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GEHEIM. 

Hierb~ doe ik U toekomen het verslag van 
een conferentie op 17 en 18 Mei j.l. gehouden 
in het Jaarbeurs8eb~uw te Utrecht en uitgaande 
van het Comité voor Actieve Democratie . 

• 
In deze conferentie werden er een drietal 

interessante referaten gehouden over de geschie
denis en de handelingen van de Sovjet-Unie, 
vooral ook t.a.v. haar buitenlandse politiek • 
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Verslag van een confere ntie, eehouden op Zaterdag 17- en Zondag 
18 Mei 1947 in een zaal van het J aarbeursrestaurant te Utrecht, ge
organiseerd door het "Comité voor Actieve Democratie", over de ver
houding We st-Europa - Sovjet-Rus land. Al s spre kers ware n aangekon-

~~ 1Jdigd voor Zaterdag om 16.00 uur, Prof.Dr. Th.Locher, over het onder
. werp "De Sovjet-Unie en het Russische verleden", 's avonds: Dr .J. 
~~Suys over "De houding der democratie te genover de Sovjet-Unie" en 

\11 Zondag 14.00 uur Mr. Dr.J.Barents over "Tie buitenlandse politiek der 
'rf., '1( s ovjet Unie". Na elke lezing wa s er gelegenheid tot discussie. De 

kosten bedroegen voor l e den f .2.50, voor niet l ede n f. ) .-- en voor 
elke le zing afzonaerl~k f.1.--. 

Dez e confere ntie was aange kondigd in "De \laa rheid 11 van 10 Mei 
1947. 

~ 
Op Zaterdagmiddag 17 Mei 1947 war en ongeve e r 90 personen aan-

we z ig. Versieringen of l e uze n waren er i n de za8 l niet aanbe or a cht. 
Te r verspr e iding lage n op e en tafel exe mpl a re n vaL he t blad "Actie
ve Democratie" van 20 Maart 1947 en ee n broch ure " V1a t is, wat wil 
het comité voor Actieve De mocratie". 

Achter de bestuurstafel hadden ee n zevental personen plaats 
X genomen waaronde r de s pr eker en fuevr. Anna Aleida Alma-Heynen, geb. 

te Emmen 8-1-1909, won. Fr. He ndrikkade 129 boven te Amsterdam. 

Te ongeveer 16.15 uur opende de onbekend gebleven voor zitter de 
conferentie. H~ heette de a anwezigen welkom namens het landel~k en 

(
Utrechts comité, speciaal de Nederlandse ambassadeur te 1\Ioskou, n·ir. 
Lovinck. Verder s prak h~ ongeveer als volgt: 

-~ ''In Nederland heeft me n wel eens al te l ang gedacht, buiten het 
internationale te kunnen leven. W~ kunnen niet buite n het spel van 

de internatïonale verhoudingen. Eén van de eerste kwesties is wel de 
Duitse. Dit bleek maar al te zeer b~ de behandeling in Moskou. De 

machtstegenstellingen tussen de Sovjet-Unie en Amerika geven aanlei
ding tot een bespreking. We hebben gee n voorkeur. Later komen de 
andere landen aan de beurt. Prof.Locher za~ de historische achter
grond behaLdelen, Dr . .Suys de culturele en Mr.Barents de politieke." 

I 
f ' Mevr. Alma-Heynen doet enige huishoudelijke mededelingen, o.m. 
: zal de filmvoorstelling op Zondagochtend niet doorgaan, aangezien 
de film weer naa r Par~s terug moet. 

Hierna spreekt Prof.Locher ongeveer als volgt: 
"De verhouding Rusland tegenover het westen is geen zaak van he

den of gisteren alleen, het heeft een langdurige geschiedenis. We 
zullen ons bewust worden hoe van de afw~kende trekken in de politiek 
van de Sovjet-Unie deze geschiedenis is ontstaan. Het geschiedenis
onderw~s op de scholen is hersteld; de oude tradities z~n weer aang~ 
knoopt. Er is geen radicale breuk in de geschiedenis. De erkenning 
is gekomen als een voortzetting van de nationale verbreding. Ik geef 
eerst een overzicht van de wUze hoe Rusland en Uuropa tegenover el
kaar s taan. Vervolgens enige aspecten waerin de geschiedenis van de 
Europese afw~kt. Het moet een subjectief karakter dragen. 

We kunnen de Hussische geschiedenis verdelen i n drie t ~dvakken: 
Kief, Moskou en St.Petersburg. Later misschien nog eens weer Moskou. 

De eerste periode is van het einde van de negende eeuw tot de der
tiende eeuw. De tweede van de dertiende tot het einde van de zeven
tiende eeuw. Het einde van de overheersing valt in het laa tste van 
de v~ftiende eeuw. De expansie gaat maar in Oostelijke en Zuid-Ooste

l iJke richting. ',fest-Rusland komt onder Poolse he erschappij. De aanra
king met 'Iest-Europa neemt toe in de zestiende en zeventiende eeuw. 

In 
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In de derde periode wordt de Oostzee en de Zwarte Zee bereikt. Rusland 
en Kief war e n een deel van Europa. 

Het vorste nhui s was van Scandina vische oor s prong. De vorsten en 
Bojaren z ~n op dmduur geslaviseerd. Rus land maakte deel uit van de 
E uropese staten. Het had z~n Christ e ndom niet van Rome, maar van By
zantium gekre gen. Lat e r bleven die l a nden nog best aa n. Rusland kreeg 
een ander alphabet, de gothische st~l drong er niet door. Het miste 
de mogel~kheid va n een levend contact met de oudheid. Renaissance 
en humanisme kent Rusland niet, evenmin kerkhervorming~ Dit alles is 
een geestel~ke vervreemding van het J esterse Europa. 

De handel verviel in 1240 met de Mongoolse verwoesting. De Oost
zee en de Zwarte Zee kwamen onder vre e mde he e rschapp~. De Tartaarse 
,nacht stelde de Rus s i s che onder Aziatische heerschapp~ In 1240 volg
den ernstig e aanvallen van de Zwed e n en Duits e rs. Dit droeg È~ niet 
b~ tot de bevordering van de verhouding tot d e r e st van Europa. 

Moskou kr~gt in de 16e eeuw verke e r met Europa. De Engelsen vin
den de verbind ing over de 'Vitte Zee. Er k ome n vre e mdelingen 9 In de 
17e eeuw neemt d it toe, vooral Eng else e n Duitse officie ren, die het 
le ger moder niseren. Het dring t door tot het hof en de adell~ke fami
lies. Smolensk en Kief worde n heroverd op Polen. Toch bl~ft alles 
meer Aziatisch dan Europees • 

Pe ter - de Grote haalt dan de Europeanen naar z~n land voor alle 
afdelingen. Z~n hervorming le g t de grondslag voor verdere hervorming . 
Toch kon sle chts een klein de e l van de bevolking deel nemen aan het 
Europese geestelij ke leven. De grote ma s sa drong er niet in door. ~en 
anti-E uropese neig ing werd merkbaar. Later is de westers gevormde 
topklasse verdwenen. Het Westerse is techniek; het gaat met tempo en 
kracht. Ook de verheffing van de volk8kracht. Westers is ook de leer 
van ~arx, in Rusla nd gemaakt tot staatsdogma. Niet #esters, althans 
niet modern Westers, is het staatsabsolutisme. Nog niet ;{esters het 
sterke collectivisme, wat vooral in de la ndbouw zo is doorgezet. Er 
is ook een sterk roepingsbesef. Het vermoedie westen kent dit niet 
zo als Rusland. De termen kapitalisme en socialisme z ijn hiermede on
voldoende gekarakte:r iseerd. De tegenstelling volks;iw:il en- macht isl-ldJok 
onvoldoende uitgedrukt. 

Geestel~ke starheid, staatsabsolutisme en het ohtbreken van de 
\ 

geestel~ke vr~heid, dit alles vind en we ver in het Russische verleden 
terug. De sterke drang naar rechtvaa rdigheid kan in de geschiedenis 
een verkla ring vinden. Rusland heeft zich als staat en natie gefixeerd 
op een vaste omtrek. Het was bloot gesteld aan aanvallen. De Krim-Tar
taren werden pas in de 16e eeuw o nschadelijk gemaakt. De opschuiving 
van de g rens en de krachtsinspanning die gevergd werd, toont overeen
komst. West-Europa daarentegen had kolonisatie over zee. In centraal
Busland ha d men een kolonisatiegebied, maar het heeft nooit erg gedijd. 
In de tweede helft van de 12e eeuw vinden we het prototype van de Mos
kouse alleenheersers. Dan komt de Tartaarse heerschappij en levert het 
despotisme. Dit bleef niet zonder invloed in Moskou. Het werkt pas 
door, wanneer het niet meer bestaat. j 

De kerk in de Mongoolse t:ijd, die zich had ontwikkel~, accepteert 
en propageert de g edachte, dat de grootvorst van Moskou de opvolg er 
is van de Byzantijnse keizers. Twee "Rome's" z~n gevallen, een derde 
staat er en een vierde zal er niet zijn. De macht van de czaar gaat ge
paard met slaafse onderworpenheid. Er is de gedachte dat iedere onder
daan volledig onderworpen is aan de czaar. Onder Peter de Grote breekt 
men met het Byzantijnse ceremonieel. Men kan hem een verlicht , despoot 
noemen, maar h~ herinLert nog aan Iwan de Verschrikkelijke. H~ heeft 
ge~racht de burgerl~ke stand tot meer zelfstandig heid te verhogen. 
De lasten werden echter verzwaard. 

Later werd het een echte "Polizeistaat". 
In de Sovjet-Unie heeft de dienst gedachte een nieuwe vorm ge

kregen. Het is de vraag of de Russische g eschie denis dit duldde als 
het een andere weg gegaan was. Een ander versch~nsel is de afwezig

heid 
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, he~d van het f~odalisme en grondbez it, zoals dat in het desten was. 
Er was wel beloning van dienstgrond. De vazaliteit is nooit zo sterk 
aan de grond gegroeid als in het Westen. De erfel~kheid van ambten 
ontwikkelJe zich ook niet zo. Dit betekent de mindere ontwikkeling van 
de zelfstandige individu. De bezitspositie van de adel was nogal sterk. 
De Russis che boer heeft zich nooit tot een zelfstandige grondbezitter 
ontwikkeld. 

Rusland hangt het Byzant~nse Christendom aan. De Slavische kerk
taa l had de werking dat de kerk een nationale instelling kon worden. 
Reeds in de 13e eeuw wo onde het hoofd van de kerk in Mosko u, in de 16e 
eeuw de patriarch. 

Onder Peter de Gro te is de zelfstandigheid te niet gedaan . He t we rd 
een deel der staatsmachine en omvatte toen al niet meer het gehele Rus
sische volk. In 1666 komt er een scheuring in de ke rk. De oud-gelovigen 
kregen een andere kerk. Ze werden vervolgd en konden zich niet goed or
ganise ren. Er leefde onder hen een opstandige, anarchi stische geest. 

Tot gezond ferment van kerke l~ke zelfstandigheid kwam het niet. Het 
verloop van de bekende beweging van de godlozen is te verklaren uit het 
staatskarakter van de kerk . In hoeverre het ge loof nu levend is, is niet 
bekend." ~ ,. 

:,.a.... A~Mw-' .aJ) \ . 

. van de gelegeuheid om in discussie te , treden gave t. zi cl:y 1 een viertal 
tper sonen op, waar onà.er J;:_rQ_f'.Rome in, Pro:L.~Ve:r the im (?) en Po1ak, hocfdille
c stuurslid van de C.P.N.~aebat had betreK:tng op de ges chiedkundige 
~verhandeling van Rusland. Hierna ging de vergadering rustig uiteen tot 

20.00 uur. 

