse inschakeling, waardoor de Amerikaanse en Franse standpunten elkaar zeer nabij zouden komen.
~aar in politieke kringen verluidde, had Pléven het optreden
van Moch (dus in wezen zijn eigen plannen) gedésavoueerd en
zou hij de zaak met Schuman samen in handen genomen hebben.
Duitsland reageert.

De reactie op deze uiting volgde pijlsnel nI. reeds op 8 November en wel van de zijde van West-Duitsland. Het is begrijpelijk,
dat de West-Duitsers maar weinig gesticht waren over de onderhandelingen te Washington "de vous et sans vous" betreffende
de inschakeling van West-Duitsland in de Atlantische verdediging. Adenauer had geen moment geaarzeld het eerste planPléven onaanvaardbaar te verklaren. Maar nu op 8 November
- na een onderhoud met François Poncet en MacCloy - sprak
Adenauer zijn voldoening uit over het nieuwe Franse plan, hetwelk de verzekering bevatte, dat de Duitsers in een Europees
leger dezelfde status zouden bezitten als de andere participanten en dat de Westelijke legers sterk genoeg zouden zijn om een
agressie van Rusland te weerstaan.
Op 9 November verdedigde de bondskanselier persoonlijk de
door hem bij de Bondsdag ingediende resolutie, in welke hij
aandrong op een Duitse bijdrage aan de Westerse defensie onder
voorwaarde van Duitslands volkomen gelijkheid met de andere
deelnemers aan die defensie. "Wij Duitsers merken met voldoening en dankbaarheid op, dat het plan-Pléven geen discriminatie
jegens Duitsland inhoudt; wij bezien het plan nu als een belangrijke bijdrage tot de integratie van Europa, hetgeen een der
voornaamste doelstellingen der Duitse politiek is."
Tot een resultaat kwam de Bondsdag niet. Heftige tegenstand
tegen de remilitarisatie kwam van de zijde van Dr. Schumacher
en Ds· Niemöller. Remilitarisatie is anti-grondwettelijk. Eerst
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grondwetsherziening, dus eerst verkiezingen. Niet aanlokkelijk
voor de C.D.V., waar Schuhmacher bij de verkiezingen in de
Länder onder de leuze "geen herbewapening" winst had geboekt.
In hoeverre het argument der anti-grondwettelijkheid niet uitsluitend als een politiek instrument is gehanteerd, ligt hier niet
ter beoordeling. Wèl een ander argument, eveneens door Schuhmach er naar voren gebracht. "Europa kan niet de buitenste
gordel van de Amerikaanse verdediging zijn en Duitsland op zijn
beurt weer de buitenste gordel van de Europese verdediging.
De oplossing van het Europese defensievraagstuk is hopeloos,
tenzij een grote macht aan geallieerde troepen (bezetters) in
Duitsland wordt gestationeerd." Dit standpunt is duidelijk. De
Duitsers zijn niet van plan de kastanjes uit het vuur te halen.
Toch heeft op 16 November de meerderheid in de Bondsdag
gestemd vóór de motie-Churchill.
Pro

& Contra.