Voor het verslag van de conferentie,aanvangende te 20.00 uur van 
diezelfde dag, wordt verwezen naar de volgende pagina~ 
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Verslag van het vervolg van de conferentie, uit gaande van het 

"Comité voor Actieve Demo cratie", op Zaterdag 17 I11ei 1947 te 20.00 uur 

in het J aarbe ursr es taurant t e Utrecht. Als spreker trad op Dr. Suys, 

over het onderwerp: "De Houding der Democratie t.o.v. de Sovj e t Unie". 

Aanwezig waren + 80 personen, zaalruimte + 250 personen . Ee t 
grootste gedee lte der bezoekers kwam van buiten Utrecht. B~zo nder e 
personen waren niet aanwezig . Versieringen of leuze n waren niet aan
gebr acht . I n de zaal ·'I er den verkocht de brochure: "Wat.j.s, wat wil het 
Comité voor Actieve Democratie" en een mededelingenblad van het Comité. 

Spreker le gde er de nadruk op, dat z~n le zing slechts een "inlei
ding11 was, dat hij daar om niet zou preciseren, e n· dat IDj dit l aatst e · 
voor de discussie zou bewaren. Vervolgens ging h~ d ie p in op de moge
l~kheden om het begrip democratie te definiëren. H~ wilde zich da a rb~ 
houden aan de definitie, welke als het ware door de ges chiede nis zelf 
is geschreven. I n de l aats te wereldoorlog was het be gr ip democratie 
een "verenigingsband". Ook Rusland hing toe n de democratie aan, die 
ze vr oeger als burgerl~k en onwaardig kensche tste. Z~n de mocratie was 
toen echter "anti-fascisme", en stond dus mijlen ver af van de marxis-· 
tische theoriën. 

Volgens spreker moet dernocrat ie ge zier" warden als "vrede s ge zind
heid", d.w.z. ge richt z~n op internationale samenwerking ter uitban
ning van de oorlog . Politieke samenwerking is dan ook een bestaans
vo orwaarde geworden. De ideeële samenwerking zal uit ga an van een bepaal
de g~o ep, doch ook deze groep kan de rechtvaard i ghe id betrachten, De 
wereld eist ee nhe id, erkenDing en coBrdinatie. De wil tot eenheid is 
in de oorlogen met bloed geschreven en een politieke realiteit gewor
den. Personalisme is onjuist en is een deftig woord fom te ze ggen dàt 
je niet met de communisten wil medewerken. Als we de democratie zien 
als de verzoeningsgedachte, dan zijn de politieke part~en belemmerende 
factoren. Na de overwinr1ing op het fascisme z1.in ~~ weer op de oude 
voet voortgegaan. Z~ bestr ijden elkaar om de g un s t va n de kiezers , om 
zodoende tot een machtsposit ie te komen. Dit i s f out. Het democratie
be g insel is eenheid, samenwaking en vrede . Dit is een fatseensbe ginseL 
Dit te propageren is de taak van het Comité voor Actieve Democ:ca~ie. 
Na de oorlog is de wederkerige uitsluitings gedachte w~er opgekome n. 
Zo dient ook de strijd tussen het communisme en het episcopaat te worden. 
verbannen~ In de Westerse democr~tioo·a bestaat het recht van vr~e part~
vorming. In Rusland is dat niet zo. va~r bestaat een eenheid, die we in 
het ~sten deerl~k missen. Aan deze ee nheid mogen we niet tornen; dat 
brengt de vrede en dus de democratie in gevaE> r. In het boekje "RtJ.sland 
en W~'' van de Kadt, bespro ken door de Partij van de Arbeid ~n in Trouw, 
wordt Husland aangevallen. Het is vreemd, dat zij die samen de "interna
tionale" zingen, (co rrun unisten en socialisten) elkaar bekampen • .JJe Kadt 
haa lt z~n angst voor de reactie en z~n haat te gen Rusland door elkaar. 
H~ is bang, dat Rusland zal profiteren van de strijd tus sen reactionairen 
en progressieven. H~ valt dan ook de Labour-par t~ en ~ ~llace a f, omdat 
deze concessie's willen doen aan Rusland. De verdeeldhe i d is beschamend 
groter dan de eenheid. Ook het communisme m2akt zich hieraan schula i g . 
Spreker ziet de grote s taten a ls vredesgezind, doch te ge l~ker t ~d zich 
voorbereidende op een oorlog, omdat de leiders dier staten zich moeten 
verantwoorden te genover het volk. Bij het volk wordt uit vrees voor oor
log, de wil tot oorlog geboren, als zijnde de uiteindelijke oplossing der 
angstgedachte . De superioriteit der Jeste r se Democratieën kan slechts 
liggen in de wil tot samenwerking. 

De 
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De rede d~~rde + 3 kwartier. Er waren na de pa~ze vele vragen
stellers, die echter-door t~dsgebrek niet, of zeer s~mmier werden be
antwoord. Verschillende vragenstellers vonden s~ys' rede te ideolo
g isch en hadden meer werkel~kheidszin verwacht, 

Een tweetal vragenstellers stelden geen vertro~wen in de vredes
wil van Amerika, één er van achtte Truman even gevaarlijk als Hitler, 
die toch ook altUd over vrede üprak, terwijl de andere zei dat Amerika 
zolang de vrede voorstaat, als het in "z~n kraam te pas komt". De 
samenwerking t~dens de oorlog was niet echt gemeend, doch slechts 
opport~~n. N~ ste~nt Amerika toch Franco en de fascistische kliek 
in Griekenland. 

Een andere vragensteller voelde veel voor de oproep tot een
he id, doch vond het recht van VTije part~vorming daarmede in tegen
spraak en stelde R~sland als ideaal van e~nheid voor. 

Ook wordt van~it de vergadering naar voren gebracht, dat wanneer 
zoals in R~sland, de minderheid de meerderheid overheerst en dit 
voor democratie moet doorgaan, de democratie voor hem geen enkele 
waarde meer heeft. 

Te 22.30 ~ur gingen de bezoekers, die allen tot de intellect~ele 
klasse behoren, ~iteen, nadat de voorzitter van het comité de b~een
komst met ee~ kort woord had gesloten • 

Utrecht, 20 Mei 1947. 
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Verslag van het vervolg va n de conferentie uit gaande van het Comité 

voor Actieve Democr at ie, op Zondag 18 Me i 1947, t e 14.00 uur in het ge 
Jaarbeursgebouw te Utrecht~ 

Deze vergader ing was de l 2ats te van de drie lezingen en hierin 
hield Mr . Dr . J.Barents, geb . te 's-Gravenhage 28-12-1916, won. te 
's-Grave nhage van de r Aa.tástraat 104, een referaat ge titeld "Over de 
buitenlandse politiekvan1 Sovjet-Rusland" . 

In de zaal waren geen vers ieringen of leuzen aangebracht. Aanwe
z i g waren 80 personen, waarvan de helft uit dames bestond. 

Het overgrote gede e lte bes to nd uit intell e ctue le pe rsoo nl~kheden. 
Het geheel droeg een uiterst beschaafd karakte r. Opgemerkt werd e n ten 
minste een twintigtal co mmunist en, t e oorde le n na c r het fe it dat ze 
zich aans loten b~ en op zeer vertrouwel~ke en gemeenzame w~ze onder
h ielden met enkele kopstukken uit de C.P . N., zoals: 

1 
De voorzitt e r van het district Utrecht der C. P . N.: L . D . ~ .J.Kramer 
(geb. te Vre e sw~k 27-4-1 889 ). 

w 1He t lid van het hoofdbestuur der C. P. N.: B. S . Polak, (geb. te Nijmegen 
12-9-1913) . 

~He t Utre chtse lid ~evrouw Korpershoek , ges che ide n van C. Tö .Voorhoeve, + 
( geb. te Leiden 22-2-1890) en haar dochter: 
S/.M .Voorho eve,( geb. te Territe t ( Zw. ) 30-6-1 92 1). 

~ A lsmed e diegenen, d ie b~ de later gevolgde discussie's z ich als commu
nisten ont popten. 

Als voor zitter f ungee rde een onbe kend geble ven manspersoon,die te 
14.1 0 uur de vergadering opende met de mededeling, dat Dr. Suys de spre
ker van de laatste ver gadering , nl. die van Zat èrdagavond j .1. bericht 
van verhindering had gezonden en alzo niet i n s taat was, de onder wer
pen te behande len van de avond te voren en waar van h~ beloofd had deze 
middag op te zullen teru6komen . De voor zitter deelde mede, dat z~n ant
woorden op de gestelde vragen zo ude n wo rden opeenomen in het te drukken 
ver sleg . 

Hij gaf hierop terstor.~d het woo rd aan lilr • .Bare nts. 
Deze stelde zich zelve drie vragen naar aanleiding van door natie's 

bedreven buitenlandse politiek en wel 1e. het bewaren van eigen zelfsta 
digheid, 2e. het vormge ven aan eigen zelfstandigheid en ten 3e een zeke
ze expa Ls ie, welke overigens elke buitenlandse politiek kenmerkt, zonder 
dat men behoeft te vervallen in een rauwe aanval sstaat. Ook ons land 
kent expa~s ie, waarbU spr. de annexatieplannen aanh~alt. 

Voort s gaf spr eke r een ge schiedkund ig overzicht van he t ontstaan 
der buit enl andse politiek, be ginnende bij ae~Romeinse Pax Augusta. Spr. 
gaf a ls z~n mening te kennen, dat door het ontstaan van nationale sta-
ten buitenlandse politiek noodzakelijk is geworden. ---------

Spreker g i ng vervolgens over tot de bespreking van het feit dat de 
kwaliteit der gezanten van een land, geaccrediteerd b~ ee~ vreemde mogen 
heid, tegenwoordi g een hee l ande~ is, in vergelUking met vroeger. 
Komende op de Sovjet-Unie vraagt spr. zich af of op deze Staa t nu ideo
log ische of zuiver tech nisch-nationale buitenlandse politiek bedrijft. 
Spreker ver klaa rde uitdrukkelijk nun pro- noch anti-Russisch te z~n, 
doch zich af t e vragen of het wel juist is, dat de Sovjet-Russische 

~politiek een i de olo6ische is en derhalve niets met het communisme te 
~aken heeft. Spre ke r wUs t op de navolgende punten: • 

1e. Aan de orthodoxe kerken is meer vrijheid geschonlten. Dit werpt 
de vraag op, of uit niet alleen een vr Umaking van de kerk is zonder 
meer, of is het een dienstbaarmaking aan de communistische doeleinden, 
dus een zekere greep op bevolkingsgroepen die niet vatbaar bleken voor 
communistische ideologie? wa t het buitenland betreft kan dan gewezen 
worden op Yoego Slaviä, waarbij meL tracht de Rooms-Katholieken onder 

het 
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het patriarchaat van Mosko~ te brengen. Om de Amerikaanse en Engelse in
vloed te beperken in het nabije Oosten, zijn welwillende concessie's te ver
wachten t.a.v. de godsdiens t der Arabieren, nl. de Islam. 

In het h~idige R ~sland laat men de co~ractenlezers niet on~und±g van 
het wereldnie~ws, lees er de Prawda maar op na, waaraan soms een volle 
pag ina gewijd is en soms met nie~ws dat we in onze kranten niet lezen. 

2e. Sovjet ~ sland gebr~ikt n~ eenmaa l andrr e middelen, dan de o~de 
diploma tie. Spr. vestigt de a andacht op de z. g . Komintern, die haar bood
schappen ~it Ivlosko~ ontving. Deze :Komintern werd van de i/Jaan geschoven, 
maar .ve k~nnen aannemen dat de Sov'jet niet heeft stilgezeten, er hangt 
nu ee n a nder bordje voor. 