Intussen begonnen onofficiële berichten, afkomstig uit de
vergaderingen van de militaire commissie en de permanente
Raad de ronde te doen, waaruit bleek, dat Frankrijks en Amerika's standpunten elkaar aanzienlijk naderbij kwamen. De
Franse afgevaardigde in de permanente Raad van plaatsvervangers, Alphand, had van zijn regering opdracht gekregen in
te stemmen met de toelating tot een Europees leger van de
kleinst mogelijke Duitse eenheid welke met de militaire doelmatigheid verenigbaar zou zijn. Men zou elkaar tenslotte gevonden hebben in een "combat-unit". De eis van een Europees
leger bleef door Frankrijk gehandhaafd.
Bekend was, dat de Engelse regering een felle tegenstandstel'
was van een Europees leger. Op 16 November werd bekend
gemaakt, dat Bevin naar Bonn zou reizen om de Bondsregering
onder offerte van heel veel prettige zaken haar eventueel bestaande sympathie voor een Europeese leger uit het hoofd te
praten en haar te overtuigen van een nuttiger inschakeling
rechtstreeks in de geïntegreerde West-Europese verdediging.
Vit welke aantrekkelijkheden bestond deze offerte? Afschaffing
van het bezettingsstatuut ; vervanging van de Hoge Commissarissen door Ambassadeurs; opheffing van de beperking op de
bouw van Duitse handelsschepen; toestemming om per jaar 14.5
millioen in plaats van 11 millioen ton staal te verwerken.
Bevin's reis is om verschillende redenen uitgesteld. Waarschijnlijk zal zij ook wel niet doorgaan, daar de Hoge Comissarissen dezer dagen vermoedelijk met een nog aanlokkelijker
offerte komen.
Het zou te ver voeren alle suggesties en schakeringen hierop,
welke te Londen in beide commissies werden gedaan ten aanzien van Europees leger en Duitse inschakeling, te bespreken.
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Een uitzondering moeten wij maken voor het Nederlandse voorstel. Begin December werd dit voorstel gepubliceerd en aangediend als een bemiddelingspoging tussen partijen om tot overeenstemming te komen over het "hoe" der inschakeling van
Duitsland in de Westerse verdediging. Er zou een Hoge Commissaris (burger) worden benoemd, die toezicht zou houden op
de onmiddellijke recrutering van Duitse soldaten en de opneming van Duitse eenheden ter sterkte van combat-units in de
legers van de landen van het N. A. Pact. In het algemeen zou
hij optreden als verbindingsman tussen de Hoge Comissarissen
der bezetters in Duitsland en de Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie (N.A.T.O.) . Dus geen Europees leger, geen Europese Minister van Defensie, maar ook geen Duitse divisies) zoals
de Amerikanen wensten. Het is moeilijk te beoordelen in hoeverre het commentaar in de pers juist was, dat sprak van verdelen der Duitse eenheden over de Westerse strijdkrachten, die
een defensielinie bezet houden van het Noordpoolgebied tot de
Aegeïsche Zee. Het klinkt ongetwijfeld opwekkend.

Het plan Spofford.
Alle voorstellen en plannen zijn tenslotte uitgekristalliseerd in
het plan Spofford (de Amerikaan Spofford is voorzitter van de
permanente Raad van plaatsvervangers), maar niet voordat
Pléven nog een kabinetscrisis te overwinnen had, aangezien
de socialistische ministers in het Franse kabinet het originele
plan-Pléven slechts node wilden opgeven.
Op 13 December maakte het N. A. planbureau openbaar, dat
de 12 aan de besprekingen te Londen deelnemende landen het
eens waren geworden over de politieke en militaire aanbeveling
voor Duitslands deelneming aan de verdediging van Europa.
In het kort komt de inhoud van het plan-Spofford neer op het
volgende.
De Atlantische mogendheden willen zo spoedig mogelijk ongeveer 150.000 man Duitse troepen op de been brengen, georganiseerd in een aantal combat-units van ± 5000 man. Dit plan zou
worden voorgelegd aan de N. A. Raad en de Ministers van Defensies te Brussel, waarbij tevens zou worden gevoegd de aanbeveling der militaire commissie tot benoeming van een Amerikaanse opperbevelhebber voor de gemeenschappelijke defensiemacht in Europa.
Wat hier gebaard werd, was zeker geen ridiculus mus, maar
een fikse boreling. Welkom? De Duitsers lieten ogenblikkelijk
weten, dat ze niets ermede van doen wilden hebben en de Fransen maakten de entrée nog moeilijker door te verkondigen, dat
zij hun Europees legertje niet konden vergeten; daarom wilden
zij in Januari 1951 met de West-Europese landen nog wel eens
over hun "darling" praten.
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Op 18 en 19 December ll. waren de Ministers van Buitenlandse
Zaken en van Defensie en de Chefs van Staven der N. A. landen
te Brussel bijeen. Deze conferentie zal bekend staan als de zesde
zitting van de N. A. Raad, waar, om de woorden van Acheson
te bezigen, men aan het werk ging; er was reeds genoeg gepraat.
Buiten kijf staat, dat te Brussel inderdaad weinig gepraat is;
in twee dagen was deze belangrijke conferentie geëindigd. Of
het weinig praten een gevolg was van het feit, dat men het zo
buitengewoon met elkaar eens was, of van het feit, dat men
niet veel praten kon vanwege de bepaald slechte technische
inrichting van de conferentiezaal, daarover zullen de afgevaardigden zich later wellicht iets laten ontvallen.
Gecentraliseerd opperhevel.