3e. ~e z.g. nationale comm~nistische partij in de andere landen. Spr. 
somt de ver s chillende vor men op waarin zich het comm~nisme manif e steert 
nl. men tracht door het h~lpmiddel "leden", tot de macht te geraken, doch 
de leden k~nnen op de gang van za ken gee n invloed ~itoefenen. Het is der
halve geen dernocrat is che partij. Bovendien is ze niet "nat ionaal", omdat zij 
zlG}:lniet op Den Haag, Parijs, Br~ssel enz. richt, maar op 1\losko~. ;{ie com
m~nistische blade n leest, ziet voorbeelden te over. 

Spr. zet de verschijningsvorm van het nationale communisme als partij 
in diverse landen ~iteen en z e gt da t het overal, ook in Rusland, slechts 
een minderheidspart ij is. Als ~iting van nationaa l c omm~nisme niet in par
tijvorm noemt apr. de infiltratie in vakverenigingen, zoals hier te lande 
de E .V.C. Spr. wijst op Engeland waar de secretaris van de Mijnwerkersbond 
comrn~nist is. 

Als verder ver s chijnsel van nationaal communisme noemt spreker, dat 
intellect~elen, niet comm~nist zijnde, bereid zijn om Sovjet R~sland ten 
koste van eigen land tehelpen. Spr. wijst op het spion0age-schandaal in 
Canada, 

Voorts komt spreker op het tweede gedeelte van zijn betoog, nl. de 
historische ontwikkeling van de R~ssische b~itenlandse politiek. Spr. 
splitst deze historie in 3 delen en somt de hoo gtep~nten met data ~it die 
politiek op .. 

Na te hebben te kennen gegeven, dat een Nederlands hoogleraar in de 
geschiedenis in 1933 verklaa rde dat Rusland geen imperialisme kent, wijst 
spreker echter op de Baltische Staten en de verkregen ste~np~nten in Fin
land. Hij bespreekt de theorie van een Amerikaans geschiedk~ndige en geeft 
een opsomming van de Staten en h~nne verho~ding t.a.v. de Sovjet Unie, die 
in de door hem ontworpen 3 denkbeeldige cirkels om R~sland gelegen zijn. 
(Zie pag. 1 van "JJe Linie" van 25 April 1947, I.D.Utrecht). Spr. wijst op 
de latente b~rgeroorlog in Frankrijk, dat in de derde veronderstelde cirkel 
ligt. 

De expansie van Sovjet R~sland wer~ echter door de andere staten in
gezien. Spr. wUst o.a. op de oliegebieden in Perziä, de Z~idelijke helft 
van Korea en de haven van Triäst, die n~ ze internationaal geworden is, 
voor R~sland geen ~itvalshaven a~n de Adriatische t, ee meer kan zijn. Voorts 
wees spr. op dreigende ~itlatingen van de Sovjet re~ering t.a.v. andere 
mogendheden. 

Mr. Barents stelt zich de vraag of de Sovjet een vredelievende dan 
wel een agressieve politiek voert. Hij w~st op het feit dat gaen enkele 
Staot vredeli§vend is en haalt de woorden van A~g~stin~s aan die het ge
br~ik van wapenen voor een land tot het beho~d van bepaalde h~manitaire 
waarden geoorloofd acht. R~sland heeft in de 2e wereldoorlog een les ge
had en het weert zich. Spr. is echter niet ger~st op het feit dat de Sov
jet ziEhals agressief voordoet. Het gaat hier om expansie om het groter 
worden. Ook Amerika is expansief, doch spreker aarzelt niet om te zeggen, 
dat dit een gans andere expansie is dan die de R~ssen voorstaan. R~sland 
nestelt zich overal waar de toestana rot is. Als enig middel om expansie
z~cht te voorkomen, ziet spr. als enig heil, de internationale samenwer
king. 

Spr. meent echter ook geruststellende factoren t.a.v. de R~ssische 
expansiez~cht te k~nnen aanvoeren. Niet omdat de interne str~ct~~r van de 
Sovjet zo z~ak is, want dit is geen reden om ons zelf op de borst te slaan 

Spreker ziet in de leer van het Marxisme een intoming van de i!fl~~6A~lis-



-3-

tische geda chte en tot àen volslagen afw~zen van het maT x isme in HQsland 
zal het wel niet komen, alhoe wel o.a. dooi het scheppen van paTticQlieTe 
boe r en-bedT~ven de leeT van MaTx opz~ geschoven is. 

Eoht eT de economische positie van de Sovjet is zwak. want 1/3 gedeel
te van het bedTag ingevolge de Leen- en pachtwet ging naar RQsland. Ook 
voor de oorlog weid e r daa r met AmeTikaans kapitaal, blaQwdrQkken en pro
dQctiemiddelen gewerkt. Hierb~ komen nog de vernielingen aangericht in 
de tweede we reldoorlog. 

Als half-geldige redenen noemt spreker het politiek-isolationisme 
van Sovjet-RQs land. Het ontbreekt de Sovjet aan antimoon, nikkel en tin. 
Kortom, spr~ acht RQ~ sEche aQtarkie niet mogel~k. 

Spr. beslQit z~n r~k gedocQmenteerd betoog, met de bemerking, dat h~ 
misschie n op eniJe pQLten onjQist kan z~n geweest, doch h~ verzekeTde aan 
de toehoorders, dat zijn betoog niet lichtvaardig was Qitgesproken." 

Hierna volgde een paQze van ongeveer 15 minQten. 

Na heropening der bijeenkomst gaf de vooTzitter te kennen, dat zich 
elf vragenstelleis hadden opgegeven. Aan hen werd direct het woord gege
ven. , 

~ îe. VAN SCHILF GAARDE , w~st op expansiezQcht uer Romeinen. De Pax 
·• QgQsta was geen kwestie van bQi tenlandse politiek. De Romeinen hadden de 

toenmaals be kende wereld geheel veroverd, dQs viel e r geen bQitenlandse 
politie k meer te bedr~ven. 

2e. POLAK, hoo f dbestQQrder dei C.P;~. In een ze er ondQidel~k betoog 
stelt h~ aan UT. BaTents de vraag of de RQs s ische bQitenlandse politiek 
niet door de klassenstr~d veroorzaakt wordt (applaQs). 
X~~)e KLINKENBERG, een lange slordig geklede zwartharige jongeman van 
j ongeveer 3D jaar in zwarte trQi en een gr ij s RQssisch aandoend kort jasje, 
\ ontpopt zich a ls een Qiterst fel commQnist. Deze slQit zich aan b~ het be-

toog van Polak. Komende op de Canadese spionnagekwestie, vraagt hU hoe het 
staat met het landveTraad hieT te lande. S ~r. kan zich indenken dat iemand 
zich richt op een bQitenlandse ideologie en ziet daar misschien zun heil 
in. Klllinkenberg zal niet aarzelen als het tot oorlog komt met Indonesië 
zich aan de z~de van de Indonesiers te scharen. Klinkenberg kan zich niet 
indenken, dat het nationale commQni s me op bevel van rvroskoQ zal handelen. 
Zoiets Kon hU zich wel indenken van de bU Qitstek internationaal georiän
teerde Rooms-Katholieke kerk. NQ er hier zoveel leiders der C.P.N. z~n, 
aldQs Klinkenberg, ZOQ ik de vraag willen stellen aan hen, om eerl~k te 

-~ zeggen of de C.P.N. al of niet door de Sovjet Unie gesteQnd wordt. Klin
. ~ kenberg gaat voort door te beweren dat gemakkelUk gezegd is dat RQsland 

niet voor de kle ine statee is en stelt vast dat het Kellog-pact een Qto
pie is. 

/ 4e. PROFJ~SSOH RO l'vlliiN, rectificeert enige geschiedkQndige feiten en 
het blUkt-nierQit~ät-ffië~ hem de Nederlandse historicQs was bedoeld, die 
in 1933 gezegd had, dat RQsland geen imperialisme kent. Prof.Romein ziet 
echter verschil in de interpretatie van het woord "Imperialisme". 

t / 5e. L.Il.E.J.J:CRAM~.B, voorzitter van het district Utrecht de T C.P.N., 
slQit zich aan bij het betoog van Polak en Klinkenberg. Hij vindt het refe
raat van Mr.Barents Qiterst oppervlakkig en ziet in de TrQman-actie koren 
op de molen van de vijanden van de Sovjet Unie. De argumentaties, die Mr. 
Barents als feitelUkheden aanhaalt, ziet Kramer als een rede van G6bbels. 
Kramer kan er zich niet aan onttr e kken dat uit de rede van ~r.Barents een 
zekere vijandigheid jegens de Sovjet Unie naar voren komt. Er is geen 

enkel 



.. 
-4-

ênke~ feit aan te w~zen, dat de S ,U. ingr ~pt i0 het recht der vr ~e vol
ken. Kramer demonstreert de vrede s wil van de S .U. bij monde van Litwinoff 
in de vre desconferentie. 

Kramer voortgaande bes pr eekt de houding der kerken in de Spvjet
Unie. Er i s daa r ge e n s prake van vUandigheid tegen het geloof, doch wel 
wanneer het geloof tot politiek instituut wor dt gebruitt. Kramer ze gt, 
dat de goddelozenverenig ing een extreem karakter droe g ; dit moet bezien 
worden tegen de revolutionnaire achter grond in de be ginperiode van de 
S.U •• Kramer wUst op de schijn-democratie in Nederland en noemt als voor
beelden: Indonesië, art. 192 der Grondwet en het uit de aether houden 
van Radio werkend Ne derland. maar bij de u. s . S .R. is politieke en econo
mische democratie. Kramer ze gt dat het niet waa r is, dat de Communisti
sche part~en buiten a e Sovjet Unie koehaudel dr ijven met Rusland. Dit is 
in str~d met de leer vaL Marx en 1enin. De C. P . N. kr ijgt gee n bevelen uit 
de Sovjet Unie en g ee n gelden. Kramer wijst op de geldelijke draagkr~cht 
der leden van de C.P. N. en de leiders hebben het gevoel dat de sommen 
die de l e den voor de C.P. N. b~een bre ngen boven hun economis che draag
kracht liggen. Dat de communis ten naa r Rus land kijken is logisch omdat dat 
de enige soc·~~stische staat is. 

~ c:::;:-6e. JJ~.§.QHAPER, zittende aan de bestuur stafel, zet in een breed 
opgezet betoog uiteen, dat Mr. Barents eenzijdig in zijn beoordeling is ge
weest. Volgens hem heeft de inle i der de te gen spe lers niet genoemd. ~e 

• 
Amerikaanse schrijver J!' isher heeft j ui s t de Russische bu.i tenlandse poli
tiek van die kant belicht. 

~ -=---,..... 7e. ZON1JENBERG, betoogt breedsprakig, dat de opzet van het Comité 
voor Actieve Democratie goed was om te komen tot e e n beter inzicht van 
Sovjet Ru.sland. Zoiets moeten we juis t hebben. Zonnenberg zegt dat hij 
geen enkel antwoord heeft gekre gen op de essentiële vraagstukken. Hij 
brengt vier punten na a r voren en somt achtereenvolgens op: 1e. Is het 
nodig, dat er over twee werelden wordt ges pr oken, nl. de Russi s ch-Ameri
kaanse controverse, 2e. waarom we onze ogen meer richten naar Rusland 
dan naar Amerika, 3e. of Ru.sland geweld op het oog heeft en 4e. of de 
C.P. N . ~ zich richt naa r ~oskou. 

Zonnenberg legde de nadruk op het feit dat h.ij bij gee L enkele poli
t ieke partij was aangesloten en wel omdat hij de buitenla ndse politiek in
teressanter vond (gelach). Het optreden van Rusland in de Verenigde Natie 
wijst op geen imperialisme. Ook Minister van Boetzalaar is er van door
drongen, gehoord zijn rede, dat de oplossing dwingt tot compromis. Immers 
Rusland klam~ zich vastaan de eenste~nigheiasregel en wil er niet vanaf 
wijken. Zonnenberg ziet het imperialisme van Amerika rauwer dan d ~ e van 
Rusland. De Ru.ssische politiek in de veiligheidsraad wijst op een compro-

~ mis. De liberale Dr. van 1utterveld schreef dat het kapitalisme nog steeds 
bestaat in de Russische z6ne. Voorts bespreekt Zonnenberg de oriëntatie 
van de C.P.N. op de Sovjet Unie. HU zegt dat hij zelf ge en C.P.N.er is, 
maar in zijn kwaliteit van bestuurslid van de Vereniging Nederland-Rusland, 
zocht hij uitbreiding van de gedachten dier vereni&ing onder de C.P.N.lede 
Dit nu brengt voortdu.remd conflicten met de nationale C.P.N. mede en de 
C.P.N.leden zijn er niet toé te krijgen uit redenen van partijbelang om tot 
de vereniging toe te treden. "Ik heb Hoogcarspel'; alaus Zonnenberg, "meer
malen gevraagd om mee te gaan naar het ambassadehoofd, doch hij weigert 

·hardnekkig. Is dit alles camo.u.:[lage? Ik zou toch wel graa g willen, dat 
ze zich iets meer op Ru.sland oriË!"nteerden". 

/Be. HOOGENDOORN, ontpopt zich als communist. HU sluit zich aan bij 
het betoog vän Pola1è en Kramer en miste volgens zijn gevoelens het posi
tieve in het betoog van ~r. ~arents~ 

';( _........9e. MELLINK , ze gt dat hij niets gehoord heeft over de methode van 
de Russisene bui1"enlandse politiek en heeft in de rede van Mr.Bareuts 
geen perspectief gezien. HU haalt het referendu.m van de "Labor-rebellen" 
aan doch zijn betoog is verward en veelal onve rstaanbaar. HU eindigt met 
te zeggen, dat het politiek uitzicht in het referaa t van Mr.Barents niet 
tot u.iting was ge Komen. 

~ A 10e. BOV:nnmRK , ziet van zijn vragen af. 
.-11e. MEIER, moogt dat het goed is na te 

u.itgaat. JS Ru.sland socialistisch, dan is men 
gaan van welk standpunt met 
klaar. Is Rusland revolu

tionnair 
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tionna ir, dan is ee nheid de r vol ke ren de we g tot vo or komi ng va n oor
log . Me n be de nke , a l dus Me i er dat Rusland nimmer e e n zelfs t a nd i ge po
litiek heeft kunne n v oer en. Rusla nd heeft ee n grotere mond opge zet 
da n het bal l en van z~n vuis t mo ge l~k maakte. 

Mr.~arents het woor d ver kr ~ge Ld e, zegt da t h~ de vraBe nstellers 
in het ge ner aa l zal beantwoorden. H~ br e ngt hulde aan zijn opponenten 
vooral voor hun aangename w~ze van debatteren. Eerst maa kt h~ enige 
algemene opme r ki ngen en dat er door de debatters hem woorden in de 
schoenen z ~n geschoven, die h~ pe rsé niet geze gd heeft. Hij geeft Pr of. 
Romein gel~k. Da:Î! Mr. Schape r gez egd heeft dat h~ Ee'lZijd i g is, kan 
j uist z ~n, maa r Schape r kan t och moeil~k bewe r en , da t hij ee n eenzijd i ge 
opvat t ing heeft als een ge trouw en dociel a anha nger van de C. P . N •. 

He t bl ijkt dat er oo k ee n schrif t e l ijke vr a a g i s binnen ge k omen . 
Op vele door de o ppone nten gestelde vragen g i ng ~r. Barents niet 

in. Aan Zon ne nbe rg dee l de spr e ke r mede da t z ij n re fer a a t r aed s enige 
weken tevoren was opgesteld. Kr a me r we rd ver we zen naar de ge schiede nis 
met F i nl and, naar aan l e i d ing van d i ens opmerk ing da t Rusland nimmer 
het vr ije be s ch i kk ings r e cht de r vo l ke n had aangetast. ( gelach). Mr. 
Bar e nts na m het ver wij t van Po l a k ni e t a a n, door t e be weren dat ook 
h~ wel e ens hla rx geleze n ha d. Te n a anz ien van Klinke nber g vroe g Mr. 
Barents a a n de ver gadering of z ij i n ge moede ge l uofde, dat de Rus s i s che 
same nwer king me t de Canadesen in he t s pionnage-geval onde r het be gin
sel van inter na tio nale a rbe i de rssolida riteit te vinde n was. ~r. Baren~s 
ze gt niet te geloven in de opr e chte houdi ng van de Sovjet Un ie. Dat 
de C.P. N. niet. onder invloed van de Spvjet Unie staa t ont kent spr e ker; 
hij raadt aan om dan maar eens "De wa a r he id" en "Voorw~arts" te l ezen. 
Dat Kramer he m me t e e n GBbbels ver ge leek en dat hij aldus een semi
fascist genoemd kon worden, merkte Mr.Barents leehen d op, dat h~ 
"Sans rancune" was. Mr .Barents beant \voordde voorts nog Scha per, door 
de vraag te stellen of Rusland een meer socialistische weg zou opgaan 
of een die naar het Czarisme zou leiden, 

Te 17.30 uur werd de bijeenkomst door de onbekend gebleven voor
zitter gesloten, die betoogde de persoonlijke mening te hebben, dat 
een der gelijke conferentie als op deze da gen gehouden geen nut afwerpt. 
Het i s volgens spre ker bl~kbaar niet moge lijk om een objec~ief stand
punt in te nemen en zeker niet door de aanhaneers van de communisti
sche ideologie. 

Utrecht, 19 Mei 1947 • 



20 Maart 19~7 Nummer 7 

- -~ \ 

DEMOORATIE ACTIEVE 
Mededelingenblad, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Comité voor.Actieve Democratie 

Redactrice: Mr W. M. van Meurs- van der Burg Redactie adres: Spinozastraat 13 11
, Amsterdam.C., tel. 52660 

Opvoeding tot democratie in Amerika 
ALHOEWEL de democratie in het vaand"l geschreven staat van de meeste staten 

der U.S.A., is het zeker, dat er nog heel wat ontbreekt aan de volkseenheid en 
dat de burgers op verre na -niet a lgemeen deelnemen aan het gemeentelijke en staat
kundige leven. 

Wel is de Amerikaan trots op de beginselen der democratie, die door de -grondwet 
vastgelegd zijn en a ls onaantastbaar bezit worden beschouwd, maar de verwezen
lijking van de democratische idealen wordt nog belemmerd door vele scheidings• 
lijnen van ras, godsdienst en maatschappelijke klasse. · 

Het bewustzijn van de tekortkomingen der democratie is in de laatste jaren 
levendig g~worden bij vooruitstrevende Amerikaanse burgers, die gedreven werden 
door het oude ideaal van burg,ers, samen levend als gelijken. 

.A kleine stadje Springfield (Mass.), 
15-~0 inw., heeft de beweging voor 
actieve democratie een grote vlucht ge
nomen, voornamelijk door de invloed van 
dr. Granrud, die sedert 1940 daar werk
zaam was als super-intendant van de 
scholen. 

Het "Springfield-plan" is 'geen officieel 
programma, maar een ontwerp, om tot 
democratische levenswijze te komen, uit
gaande van de kinderen en met het doel, 
langs die weg ook de volwassenen te 
bereiken. 

D e initiatieven komen vooral voort uit 
de intellectuelz middengroepen. 

De grondgedachten 

De leidende gedachten ziin: 

L Veel van de vooroordelen onder 
schoolkind~ren zijn te wijten aan fac
toren buiten de schooL Een program
ma voor meer werkelijke democratie 
moet dus niet alleên de school, maar 
ook de ouders bereiken. 

2. De democratie moet bij het onderwijs 

•

. t te veel geïdealiseerd worden. 
vakke punten moeten openhartig 

worden aangewezen. 

3. De leerlingen moeten de oorsprong 
leren kennen van de verschillende 
groepen, die de Amerikaanse bevol
king hebben gevormd en de histori
sche achtelgrond van hun ·eenwor
ding, zodat steeds nauwer aaneenslui
ting kan worden bereikt. 

4. De gedachten der democratie moeten 
voorgesteld worden op dynamische 
wijze en moeten geestdrift kunnen 
opwekken. 

Vooropgesteld wordt. dat alle Ameri
gaanse burgers onderwijzer of leraar kun
nen worden, ongeacht hun ras of reli
gieuze overtuiging. Voor den Nederlan
der moge dit vanzelfsprekend zijn, maar 
voor Amerika is dit een hele stap voor
uit. De hervorming, die Springfield ge
waagd heeft, leek vele Ollders bedenke-

De heer W. l-1 oge veen, voorzit
ter van de l-1 aarlemse afdeling van 
ons Comité, heeft een lang ge
sprek gehad met professor Min
naert Hit Utrecht, die onlangs van 
een studiereis uit Amerika is te
ruggekeerd. Aan dit onde;houd 
heeft d~ heer Hogeveen het bij
gaande artikel ontleend. 

lijk. Na korte tijd is gebleken, dat ook 
de negeronderwijzeres even goede resul
taten behaalde en dat de maatschappe
lijke waarçle van een leerkracht niet be
paald werd door zijn afkomst. 

Zeer algemeen is in Springfield dP. 
overtuiging geworden, dat deze hervor
ming een gelukkige is geweest 

Bij het onderwijs op de scholen tracht 
men aan de leerlingen vooree-rst een itt; 
zicht te geven in de geschiedenis van de 
stad en in de -oorsprong van de verschil
lende bevolkingsgroepen, die in de ge
meente samenleven: Aan de kinderen 
wordt gevraagd volksliederen- te zingen, 
die zij van hun ouders geleerd hebben en 
die de eigenaardigheden tot uitdrukking 
brengen van Italianen, Mexicanen, Chi
nezen , Polen, Engelsen, enz. 

Men bestudeert a l deze landen en vol
keren en brengt de kinderen eerbied voor 
de verschillende nationaliteiten bij. Dit 
gebeurt vrijwel door de gehele . lagere 
school heen. Met de leerlingen wordt een 
bezoek gebracht aan de kerken van de 
verschillende godsdienstige richtingen, 
zodat zij leren , elkanàers godsdienst te 
eerbiedigen. Er werd zelfs eenmaal een 
Kerstfeest door kinderèn van Joodse en 
Christelijke huize gezamenlijk gevierd. 

Nadat men de kinderen inzicht gege
ven heeft in de wijze, waarop de bevol
king gevormd is, brengt men hen voor 

' ogen, hoe de samenleving in de gemeente 
georganiseerd is. 

De politieagent, de brandweerman, de 
melkboer, de postbode brengen een be-

zoek aan de school en vertellen, hoe zij 
de bevolking trach ten te helpen en wat 
de kinderen kunnen doen, om hen te hel
pen. 

Democratie op school 

D e school zelf wordt" als een democra
l"ische gemeenschap in miniatuur georga
niseerd. 

Er wordt een aantal comité' s samen
gesteld, door de leerlingen zelf gekoze~ 
en waarvan ieder zich bezig holldt me,. 
een van de volgende onderwerpen: stof
afnemen, vegen, zorg voor de flesjes 
melk, verdeling van leesboeken, versie
ring van het schoolgebouw, verzorging 
van de speelplaats en de tuin, de school
krant. Rode Kruis, veiligheid, enz. 

De leerlingen zijn verantwoordelijk te
genover hun medeleerlingen, niet tegen
over hun onàerwijzers, hoewel deze na
tuurlijk toezicht uitoefenen. · -

Bij alles wordt aan de leerlingen de 
suggestie gegeven, dat zij gemeenschap
pelijk voor de school moeten werken. 