In de morgen van 18 December reeds bereikten de Ministers
van Defensie een accoord aangaande het plan-Spofford over de
deelneming van Duitsland aan de Westerse verdediging en aangaande de aanbeveling van de militaire commissie tot het benoemen van een Amerikaanse opperbevelhebber i.c. de Generaal
Eisenhower. In de namiddag van dezelfde dag namen de Ministers van Buitenlandse Zaken het door de Ministers van Defensie
getroffen accoord in beschouwing. Tegen het einde van de volgende dag, 20 December, waren de besluiten van de zesde vergadering van de N. A. Raad geformuleerd en, voor zover zij
voor publicatie vatbaar waren, in een communiqué bekend gemaakt. De hoofdinhoud van het communiqué moge hier volgen:
De N. A. Raad heeft de voorbereiding voor de vorming in
Europa van een verenigde strijdmacht onder één gecentraliseerd
opperbevel voltooid. Deze strijdmacht wordt gevormd door contingenten der deelnemende landen. De opperbevelhebber wordt
geassisteerd door een internationale staf uit de deelnemende
landen. De Duitse deelneming (in militaire gelijkheid) , waarover
unanieme overeenstemming is bereikt, zal de verdediging versterken zonder het defensief karakter der N.A.T.O. aan te tasten. Machtiging wordt gegeven voor de vorming van Duitse
vliegeenheden ter ondersteuning van de Duitse combat-units. De
slotalinea van het communiqué luidt: "De genomen beslissingen
en de overwogen maatregelen hebben geen ander doel dan de
handhaving en bevestiging van de vrede. De bij het N. A. P. aangesloten landen zijn eensgezind in het voortzetten van deze politiek tot de vrede zal zijn verzekerd."
Ongetwijfeld heeft de wijze, waarop men Duitsland met deze
besluiten zou benaderen, een belangrijk punt van overweging
uitgemaakt. Na afloop der conferentie besloten Acheson, Bevin
en Schuman hun Hoge Commissarissen in Duitsland opdracht
te verstrekken zich met Adenauer in verbinding te stellen om
hem officieel op de hoogte te stellen van de resultaten der con-
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ferentie. Het eerste contact schijnt niet ongunstig te zijn verlopen, gehoord de uitlating van Adenauer: "Wij hebben een
flinke stap vooruit gezet".
Nu is het zeker aangenaam in zo'n prettige onderhandelingspositie te worden geplaatst, als waarin Bonn is komen te verkeren. Als de inschakeling van Duitsland zal geschieden op voet
van gelijkheid dan zal de handhaving van een "bezettingsstatuut" uitermate moeilijk zijn.
In feite wordt Duitsland Atlantisch bondgenoot. Zullen Adenauer en de zijnen niet trachten deze situatie volledig te doen
honoreren? Ergens in dit artikel merkten wij reeds op, dat de
Hoge Commissarissen dezer dagen met een nog aanlokkelijker
offerte dan die van Bevin zouden komen. De a.s. onderhandelingen zullen ons dit wellicht leren.
Frankrijk, dat blijkbaar een niet al te vlotte gang der onderhandelingen verwacht, wil het idee Europees leger nog achter
de hand houden om de Duitsers, indien zij integratie in de
N.A.T.O. niet begeren, onderdak aan te bieden in dat leger. Of
de Duitsers daartoe wel bereid zullen zijn zonder de status van
Atlantisch deelgenoot te hebben verworven is een open vraag.
Wij moeten ons wel ervan bewust zijn, dat de Duitsers zeer veel
belangrijke troeven in handen hebben.