·Al deze dingen hebben betrekking op 
de Openbare Lagere School, die het 
overgrote gedeelte van het lager onder
wijs verzorgt 

- De bijzondere Ka tholieke scholen heb
ben het Springfield-plan niet direct over
genomen, doch zijn toch indirect onder 
invloed er van gekomen (b.v . wat be
treft het staatsburgerschap), 

Op de lagere school volgt in Amerika 
de HighschooJ, die ongeveer met ons 
Middelbaar Onderwijs overeenkomt Hier 
is vooral de bestudering der vreemde na-A - _ 
tionaliteiten tot een belangrijk onderwer~ 
gemaakt 

Af en toe worden discussie-bijeenkom
sten, gehouden, b.v. over: 

Is de oorlog onvermijdelijk? 
Is het gewellst, dat iedereen naar de 

universiteit gaat? 
Moet er segregatie van de rassen in

gevoerd worden? 
Dergelijke discussies worden gevoerd 

voor een publiek van 30 à 40 leerlingen, 
die zelf de onderwerpen moeten inleiden 
en bediscussiëren. Aan het eind wordt 
een stemming uitgebracht en tenslotte een 

(Vervolg zie pagina 2) 
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besluit genomen, om iets te bereiken in 
de door hen gekozen richting. 

Studiegroepen zijn gevormd, waarin de 
ouders, de leraren en de leerlingen elkaar 
ontmoeten en waarbij problemen aan de 
orde komen, die voor de jeugd van be
lang zijn. 

Ooh voor volwassenen 

Uitgaande van hetgeen bij het onder
wijs is gedaan, tracht men ook de vol
wassenen te bereiken. 

Er is een bestuw; samengesteld voor 
voortgeze t onderwijs, dat avondcursussen 
organiseert, om de burgers tot .,citizen
ship" op te leiden. Er worden films ver
toond, gevolgd door discussies over het 
gemeentebestuur, het woningvraagstuk, 
enz. 

Vóór de verkiezingen komen candida
ten van verschillende groepen hun pro
gramma uiteenzetten. 

Een speciaa l onderzoek wordt ingesteld 

•
aar de sociale toestand.en in de gemeen
e, zoals de levensomstandigheden van 

dienstboden, de negers te Springfield, 
enz. 

Er zijn speciale discussies over arbeids
v raagstukken, waarbij vertegenwoordi
gers van werkgevers, burgers en vakver
enigingen bijeenkomen. 

De a rbeidsbeurs weigert inlichtingen 
omtrent geloof of ras. Concerten worden 
gehouden, die vrij toegankelijk zijn, als
mede aparte leergangen voor onderwij
zers over maatschappelijke vraagstukken. 

De,. verschillende hier geschetste on
demêmingen zijn niet van bovenaf opge
legd, doch ontstaan door gemeenschap
pelijke besprekingen, waa-rin de deelne
mers getracht hebben zich bewust te ma
ken , wat democratie betekent. 

Daarom moeten wij volle waardering 
hebben voor het belangrijke werk, dat in 
Springfield begonnen is. Het plan heeft 
ook buiten Springfield succes gehad. In 
Springfield zelf is de bevolking met wer
kelijke geestdrift in deze richting gaan 
samenwerken. 

_....,. Ook voor ons van belang 

'"'Y Kan een dergelijk initiatief ook voor 
Nederland niet van veel waarde worden? 
AI liggen vele problemen bier anders en 
ook al kan men bij het Springfield-f>!an 
nog niet van die grondige verandering in 
de democratie spreken , die velen zich 
hier uiteindelijk voor ogen stellen, toch 
mag niet worden ontkend, dat vrije dis
cussie, eerbied voor de overtuiging en 
handelwijze van den medemens, betere 
kennis van de levenswijze van verschil
lende bevolkingsgroepen, bevrijding van 
vooroordelen omtrent ras en afkomst en 
niet te vergeten betere gemeenschapsvor
ming in en buiten de school, ui terst waar
c1evolle zaken zijn bij het voorbereiden 
van elke democratische vernieuwing in 
het openbare en privé-leven. 

Sedert enige tijd wordt ook in ons 
land overleg gepleegd, om de opvoeding 
tot democratie van het Nederlandse volk 
doelbewust ter hand te nemen. leder, die 
belang stelt, of actief wil meewerken, 
kan zich richten tot 

W. Hogeveen, 
Tuinwijklaan 5, Haarlem. 

De wijkgedachte 
D E wijkgedachte is niet nieuw in deze wereld. Hij is de weerspiegeling van de 

behoefte van de mens aan gemeenschap, die z(ch door de eeuwen heen spontaan 
heeft uitgedrukt in de sociale eenheden zoals dorpen, stadjes en hun buurten en 
andere geografische beperkte groepen, doch d1e vroeger met_ bewust werd overdacht. 

Door de ontwikkeling, die de samenleving onderging, kwam de buurtgemeenschap, 
vooral in de grote stad, in 't gedrang. Door het gebrek, het gevoel- van ontevreden
heiet is in deze eeuw een bewustwording ontstaan, die er corzaak van was dat de 
wijkgedachte de bewuste uitdruk.king werd van een strev~n . n~ar betere gemeen
schapsvormen, die ons een gunst<ge achtergrond voor ons mdw1duele leven zouden 
bieden. Vooral in de laatste jaren vóór en tijdens de oorlog is de wijkgedachte 
opgebloeid. 

Op de laatste ledenvergadering 
is een commissie ter bestudering 
van de betekenis der wijkgedachte 
voor de democratie, opgericht, In 
deze commissic hebben zitting: drs. , 
W. F. Geyl, ir. B. J, Max, J. 
Bouwer, J. O<,>sterhuis, mr. J. H. 
Polenaar en de architecten C. van 
Eesteren en F. Merkelbach, 

Drs. Geyl heeft voor ons blad 
onderstaande uiteenzetting over 
de wijkgedachte gegeven. 

In Amerika en Engeland vormt de 
wijkgedachte de kern van de plannen op 
sociaal gebied, en vindt hij weerspiege
ling in de planologie. Ook in Rusland . 
kent men wijkvorming. 

In Nederland is de wijkgedachte te 
herkennen in vele vóór-oorlogse stads
plannen, doch wij vinden haar pas kon
sekwent uitgewerkt in het boek van de 
studieg roep van Ir. Bos te Rotterdam. 
Ook anderen, waaronder ik, zijn tijdens 
de oorlog bekeerd tot het geloof in de 
wijkgedachte, zoals ook blijkt uit de aller
wege spontaan ontspringende of weer op
bloeiende buurt- en wijkverenigingen, 
gemeenschappen" en .,sociaal culturele 
centra", al zijn deze laatste twee meer 
symptomatisch voor het gevoel van ge
brek, dan dat zij rechtstreeks de wijkge
,dachte vertegenwoordigen. 

Be wijkgedachte, dan, is een van de 
aspecten van de a lgemene levensdrang. 
die zich uit in het streven naar beter, 
naar oplossingen voor de poblemen, die 
ons als mens belemmeren in onze vrije 
ontplooiïng. · 

De beschaving en de mensheid worden 
in hun bestaan bedreigd door innerlijke 
gebreken, doordat de mens geestelijk en 
sociaal achterblijft bij de technische ont
wikkeling. 

De specialisatie, 
de industriahsafie, 
de rationalisatie, 
het gigantisme, 
de gecompliceerdheid, 

en de zakelijke kenmerkende ontwikk-e
ling van de laatste 100 of 200 jaar, met 
als bijbehorende euvelen : het ontstaan 
van de massa (in nieuwe vormen), 

het verbreken van de levensharmonie, 
het belemmeren van het inzicht in de 

maatschappelijke verhoudingen, 
het splijten van idee en werkelijkheid, 

· en het verloren gaan van het besef 
van de leveriszin. 

De geestelijke crisis, die hiervan het 
gevolg is, het bestaan van de massa 

zonder verantwoordelijkheid en van men
sen zonder persoonlijkheid, de tegenstel
ling tussen norm en pra ktijk, de deva
luatie van he t waardebesef, dit a lles on
·dermijnt het leven van de mens. 

Zonder de materiële voorûitgang en 
de daarvoor nodige specialisatie te ver
werpen, moeten wij een poging wagen 
om de levensharmonie te herstellen en de 
mens het inzicht in de betekenis van het 
leven terug te geven, z.onder welke zijn 
leven zinloos en onmenswaardig ·blijft. 
Dit betekent, da t wij in de eerste. aats 
op sociaal en psychisch gebied na r
vorming moeten streven. 

De wijkgedachte biedt een oplossing 
·op dit gebied en in ruime zin begrepen 
strekt dit gebied tot ver buiten de gren
zen van de wij;.:. Er zouden sociale een
heden moeten komen, die wij wijkgemeen
schappen kunnen noemen, die groot ge
noeg zouden zijn om de enkeling ruime 
verscheidenheid van sociaal contact te 
bieden, doch klein genoeg zouden zijn 

·om overzien te worden en de enkeling 
persoonlijk te binden . In deze gemeen
schap zal hij aan zijn behoefte aan so
ciale omgang kunnen voldoen, voor een 
groot deel tenminste, wat betreft onder
wijs, ontspanning, culturele en religieuze 
activiteiten en politieke of besturende 
activiteiten. De individu zou voor alles 
wat in de wijk gebeurt persoonlijk be
langstelling kunnen hebben, en als per
soon ook meer tè betekenen hebben dan 
in de grote ongelede samenleving van nu. 

De wijk zal echter ook die voorzienin
gen moeten bezitten, die nodig zijn om 
dit ~emeenschapsleven en dus d~nt
plooung van de enkeling te bevo n, 
voor zoover zij functioneel in de ijk 
thuis horen. Voor hogere behoeften zal 
men zijn aangewezen op de voorzienin
gen in de. groter sociale ' eenheden, stads
deel, stad of land. 

Bovéndien zal het praktische leven 
van alledag door de doelmatige indeling 
van de wijk en de verdeling van de in
stellingen'- het leven ' aangenamer maken, 
en tijd vrijmaken die aan nuttiger dod
einden besteed kan worden. En juist 
voor die vrijetijdsbesteding houdt de 
goede wijk onbegrensde mogelijkheden in. 

Het verkeer in de wijk en met de "bui
tenwereld" zal doelmatiger en veiliger 
kunnen zijn dan nu het geval is. 

Door al deze factoren en door de per
' soonlijke bekendheid tussen arts en pa

tiënt, leerkracht en leerling, winkelier en 
klant, zal het leven van allen gelukkiger 

kunnen worden dan het nu is. De moge
lijkheden van onderlinge hulp, van dienst 1 

aan de gemeenschap enzovoorts zullen 
ook groter zijn, doch het zou hier te ver 
voeren om in te gaan dp de bete'kenis 
va.n de wijkgedachte voor de <Jfzonder
lijke aspecten van het leven. 

Voor a llen zal het leven it< de wijk, 
door de grotere kansen tot zelfdoen en 
zelf verantwoordelijkheid te dragen, door 
de aanwezigheid van ma teriële hulpmid
delen en een gemeenschapsleven da t hen 

· wat zegt, iets terug kunnen geven van 
het geàntegreerde leven, dat de mens in 
andere tijden heeft gekend, en nu nog in 
andere streken kent. He t zal evenwel 
geen terugval naar het primitieve zij n,, 
doch een vooruitgang naar een hoger 
niveau, waarop het goede oude en het 
goede nieuwe zijn verenigd. 

De wijk zal buurten omvatten, evenals 
ta lloze ge·me~nschappen van bizondere 
aard tezamen de w ij kgemeenschap zu)len 
opbouwen. 

D e wijk za l op den duur functioneel 
a utonoom kunnen worden, maar toch a l
tijd opgaan in de gro tere socia le eenhe
den, waarmee het organisch contact Piet 
onArd kan worden. E en wijk zal grote 
beW nis hebben voor de zo nodige de
centralisa tie van bestuur en administratie. 
Bepaalde diensten zullen er hoofdbureaux 
kunnen hebben voor bepaalde zaken. 
Huisvesting, onderw ij s, ontspanning, so
ciale en medische zorg, enz. zullen er 
burgercommissies kunnen hebben en het 
contact tussen overheid en burgerij nau -

CONTRIBUTIE 
r-

1947 
WIJ verzoeken onze l'iden, die 

hun contributie over het jaar 
1947 nog niet nebben gestort, 
vriendelijk doch dringend ons -het 
bedrag .nog deze maand te willen 
doen toekomen. 

De contributie bedraagt f 5.
per jaar en kan door hen, voor 

A e dit bedrag te bezwaarlijk is, 
... orden verminderd tot f 2.50 per 

jaar. 
Daarentegen hoopt het bestuur, 

dat degenen, die meer !runnen 
missen, hun contributie op f 10.
en hoger willen stellen. 

Indien wij in Maart de contri
butie nog niet hebben ontvangen, 
zullen wij "zo vrij zijn over het be
drag te disponeren. 

De Penningmeester, 
Mr. J. BAERT, 

Westlandgracht 129, 
Amsterdam 

Postgiro 117850 

........................................................................ i 

wer a anhalen. 
E venzo za l op velerlei gebied, sport, 

toneel. kunst, bestuur, enz. , ui tw isseling 
van gedachten en producten met andere 
wijken plaats kunnen v inden en zullen 
reizende tentoonstellingen en toneelgroe
pen, enz. in de wijken hun publiek kun
nen vinden. 

Door het betere leven, da t in de wijk 
mogelij k is, de reïnteg ra tie van de geato
miseerde individuen tot gemeenschap, zal 
zowel het gezinsleven a ls het stadsleven, 
het individuele leven a ls het na tionale 
leven op hoger 'peil komen. W ij kunnen 
niet verwachten, dat de mens zal voelen 
voor het vader]and, laa t staan voor de 

--mensheid, als hij de betekenis van ge
meenschap niet eerst in de kleinere een
heden heeft leren doorgronden. 
_ D~zelfde ideeën, aangepast aan de ver

schillende omstand igheden, gelden even
zeer voor het pla tteland, waar voorzie
ning met a llerlei instellingen het leven 
menswaardiger za l kunnen maken en de 
mensen ván hun .,vluch t naa r de stad" 
zal helpen 1e weerhouden. 

Het doel van al ons streven moet' zijn 
om de materiële en sociale omstandig
heden te scheppen, die dl! mens voor een 
evenwichtige en optimale ontplooiïng 
nodig heeft. M ;:; teriële en socia le behoef
ten moeten_ bevredigd worden, maar bij 
a lles moet rekening worden gehouden met 
de psychische kant van de zaak. Wonen, 
ontspanning, verkeer, onderw ijs en voor
zover wij het met de wijkvorming kunnen 

. beïnvloeden, ook werken, moeten weer 
zinvol worden. 

De wijkgedachte biedt een oplossing 
waaraan allen mee kunnen doen, al zul
len ongetwijfeld ook op dit gebied de 
nodige moeilijkheden moeten worden op
gelost. Het is niet een wondermiddel 
voor alles, !pétar is op het ogenblik de 
enige praktische oplossing voo r de pro
blemen die de mensheid moet overwin
nen voor bet te laat is, 

Wij moeten het leven weer zinvol 
en de maatschappij overzichtelijk maken, 
willen wij niet ten onder gaan. 

Er is haast bij . N u is de tijd van het 
plannen-maken op iede r gebied, en deze 
moèten ingesteld worden op de wijkge
dachte om het leven als geheel te ver
nieuwen. Ongecoördineerd zullen die 
plannen minder vruchtdragend zijn. Wat 
nu wordt vastgelegd zal straks moeilijk 
te veranderen zijn en wij kunnen vooruit 
zeggen, dat, zonder rekeni ng te houden 
met de wij kg~dnch te, zij dan straks ver
ouderd zullen zijn, als zij worden ui tge
voerd. 

W ij moeten inzicht en verantwoord~ 
lijkbeid aankweken 'VÓÓr weer de insta~ 
biliteit van de samenleving ais gevolg 
van de geestelij ke crisis aanleiding geeft 
tot nog erger uitbarsting dan wij pas 
hebben overleefd. Het verspreiden van de 
wijkgedachte is een sociaal-paedagogi
sche kwestie, waarbij gebruik kan wor
den gemaakt van de nog niet gebluste 
wil tot zelf-doen bij de nog actieve gees
ten, die zonder steun van buiten-af trach
ten · het gemeenschapsleven in hun buurt 
of wijk op hoger peil te brengen. 

W. F. GEYL. 

l De-Sociale en. Culturele Aspecten der Wijkgedachte 

Hoopvolle perspectieven voor de opbouw van onze 
samenleving worden geopend in de stedebouwkundige. 
en sociaal-culturele studie over de groeiende stads-

gemeenschap, getiteld: 

DE STAD DERTOEKOMST 
DE TOEKOMSTDERSTAD 

door Ir. A. BOS, P. BURIK. Dr. J. J. VAN DULLEMEN, 

L. HA VELAAR, Mr. A. LUHRS, H. J. MISPELBLOM BEYER, 

Dr. L. M. MISPELBLOM BEYER, v. d. BERGH- v. EYSINGA, 

Dr. K. F. PROOST, Ir. W. VAN TIJEN en A. VOORHOEVE, 

met een begeleidend woord van den burgemeester Mr. P.J. OUD. 
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Wat doet h.et Comité? 
gelijk was, daar men in onzekerheid bleef 
verker.en omtrent de richting, waarin de 
plannen der Regering gingen. Het aantal 
mogelijkheden •was daarbij zo groot, dat, 
voor zover het' tot een gedachtenwisse
ling kwam, vaagheid en verwardheid het 
gevolg waren. 

HET Comité voor Actieve De-
mocratie neemt geen stand

punt in ten aanzien van het 
annexatievraagstuk Maar wèl is . 
het van mening dat dit vraagstuk 
op democratischer wijze behandeld 
had moeten worden dan tot nu toe 
geschied is. 

In een brief aan den minister
president, dr. L. J, M. Beel, heeft 
het bestuur van ons comité deze 
mening uitvoerig gemotiveerd. 

Excellentie, 
Het Comité voor Actieve Democratie 

heeft me.t grote belangstelling de behan
deling van het vraagstuk, of Nederland 
annexatie van Duit&' grondgebied moet 

- :vragen, gevolgd. Zoncler ten aanzien van 

• ,ovengenoemd vraagstuk een standpunt 
m te nemen - zulks te doen acht het 
Comité niet op zijn weg - zou het Co-
mité gaarne als zijn mening aan Uw 
Excellentie kenbaar willen maken, dat 
de wijze, waarop de Regering dit belang
rijke vraagstuk heeft behandeld, niet in 
elk opzicht democratisch genoemd kan 
worden. Het is bekend, dat de definiëring 
van het begrip ,.democratie" en daar
naast van ,.democratisch" niet gemakke
lijk tot een resultaat leidt, dat iederen 
democraat bevredigt. Het onderstaande 
korte overzicht van wat de Regering in 
deze materie deed, zal echter niet licht 
tot de conclusie voeren, dat men de be
handeling van dit probleem in overeen
stemming bevindt te zijn met die, welke 
men in een democratie mag verwachten. 

Voor zover dit door de pers bekend 
werd, kan de behandeling van het an
nexatie-vraagstuk als volgt worden sa
mengevat: 
AUG. 1945. De Regering stelt een 

Staatscommissie in, die op korten 
termijn een duidelijk omlijnd, zake-

- · lijk en zedelijk gefundeerd voorstel 
- ., zal moeten doen. 

SEPT. 1945. Het Ministede van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning houdt van 10-22 Sept. een 
.. Enquête Landhonger", teneinde de 
omvang van de onder de agrarische 
bevolking bestaande behoefte ,aan 
land te peilen. 

29 OCT. 1945. Z.E. Schermerhoen ver
klaart zich een tegenstander van een 
volksstemming over d{l onderwerp. 

17 DEC. 1945. Z.E. Schermerhom ver
klaart op E:en persconferentie, dat . het 

·volk een uitspraak zal moeten doen 
ove: de vraag of Nederland pro of 
contra annexatie is. 

24 JULI 1946. H.M. de Koningin deelt 
in de Troonrede mede, dat Neder
land zich voorstelt aanspraken te 
doen gelden op grensverbetering van 
beperkten omvang langs zijn Oost
grenzen. 

20 JULI 1946. In de pers wordt, echter 
niet officieel, medegedeeld, dat de 
Regering-Schermerhoen kort voor 

haar aftreden een memorandum heeft 
voorbereid, dat met een aanbeveling 
aan het ni.-uwe Kabinet is overhan
digd. Dit memorandum zou hierop 
neerkomen, dat, nu de Nederlandse 
bevolking in gebreke is . gebleven 
zich positief uit te laten over het 
annexatie-vraagstuk, de Regering op 
haar beurt in gebreke zou blijven. 
wanneer zij om die reden het gun
stigste tijdstip liet voorbijgaan. 

21 OCT. 1946. De Regering overweegt 
een plenaire zitting van de Staten
Generaal aan te vragen om in ee1l 
besloten zitting de voorstellen te be
handelen. 

26 OCT. 1946. De Times onthult deze 
voorstellen. 

6 NOV. 194?. Medegedeeld wordt, dat 
onze diplomatieke vertegenwoordi
gers onze territoriale en economische 
eisen aan Engeland, de Verenigde 
Staten, de Sowjet-Unie en Frankrij_k 
hebben ·overhandeld. In een radiO' 
rede op deQzelfden datum deelt Uwe 
Excellentie o.a. mede, dat het an
nexatie-probleem ruim twee jaar be
studeerd is, waarbij de càmmissie
Vorrink belangrijk werk heeft ver
richt. 

Deze behandeling overziende, moet 
men tot de canclusie komen, dat noch de 
Regering-Schermerhorn, noch het door 
Uwe Excellentie samengestelde Kabinet, 
het Nederlandse volk in de gelegenheid 
hebben gesteld zich een mening te vor
men over het annexatie-probleem. Hier
voor zou nodi(l zijn geweest, dat de Re
gering haar plannen duidelijk omlijnd tij
dig ter discussic had gesteld. Het Ne
de!'landse volk zou zich dan over een 
concreet voorstel een mening hebben 
kunnen vormen, hetgeen thans niet mo-

' 

De Staten-Generaal werden pas op het 
laatste ogenblik voor de behpndeling in 
een besloten zitting bijeengeroepen en de 
publicatie van àe eisen geschiedde eerst 
nadat de eisen waren ingediend, zodat de 
mogelijkheid van een openbare discussie 
werd afgesneden. 

Men heeft als argument voor het een
zijdig optreden der Regering wel aan
gevoerd, dat de Koning het opperbestuu: 
der buitenlandse betrekkingen heeft, zo
dat de Staten-Generaal er geen ,.recht" 
op zouden hebben om in dit probleem 

. gekend te worden. Het Comité voor Ac
tieve Democratie acht dit argument for
meel en kent er als zodanig weinig waar
de aan toe. H~t is immers in de eerste 
plaats aan gegronde twijfel onderhevig 
of het binnen de grenzen halen van dui
zenden Duitsers inderdaad alleen een 
kwestie is van buitenlands beleid en in 
de tweede plaats zal een democratische 
regering er naar de mening van haÇo
mité steeds mar dienen te stre9'~ij 
zeer belangrijke vraagstukken het volk 
in de te nemen beslissingen te kennen, 
ook als dit formeel niet tot haar taak 
zou behoren. 