Directe gevolgen.
Andere directe gevolgen van de Brusselse conferentie demonstreerden zich in het ogenblikkelijk ter beschikking stellen aan
Eisenhower van de Amerikaanse, Engelse en Franse strijdkrachten in bezet Duitsland. Engeland stelde ook de elders in Europa
aanwezige Britse strijdkrachten onder Eisenhowers opperbevel.
Daarmede is de kern van de geïntegreerde West-Europese defensie, nI. 10 divisies, gevormd. Einde 1951 zal een sterkte moeten brengen van 30 divisies, terwijl men tegen het einde van
1953 moet kunnen rekenen op 50 à 60 divisies, rond een millioen man. Voorts zal een productieraad in het leven worden
geroepen, welke de productie voor militaire doeleinden in de
deelnemende landen moet verhogen.
Belangrijk is ook, dat de Westerse Unie zich door de WestEuropese defensie in Atlantisch verband niet van haar verplichtingen ontslagen acht, alleen reeds omdat de tijdsduur van
het N. A. P. 20 jaar bedraagt en die van de Westerse Unie 50
jaar. De verplichtingen van deze Unie zijn ook stringenter dan
die van het N. A. P. Immers de in de Unie verbondenen verplichten zich, bij een aanval op een hunner, alle mogelijke militaire en
andere steun te verlenen; de leden van het N. A. P. zullen de
hulp geven, die zij nodig achten.
Heeft Eisenhower ten aanzien van ons land een taak; wij
hebben immers nog geen divisies, welke wij hem ter beschikking
kunnen stellen?
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Tot de taak van de opperbevelhebber van het Atlantisch leger
behoort ook het leiding geven en het adviseren bij de training
van de voor dat leger bestemde eenheden.
Wij willen de lezer bepaaldelijk gelijk geven, indien hij meent
in bovenstaand artikel nog vele feiten te missen, welke de weg
van Washington naar Brussel tezamen met de wel gememoreerde gebeurtenissen zouden moeten markeren. Ze zou de
poging der Russen om met nota's aan Frankrijk en Engeland de
gang der Brusselse besprekingen te beïnfluenceren, zeker een bespreking waard zijn. Zo zou de jongste resolutie van de Assemblée te Straatsburg betreffende het Europese leger even zeker
belangstelling hebben verdiend. Wij hebben ons moeten beperken
tot saillante punten. Wellicht zal Straatsburgs Europese leger
elders in de volle belangstelling komen staan.
Al met al is de wagen, zij het met een bescheiden snelheid, op
gang. Churchill maakt school met zijn: "bloed, zweet en tranen".
Acheson stelde dit de Amerikanen in het vooruitzicht. Zover
willen wij nog niet gaan. Wel zijn wij ervan overtuigd, dat
Europa in de toekomst menige zweetdruppel zal moeten laten,
om niet in bloed en tranen onder te gaan.
Amerikaanse divisie: 18.456 man.
Engelse divisie 17.000 man.
Russische divisie 11.000 man.
Combat Unit 5000 à 6000 man.
(Unité de combat, Engelse inf. brigade).
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I
Begroting