Twee gronddagen der democratie, te 
weten: 
a. het scheppen van mogelijkheden voor 

het volk om zich een oordeel te vor
men en hieraan uiting te geven; 

b. openbaarhe!J.t .van behandeling: 
werden bij de behandeling, zoals deze 
heeft plaatsgevonden veronachtzaamd. 

Het Comité voor Actieve Democratie 
meent er goed aan te doen door Uwe 
Excellentie er op te wijzen, dat het dezen 
gang van zaken betreurt. 

~··•••••tllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

I ~~;~~::: ,,::l:o :: h:·~=~:~ H=~ '"~":::::.:: ! 
~ 1 April: Prof. dr. J. Romein: De ontwikkeling der democratie. ~ I. 
~ 8 Dr. A. de 'Froe: Wat is de democratie waard? W ' ~ 
: 15 Mr. dr. J. Baert: De eco~omische democratie . .· : · 

22 Prof. dr. Ph. Kohnstamm: Opvoeding tot democratie. , 

29 Drs. B. W. Schaper: Democratie in de wereld. 

Voor het volgen van deze serie moet men zich vooraf bij de secretaresse 
van de afdeling Amsterdam, mevr. A . Burbach- v. d. Woord, Westlandgracht 
129, tel. 82272, opgeven. De kosten van de gehele seriè bedragen f. 3.-. 

Twee conferenties. 
Op de eerste, die te Utrecht op 17 en 18 Mei wordt gehouden, zal a ls 

centraal probleem worden besproken: 

De verhouding West-Europa-Sovjet-Unie. 

Op de tweede zal het onderwerp zijn: 

De verhouding Amerika-Eur-opa. 

De conferenties worden gehouden in de zaal van het Jaarbeurs-restaurant. 

= . : 
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Sociaal-democratie en communisme 
QP Vrijdag 28 Maart zal de heer K. Vorrink in Amsterdam voor ons Comité 

spreken over de verhouding tussen §Ocialisme en communisme in ons land. 
Het bestuur heeft in verband hiermede, de bijgaande inleiding tot deze voordracht 

aan de Amsterdamse leden verstuurd. 
Ook de leden uit andere plaatsen zijn natuurlijk welkom. 

Wie de politieke ontwikkeling in ons land sedert de bevrijdin,g heeft gevolgd, 
moet wel tot de erkenning komen van het feit hoe beperkt de veranderlijkheid in 
ons politiek bestel gebleken is, en toe taai zic!\J de oude partijverhoudingen en hun 
grondslagen betoond hebben. Van de grondige vernieuwing, tijdens de bezetting 
verbeid, is weinig terecht gekomen. Tal Van oude politieke formaties en contro
versen zijn önveranderd teruggekeerd, zoals de anti-these. het vier-zuilensysteem, 
de coalitie-regering, zij het op andere. grondslag , enz. 

De enige uitzondering hierop ·is, behalve een algemene opschuiving naar links, 
waarop ook reeds een terugslag merkbaar is, de. doorbraak, belichaamd in de Partij 
van de Arbeid. Zonder de discussie omtrent totstandkoming en omvang van deze 
doorbraak te willen heropenen, moet er hier toch op gewezen worden, dat zowel 
het resultaat der verkiezingen van 1946 als de daarop gevolgde coalitie-vorming, 
waarin een der oude partijen, op kerkelijke grondslag opgetrokken, althans numeriek 
ae leiding bezit, voor de· stichters der nieuwe partij-formatie teleurstellend moet zijn. 

De vraag· blijft gewettigd, of de uitbreiding van het bereik der democratisch
socialistische gedachte via de Partij van de Arbeid naar rechts ten volle opweegt 
tegen qe onmiskenbare vervreemding jegens in 't bijzonder sociaal verwante groepen 
naar links. Bepaald verontrustend is de voortdurende verscherpte tegenstelling, die 
z. ussen de P.v.d.A. en de sterk gegroeide partij links van haar, de Commu
n he Partij, heeft geopenbaard. Die tegenstelling is daarom verontrustend, omdat 
hij het onderlinge contact en de daarmee gepaard gaande beïnvloeding tussen in 
sociaal opzicht sterk verwante groepen belemmert; dit kan een noodzakelijk samen
gaan voor eventuele urgente sociale c.q. socialistische, hervormingen op beslissende 
ogenblikken in de weg staan. Daarvan kan echter enerzijds een onvruchtbare radi
calisering der uiterst linkse partij, anderzijds een te· eenzijdige odentering der Partij 
van de Arbeid op een in sociaal opzicht zeer heterogene partner het gevolg zijn. 
Thans reeds manifesteert zich meer dan eens de remmende invloed, die er van de 
Kath. ' Volkspartij op de P.v.d.A. uitgaat. 

Hier liggen ongetwijfeld gevaren voor een gezond politiek leven in ons land, die 
zich reeds openbaren in de onmiskenbare matheid der politieke belangstelling, met 
name ook onder qe jongere generaties. 

Dit alles is voor het Comité voor Actieve Democratie reden geweest het vraagstuk 
van de verhouding v,an de Sociaal-Democratie en het Communisme in ons land prin
cipieel aan de orde l:e stellen. Het Comité, dat leden van de beide betrokken groe-

. periogen in zijn midden telt, en uitdrukkelijk pretendeert> een ontmoetingscentrum te 
=ijn voor progressieve, democratische elementen uit verschillende kampen, meent tot 
een wederzijdsche verheldering te kunnen bijdragen, door dit vraagstuk in alle 
!;cherpte ter discussie te stellen. 

Daarom verheugt het zich, den heer VO~RINK, voorzitter van de Partij .van 
den Arbeid, wiens standpunt in deze kwestie aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat, bereid te hebben gevonden, zijn opvattingen in een bijeenkomst van leden 
van het Comité uit Amsterdam en omgeving. uiteen te zetten. ' 

Wij zijn ervan overtuigd, dat voor de rede van deni heer Vorrink, die op 
~DAG 28 MAART TE AMSTERDAM, des· avonds 8 uur, in de zaal van Vrij 
~land, Keizersgracht 604, wordt gehouden, onder de leden grote belangstelling 
zal bestaan. 

Wij hopen, dat naar aanleiding van deze rede een confrontatie van de verschil
lende meningen, die aangaande deze kwestie binnen het Comité bestaan, zal kunrten 
plaatsvinden in een discussie, die gekenmerkt zal zijn door een even grote waardig
heid als openhartigheid. 'Het bestuur nodigde vooraf verschillende personen uit aan 
de discussie deel te nemen. 

Wij twijfelen niet aan het nut en de mogelijkheid van een principiële gedachten
wisseling, die door haar onmiddellijk verband met de politieke praktijk niet zond~r 
invloed zou behoeven te blijv~n op de politieke verhoudingen en tegenstellingen in 
ons. land. Het wil ons voorkomen, dat deze activiteif zeer wezenlijk aan het doel van 
het Comité voor Actieve Democratie beantwoordt. 

Gezien de te v~rwachten belangstelling voor deze bijeenkomst, verzoeken wij de 
leden van het Comité ten spoedigste aan het secretariaat op te geven, of zij per
'monlijk deze avond willen 1\ijwonen en wellee personen. zij daarvoor eventueel 
zouden willen introduceren. 

Uiteraard draagt deze bijeenkomst een besloten karakter. 

HET BESTUUR. 

( 
Verslag 

ttDebat over 

Duitsland.'' 
Verkrijgbaar bij het secretariaat 

en de Uitg ... Vrij Nederland". 

Voor leden: f. !.-
Voor niet-leden: f. 1.25 

\_ ______ __.. 

Van over de grens 
D E discussie over het probleem 

Duitsland, die op onze landelijke 
conferentie van 2 en 3 November j.l. 
was georganiseerd, heeft in wijde 
/!:ring belangstelling getrokken. 

Het zal onze lezers interesseren, 
dat deze belangstelling niet alle~ 
binnen doch ook buiten onze grenza 
werd gevondei! en wel in Duitslan"'!!"' 
zelf. 

In de soc.-dem ... Telegraph", die 
in Berlijn verschijnt, vonden wij een 
artikel .. Ha/land en het Duitse pro
bleem", waarin op de betekenis van 
dit debat wordt gewezen. 

De schrijver vond alle aanleiding 
zijn lezers in duidelijke taal de situatie 
.van ons land en zijn bevolking te 
schilderen, waarin Hitter's soldaten, 
de Gestapo, kortom de gehele machi
nerie van overweldiging en bezetting, 
het gebracht hadden. 

Daaraan moet men denken, zo be
toogt hij, wanneer niet altijd met de 
spreekwoordelijke Hollandse nuchter
heid in Nederland wordt gesproken 
over Duitsers en Duitse problemen. 

Schrijver meent echter als een be
langrijk feit te moeten erkennen, dat 
in Nederland in politiek geïnteres
seerde kringen het probleem Duits-
land ernstig en zonder haat woedt 
besproken. Een voorbeeld hiervoor 
.noemt hij de bijeenkomst van het c~ 
mité voor Actieve Democratie. waa~ 
aan hij dan een groot deel...van dif 
artikel wijdt. 

Hij besluit met te zeggen: 
.. Het indrukwekkendst wàs echter 

de sfeer en de toon, waarin alle spre
kers dit netelige probleem behandel
den, of het nu socialisten, communis
ten Qf mensen van andere richting 
waren. Hoezeer ook de zaak iedereen 
ter harte ging, weloverwogen en ver
standig was toch elke uitspraak, zelfs 
de felste crifiek. Eens te meer werden 
we ons bewust, dat democratie slechts 
gedijen kan in een atmosfeer, waar 
men mét èecht ook van de goede wil 
van den tegenstander overtuigd kan 
zijn. Daarom lijkt ons het feit, dat 
deze discussie reeds nu in Holland 
weer mog.dijk was, een bewijs, dat 
men hoopt, dat in Duitsland de men
sen van goede wil meer en meer in
vloed zullen krijgen, zodat die samen
werking mogelijk wordt zonder welke 
er voor beide volken, ja voor ons hele 
continent geen hoop is." 



Rotterdam en ht<t Duitse probleem 

op 25 Januari j.l. heeft de afde-
ling Rotterdam van het Co

mité in de Economische Hoge
school een belang wekkende con
ferentie over het Duitse probleem 
gehouden, waar de heren M ozer, 
T ammes, en Lichtenauer, ieder 
een aspect uan dit vraagstuk be-
handelden. · 

Het Comité was d ie dag de gast 
van de Vereniging voor S tudie
belangen· van de Economische 
Hogeschool. · 

Ongeveer 300 leden en intro- i 
ducé' s namen aan de conferentie 
deel. 

'-----~~--~-.._.<.!. 

Duitse problemen dienen te la ten varen . 
D e militaire v raagstukken zijn in de we
reld politieke v raagstukken geworden en • 

, voor de oplossing van die poHtieke 
v raagstukken, zag spreker als meest aan
b,evelenswaard!ge weg deconcentra tie 
van machten: een federa listisch Europa . 
O ok Duitsland zou een federale sta ten
bond moeten werden . Gebleken is, dat in 
vredesyerdragen opgenomen dwanW:>e
palingen op den duur geen kracht zl'eer 
hebben of een bron worden van spannin
gen. D erhaln is slechts mogelijk een 
v redesverdrag mét de mogelij kheid van 
revisie of zal moeten worden getracht 
om richting te geven aan de ontwik
keling. 
. Als voorbeeld van internationale rege

lmgen, die zonder annexatie van grond-
DE heer MOZ ER. hoofdredacteur van gebied dus zonder dwang op te wekken, 

,.Paraa t", verstrekte in een inleiding zouden kunneu worden to t stand ge-
n omstreeks een uur, tal van feitelijke bracht, noemde spreker de inpoldering 
evens over de huidige situa tie in van de Dollard, tezamen met ·Duitsland. 
itsland. Hij begon met er de nadruk Tenslotte wees spreker er op, da t een 

op te leggen, dat de geallieerden door eerste v ereiste is, da t D uitsland tot gees-
hun voorwaa rde bij de capitula tie van telijk geopend gebied wordt verklaard. 
,.unconditional surrender" daarmede de Hierna werd door de deelnemers aan 
gehele verantwoordelijkheid hebben over- de conferentie een maaltijd gebruikt in 
genomen voor hetgeen verder na die de lokaliteiten van de Rotterdamse Stu-
cvergave in Duitsland zou gebeuren. d~nten Sociëteiten. 