SOCIALE ZAKEN
Dienstjaar 1951

1
e begroting van Sociale Zaken, werd in de avond van
20 December 1950 in behandeling genomen en was op
de avond van 22 December, de dag van het reces, nog
niet afgehandeld. De reden daarvan is te zoeken in de
interpellatie van de Heer Gerbrandy over de wijze van afvloeiing
en verscheping van ex-KN.I.L.-militairen, die erg veel tijd opeiste en levendige belangstelling van alle politieke partijen in
de Kamer ontmoette. Voorts is bekend, dat de beantwoording
der sprekers door Minister J oekes nogal enige tijd in beslag
pleegt te nemen en van zijn trouwe gewoonte deed ook deze keer
de Minister geen afstand. Hij werd daarbij nog naar de kroon gestoken door zijn staatssecretaris, Mr. van Rhijn, die als zodanig
bij deze begrotingsbehandeling zijn debuut maakte. De staatssecretaris deed het knap, met illustratie van grote kennis, doch
hij onderschatte in hoge mate de kennis der Kamerleden, waardoor veel van hetgeen hij vertelde de behandeling te zeer rekte.
Dit alles bracht mede, dat voorzitter Kortenhorst zich genoodzaakt zag een zeer belangrijk deel der begroting, te weten de
afdeling Volksgezondheid, te reserveren voor een behandeling
na het reces. Voegt men daar nog bij, dat voor de begroting
van Sociale Zaken de nieuwe behandelingsmethode op een volmaakt fiasco is uitgelopen en wel omdat de griffie een en ander
technisch niet verwerken kon, terwijl de spreektijd der leden
van de Kamer zeer beperkt was, zoals gewoonlijk, dan ziet men
de sfeer, waarin de zaak tot haar recht moet komen, niet door
de meest gunstige omstandigheden beïnvloed. Die sfeer is een
geweldig openhartig geweest en dit deed wel zeer weldadig aan
en maakte veel goed. Ondertussen bracht het uitlichten van de
Afdeling Volksgezondheid voor de KV.P. een speciale tegenslag.
De KV.P. had nml. de verzorging der blinden gezien in het
kader der geestelijke en iichamelijke volksgezondheid en de Heer
~iol was dan ook voornemens over deze kwestie te spreken. De
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blinden hebben de visie van Dr. Mol thans nog te goed, doch er
is onder hen wel enig misverstand over de houding der K.V.P.
ontstaan. Zij kunnen echter gerust zijn, wat in het vat zit verzuurt niet.

, i

,

Het leed geen twijfel of de K.V.P.-fractie zou bij de begroting
van Sociale Zaken wederom spreken over haar standpunt inzake
een gezinsraad, zoals dit bij de algemene beschouwingen was
uiteengezet door Prof. Romme. Het geringe resultaat in de
woorden van de Minister-President besloten kon haar vanzelfsprekend niet bevredigen. Zij kwam op deze kwestie dan ook
terug bij monde van de Heer de Kort en deze was nogal scherp.
Voor allerlei nuttige doch minder nuttige zaken is er geld, betoogde Dr. de Kort. Er is veel meningsverschil ter zake het
gezinswelzijn. Waarom zouden wij ons op hoog niveau niet alzijdig en objectief documenteren, vroeg hij. Hij verklaarde zich
bij voorbaat bereid het te nemen, indien uit deze alzijdige en
objectieve documentatie zou blijken, dat Nederland te ver was
gegaan en anderzijds vroeg hij van zijn tegenstanders hetzelfde,
indien zou blijken, dat er nog het een en ander te doen stond.
De Minister zag in een Nederlandse afdeling van de Union Internationale des Organismes Familiaux een kern om tot een gezinsraad te komen. Best, zei Dr. de Kort, begin er maar mee, doch
denk er aan, indien wij in gezinspolitiek ten overstaan van met
ons vergelijkbare landen te kort schieten, dan kan het niet blijven bij documentatie en oriëntatie. Uit de "kern" zal dan de
vrucht moeten komen en dat is een heus echte gezinsraad,
waarin op Nederlands nationaal eigen wijze concrete adviezen
ter bevordering van het gezinsgoede moeten worden gegeven,
althans voor zover die de Overheid aangaan. En hij achtte het
nodig er mede namens zijn vrienden aan toe te voegen, dat het
uitblijven van een gezinsraad niet in het algemeen belang geacht
kon worden te zijn. De heer de Kort koos dus met zijn betoog
duidelijk partij voor de officieel erkende gezinsraden, zoals die
in België en Frankrijk bestaan en wees af de zuivere studieorganisatie's over het bevolkingsprobleem, zoals wij die in de
Angelsaksische landen kennen.
Ondertussen is het de vraag of Minister J oekes in dezen zijn
tijd en de Nederlandse mentaliteit heeft begrepen. Enige bekoring scheen een gezinsraad voor hem toch wel te hebben. Hij
zegde althans toe het initiatief tot het oprichten van een Nederlandse afdeling van de U. I. O. F. te willen bevorderen.

Vanaf 1946 af is Dr. de Kort een trouw spreker geweest over
de zeker thans niet meer gerechtvaardigde nivellering der lonen
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voor ongequalificeerde en gequalificeerde arbeid. Ook dit jaar
liet hij geen verstek gaan en hij begroette met blijdschap weer de
Heer van de Bom (P.v.d.A.), die sinds 1946 met hem over hetzelfde thema sprak. Wel is dus hier een eerste lustrum gevierd
en getuigt dit feit op zich reeds, dat de zaak nog niet ten genoege
van allen is opgelost (ook de Heer Stapelkamp, A.R., uitte zich
in deze geest) , doch het ware te veel gezegd, indien men beweert,
dat niets is bereikt. Het College van Rijksbemiddelaars volgt,
zij het nog aarzelend, een beleid, dat is gericht op verhoging der
lonen voor gequalificeerde arbeid.

Scherpe debatten ontsponnen zich over het reeds sinds jaren
hangende conflict tussen de Minister en een Kamermeerderheid
over de politiek terzake de bevordering der beroepskeuzevoorlichting. De Heer Stapelkamp (A.R.) ving aan met een krachtig
betoog, waarin hij uitsprak, dat naar zijn mening de beroepskeuzevoorlichting een taak der ouders is en de Overheid hier
het particuliere initiatief heeft te stimuleren en te subsidiëren. De Christelijk Historische Unie bleek dezelfde mening
toegedaan, zoals haar spreker de Heer Kikkert getuigde en ook
de Heer Segering Hadders van de Partij voor Vrijheid en Democratie nam het op voor de particuliere beroepskeuzevoorlichting.
Namens de K.V.P. sprak hierover Dr. de Kort. Ik spreek er nu
drie jaar over, zei hij en ik acht het welletjes. Overigens een
pover resultaat tot heden. Enerzijds een Minister, die een schamele subsidie geeft aan de particuliere bureaux, geflankeerd
door een ambtelijk apparaat, dat met overheidsgelden de particuliere bureaux een deloyale concurrentie aandoet en de schamele subsidie nog meent te moeten bekrimpen. Anderzijds politieke tegenstanders, die de Minister verwijten subsidie te hebben
verleend zonder dat de Kamer zich dienaangaande had uitgesproken. De Minister, de ambtenaren en de politieke tegenstanders mag men een Kameruitspraak niet onthouden, meende de
Heer de Kort, en hij kondgide een motie aan, indien de Minister
niet op een bevredigende wijze aan zijn verlangens tegemoet
kwam. Nauwelijks was het de P.v.d.A. duidelijk, dat de Kamer
tot een uitspraak zou worden uitgenodigd of zij scheen spijt te
krijgen van haar verwijt aan de Minister, dat deze zonder zulk
een uitspraak reeds een schamele subsidie aan de particuliere
bureaux had toegekend. Bij monde van de Heer Suurhof bezwoer
zij Dr. de Kort dit mes van een Kamer-uitspraak niet op haar
keel te zetten. Het parool werd nu: weg met/de Kamer-uitspraak
en leve een studie-commissie. Dr. de Kort~was echter klaarblijkelijk van oordeel, dat het mes reeds jaren op de keel der particuliere bureaux drukte en hij op zijn beurt vond nu weer, dat
dáár een eind aan moest komen. Toen de Minister dan ook verre
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van bevredigend antwoordde, verspilde hij niet veel woorden
meer, maar diende zijn motie in, welke werd aangenomen met de
stemmen van de P.v.d·A. en de C.P.N. tegen. De Kamer bleek
van oordeel te zijn dat de voorlichting bij beroeps- en studiekeuze primair van belang is voor de ontwikkeling en het blijvend
geestelijk en stoffelijk welzijn van de betrokken menselijke persoon, waardoor deze voorlichting een onderdeel uitmaakt van
de opvoeding en dientengevolge niet los is te maken van de
levensbeschouwing, waarin men de menselijke persoon wil opvoeden, noch voor de vrijheidsrechten van die menselijke persoon. Voorts huldigde Zij de opvatting, dat aan de voorlichting
Qij beroeps- en studiekeuze een algemeen sociaal en economisch
belang is verbonden, waardoor het nodig is deze voorlichting
aan normen van deugdelijkheid te binden en haar te subsidiëren.
Op deze gronden deelde zij de Minister mede, dat haars inziens
deze voorlichting primair behoort tot het domein van het particulier initiatief, terwijl de Overheid voor zover nodig aanvullend zal hebben op te treden. Zij nodigde dan ook de Minister
uit de particuliere bureaux voor beroeps- en studiekeuze, welke
aan te stellen normen van deugdelijkheid voldoen, te subsidiëren
op een in financieel opzicht aan de rijksbureaux gelijkwaardige
wijze. Het ziet er dus naar uit, dat in het nieuwe jaar de particuliere bureaux uit hun positie van noodlijdendheid zullen
worden verlost. In ieder geval staat het wel vast, dat van een
deloyale concurrentie van ambtelijke zijde in de toekomst moeilijk sprake meer kan zijn.
Over die deloyale concurrentie nam Dr. de Kort overigens
harde woorden in zijn mond en een ogenblik zag het er naar uit,
dat hij bij wijze van amendement op art. 227, welk amendement
ongetwijfeld gesteund zou zijn geworden door dezelfde Kamermeerderheid als die zijn motie steunde, de rijksbureaux op een
ongenadige manier tot de orde zou gaan roepen. Het Nederlands Instituut van Practiserende Psychologen, waarin de Nederlandse psychologen voor het overgrote deel zijn georganiseerd, had een adres aan de Kamer gericht met een vernietigend
oordeel over de wetenschappelijke waarde van de psychologische
testonderzoeken door de beroepskeuzeadviseurs der gewestelijke
arbeidsbureaux afgenomen. Dit N. 1. P. P. waarschuwde dringend tegen de aanstelling van 5 psychologen bij het Rijksarbeidsbureau om deze testonderzoek en te leiden. Deze 5 psychologen zijn in de verste verte niet voldoende daartoe, verklaarde
het N. I P. P.
De Heer de Kort vroeg daarop kort en bondig aan de Minister
deze 5 psychologen voorlopig niet aan te stellen en de testonderzoeken te verbieden, zulks in afwachting van een alzijdige
wetenschappelijke voorlichting. De Minister scheen ook wel ontsteld over het schrijven van het N. 1. P. P. en zegde toe de
psychologen voorlopig niet aan te stellen en een streng weten-
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schappelijk onderzoek naar de testonderzoeken in te stellen om
daarna naar bevind van zaken te handelen. Tevens verklaarde
hij de Kamer over de resultaten te zullen in lichten, waardoor
deze desgewenst alsnog verder kan ingrijpen. Hiermede ging de
Heer de Kort accoord.

Ook over de organisatie der emigratie werden duidelijke
woorden gesproken. Waar komt het zwaartepunt te liggen inzake de uitvoering en op welke wijze wordt het emigratie-beleid
bepaald, dat waren de kern-vragen waarover het ging. Emigratie
is geen internationale arbeidsbemiddeling, meende Dr. de Kort.
Het gaat niet primair om economische waarden maar vooraf
moet vaststaan de mogelijkheid van een geestelijk en biologisch
welvaren in het vreemde land. Deze normen behoren mede door
de maatschappelijke organisaties te worden beoordeeld en dus
kunnen deze organisaties bij het bepalen van het emigratiebeleid niet worden gemist. En wat de uitvoering betreft, deze
houdt zo nauw verband met geestelijke waarden, dat niet de
gewestelijke arbeidsbureaux, doch de maatschappelijke organisaties de uitvoerende organen bij uitstek moeten zijn. De arbeidsbureaux kunnen en mogen slechts technische hulpdiensten zijn.
Ook hier bleek een sterke Kamermeerderheid zeer concrete inzichten te koesteren en het was de Heer Biewinga (A.R.) , die
daaraan in een motie vorm gaf. Die motie hield uitdrukkelijk
in, dat er niets mocht gebeuren op het stuk der organisatie en
der benoemingen zonder dat de Kamer daarover met de Minister
tot overeenstemming zou zijn gekomen. De Minister haastte zich
dit alles toe te zeggen, waarop de Heer Biewinga zijn motie, die
mede door de K.V.P. was ondertekend, introk. Wel werd de
Minister toegestaan, iets wat overigens vanzelf spreekt en
's-Ministers volkomen recht is, een ambtenaar aan te stellen,
die met de nodige voorbereidingen voor de reorganisatie der
emigratie wordt belast. Verschillende fracties (ook de K.V.P.)
spraken zich echter duidelijk uit tegen zulk een ambtenaar voor
zover hij mocht zijn bedoeld als een toekomstige functionnaris
in de uitvoeringsorganisatie der emigratie. Wat ook mag hebben voorgezeten met deze benoeming, vast staat wel na de gehouden gedachtenwisseling dat deze nieuwe hoofdambtenaar
de toekomstige spil der uitvoering niet meer zal worden.

De K.V.P. boekte voorts nog een aardig succes in 's-Ministers
belofte om de huurverhoging voor een deel van hen, die buiten
de belastingverlaging vallen, omdat zij geen belasting betalen,
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op te vangen door een verhoogde kinderbijslag vanaf het vierde
kind.
Men zal zich herinneren, dat de Heer van Vliet bij de wet op
de huurverhoging zijn motie om aan de minst draagkrachtigen
een soort huurbijslag te verschaffen, zag aangenomen. Voortdurend heeft hij getracht aan die motie een bevredigende vorm
van uitwerking te doen geven. Minister J oekes deelde thans
mede, dat bij de overweging van de vraag of bepaalde groepen,
die als groep een hogere last te dragen krijgen, door deze belastingherziening in onvoldoende mate worden geholpen, de Regering tot de overtuiging was gekomen, dat dit inderdaad het
geval is ten aanzien van de grote gezinnen. Andere gevallen
waren er ook wel, meende de Regering, doch deze deden zich
niet voor als groep en individuële gevallen helpen is niet 's-regeringstaak. Overigens zouden velen dier individuele gevallen
via de gemeentelijke sociale diensten reeds worden geholpen.
De Heer van Vliet zag zich dus niet voor 100% voldaan, doch
wel voor een zeer groot gedeelte en op een hem ongetwijfeld
sympathieke wijze. De Heer van de Born (P.v.d.A.) steigerde
echter geducht en het laat zich aanzien, dat van zijn zijde in
1951 zware kritiek op het hoofd van de Minister zal worden
uitgestort. Deze weet zich echter gedragen door het besluit van
het gehele kabinet en ongetwijfeld zal de Kamer hem hierin
blijven volgen. Ondertussen belooft een en ander weer te leiden
tot kritiek van de P.v.d.A. op een Minister van eigen huize.
Zulke kritiek schijnt de laatste tijd echter tot een gewoonte
bij deze partij te worden. De Heer Lieftinck kan er zelfs zoetjes
aan al een bloemlezing van uitgeven, terwijl men deze man toch
bepaald geen slechte socialist kan noemen, evenmin als de Heer
Drees, die er ook al van weet mee te praten. Ondertussen,
gevaarlijk lijkt het ons voorlopig niet; juist, billijk en verstandig echter ook niet.
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