Tengevolge van de slechte economi- Prof. C. W. de Vries, die op geestige 
sche situatie, het huisvestingsprobleem en originele wijze het debat leidde·, stelde 
(er moet mede · rekening worden gehou- na iedere lezing de aanwezigen in de 
den, dat voor de daklozen gedurende een gelegenheid vragen, die direct op het 
mensenleeftijd nog geen huizen beschik- onderwerp betrekking hadden, te stellen, 
baar zullen zijn), de voedselnood en de terwijl de algemene vragen des avonds 
grote verandering in de structuur der be- na de laatste lezing aan de orde kwamen. 
volking, waar op 19 vrouwen 4 mannen In de avondbijeenkomst voerde mr. W. 
voorkomen, is nog weinig van een ver- F. LICHTENAUER het woord. Na een 
betering in de geestesgesteldheid van het geschiedkundig overzicht waarin hij aan-
Duitse volk te merken. toor:de, d".t de negentiende • eeuw in 

De leeftijdsgroep boven de 4·5 jaar, / Durtsland de realisatie van het Nibelun-
hebben voor zover mogelijk weer aan- gen-complex had gebracht, kwam hy te 
geknoopt bij hun leven van voor de spreken_ over de econÇ~mische verhouding 
oorlog. tot Durtsland voor de oorlotJ en de wij-

• 

zzg zngen daarin die door de oorlog zijn 
ontstaan. 

Een groot n<1 deel zag hij in het feit, 
dat a ll e Duitsa uitzaaiïngen buiten Duits
land na het einde van de tweede we
reldoorlog verdwenen zijn, waardoor de 
economische kracht van Duitsland sterk 
geschaad wordt. N aast de enorme ver
nielingen in Duitsland staan de verliezen 
van het a grarische Oosten, van Silezië 
en het Saargebied. D e agrarische reform 
politiek van Rusland zal voorlopig alleen 
vermindering van de opbrengst ten ge
yolge hebben. 

D e vernietiging van veel buitenlands 
kapitaal, da t op a llerle i wijzen was be
legd in de H ansesteden, zal' ook moeilijk 
en niet spoedig worden hersteld. W ij zijn 
echter, zoals spreker het uitdrukte, met 

-handen en voeten gebonden aan dat le
vende lij k, da t op het ogenblik Duitsland 
is. Spreker zag a ls enige oplossing ener
zijds een inschakeling van Nederland in 
de opbouw van Duitsland , waarvoor wij 
ons financiële offers zullen moeten ge
troosten; voorts een streven naar grotere 
industria lisa tie in eigen land. V erder zo 
mogelijk het overnemen van de roL die 
de Noord-D uitse handelssteden !rebben 
gespeeld. H et zwaartepunt van het her

.stel van Dui tsland zal moeten w&\a 
gevonden in de Rijnvaart. D e daar ~r 
H aga r begraven • Nibelungenschat zal 
moeten worden opgedolven. 

N a a floop van de lezing van mr. Lich
tenauer dankte mr. Krop voor de gast
vrijheid aan h.et Comité verleend dooz
de Vereniging voor Studiebelangen en 
voor de uitstekende organisatie van deze 
dag. Hij wees er op, dat het belang van 
deze .conferentie vooral moet worden ge
zien in de mogelijkheid, die hier werd 
geschapen om een betere voorlichting te 

. verkrijgen. Alleen dàn is een gefundeerde 
meningsvorming, die op de duur niet zal 
nalaten invloed te krijgen op de publieke 
opinie mogelijk. Daarom heeft het Co
mité deze lezingen georganiseerd. 

Het is onder die groep, dat men nog 
wel eens mensen met verantwoordelijk
heidsgevoel voor hetgeen is gebeurd, 

ntreft, vooral voor zover ze zelf slacht
Her zijn geweest van het nazi-regiem. Actieve Democratie 
De le~ijdsgroep van 25-45 jaar moet 

eigenlijk ,.hopeloos" genoemd worden. 
De meeste verwachting kan worden· ge
koesterd van de leeftijdsgroepen tot 25 
jaar. Daar heerst een hartsochtelijke be
hoefte aan ,.zich uitspreken". Toch is het 
dan weer zeer bedroevend, dat het on
derwijs voorlopig nog op een uiterst pri
mitief peil staat, zodat voor opbouwen
de arbeid eigenlijk geen gelegenheid ge
boden wordt. 

Bent U 

veronderstelt kennis van stelsels en grote figuren. 

reeds in het bezit van de navolgende deeltjes ui 

De Volkspaedagogische Bibliotheek 

Uitvoerig schetste de heer Mozer nog 
de politieke situatie, waaruit de conclusie 
kan worden . getrokken, dat ·het Marxisme 
op dit ogenblik weer vele aanhangers 
telt, omdat het de meest sprekende ideo
logie is en er geen andere aanwezig is. 

Vervolgens sprak prof. P. J. TAM
MES over · de internationale aspecten 
van het Duitse vraagstuk. 

Hij betoogde, dat in militair opzicht 
Duitsland niet langer, althans in de eer
ste tijden niet als een ernstig gevaar be
hoeft te worden beschouwd, en dat wij 
onze door angst ingegeven visie op de 

Z. Stokvis 

A. Milier 

Mr. M. V. Polak 

Sta !in 

De Christelijke betekenis van KarlMarx 

Amerika 

Tbijs Booy De Jeugd in West-Europa 

Prof. Dr. C. J. Bakher Grepen uit de Kernphysica 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 

Prof. Dr. W. F. Wertbeim Het sociologisch karakter van 
de Indo-maatschappij 

Rede uitgesproken bij de aa,nvaarding van het ambt van hoogleraar 

VERKRIJGBAAR BIJ UW BOE~HANDEL 

f. 2.50 
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Prof. dr. J. Romein 

Amsterdamse studenten 

sprak voor 

Citaten uit de rede, die prof. J. Romein 

op een door ons comité georganiseerde 

bijeenkomst van Amsterdamse/te stud~n
ten "hield op IJ December 1946. 

EN nu had ik het wel, tot dusver, 
•' alleen over het nut voor de histo
ricus om politiek en sociaal bedrijvig te 
zijn, maar - ik vraag het U - ligt de 
zaak op veel andere, ja op de meeste 
studiegebieden wel veel anders? Geldt 
het tenslotte niet, voor allen, die zich 
voorbereiden op een maatschappelijK 
beroep, dat de uitoefening daarvan beter 
zal kunnen zijn, naarmate zij de maat
schappij waarin zij dat beroep zullen 
hebben uit te oefenen, beter hebben leren 
kennen? En is er wel een betere, is er 
zelfs wel een andere weg, die maat
schappij te leren kennen, dan door er r. <!Is studenten, actief in mee te 
w n? 

Doch er ~ ook nog een andere kant 
aan deze zaak. Gesteld al eens, dat gij 
- voor uw gevoel - er persoonlijk niet 
beter van worden zou~t, wanneer gij een 
gedeelt~ van uw tijd actief aan de pu
blieke zaak zoudt besteden, zoudt gij dan 
nog niet menen, dat gij het terwille van 
die publieke zaak, d.i. dus uiteindelijk 
terwille van uw medemensen zoudt moe
ten doen? Dus toch een beroep op het 
algemeen belang? Ja en neen. Neen, om
dat ook hier het eigenbelang een rol 
s peelt. Immers, wanneer we deze aange
legenheid maar iets ruimer zien, zal, het. 
stel ik mij voor, zó zijn: wanneer we ons 
alleen uitsluitenci met ons eigen werk be
moeien, groeit er een onbevredigdheid in 
ons, die ons tenslotte tóch belet, ook dat 
eigen werk goed te doen en zo leidt ten
s lotte, langs een omweg toch ook weer 
dat eigen belang - maar nu in hogere 
zin, a ls men wil - er toe. zich actief 
met het a lgemeen belang te bemoeien! 

Toehoorders, wat ik tot nog toe ge
zA heb, vind ik eigenlijk zó evident, 
d- et mezelf maar matig kán boeien 
en ik veronderstel van u niet anders. 
Zó evident, dat ik niet · laten kan, ook 
de tegenkant te zien, die pas de spanning 
en daarmee het levende aan deze zaak 
geeft, omdat pas deze tegenkant het tot 
e en probleem, tot een ernstig probleem 
maakt. 

Prof. van Thiel betoogde in zijn in
t rederede, dat de tegenwoordige ,.civitas 
academica" zózeer oeiale bemoeJïn
gen d~eigde op te gaan, dat de studenten 
veelal de zedelijke moed misten om ook 
maar één minnut van dag of nacht met 
hun geestelij ke arbeid, met hun eigen 
gedachten alléén te zijn. En hij eindigt dit 
betoog, door uit te spreken, dat ,.wie 
niet . althans iets van de trappist in zich 
draagt", liever de universiteit moest mij
den. 

Ware Thiel een kamergeleerde of een 

egoïstisch carrièrist, dan zou zijn uit
spraak weinig beteekenis hebben, maar ik 
verzeker u dat zij komt van· een warm, 
sociaal voelend en eerlijk-progressief 
mens en ik moet er zelfs bijvoegen, dat 
ik van mening ben, dat ook hij gelijl< 
heeft. 

Dus, Ja, wat dus? Ik zie voor dit pro
bleem maar éé!'. oplossing, waarvan ik 
erken, dat zij niet elegant en erger, waar
van ik weet, dat zij jonge oren nooit 
aangenaam klinkt, voor hen v•elal in de 
buurt van het verraad ligt, n.l. een com
promis. Maar ik kàn hetzelfde, zonder, 
geloof ik, onoprecht te worden, toch ook 
anders uitdrukken en wel zó: gij moet 
innerlijk zó groeien - en innerlijke groei 
is anders dan uiterlijke niet onafhanke
lijke vaZ: de wil - gij moet m.a.w. uw 
persoonlijkheid zó willen doen uitgroeien, 
dat gij de tegenstelling sociale activiteit 
- menniksgeest omvàt en psychisch
intellectueel zó , lenig worden bovendi~n. 
dat gij van het éne uiterste op het andere 
kunt overschakelen. Daarbij zult gij dan 
de ervaring opdoen, dat beide uhersten 
elkaar 'zullen bevruchten - dat uw so
ciale werk de kenmerken zal tonen van 
uw gedegen studiezin, uw studie omge
keerd die van de reële taal, waaraan gij 
u wijdt. Juist door die inwerking van 
beide op elkaar groeit dan weer uw per
soonlijkheid." 

* 

,.Men zegt w~l eens,' dat de lauwheid 
en moeheid waaronder het Nederlandse 
volk wel lijkt te lijden, veroorzaakt wordt 
door het gebrek aan een ideaal, maar dan 
betekent dat toch slechts, dat dit volk -
en alle volken der Westerse beschaving 
- dit zo voor de hand liggend ideaal 
alleen niet ziet, omdat het het niet zien 
wil. Dat het niet te vinden zou zijn, moet 
men mij niet wijs maken. 

En ook gij kunt hieraan meewerken. 
Ik weet het: er zijn ook hier tegenkanten. 
Ik tel ze niet licht en juist daarom noem · 
ik ze. Ik weet dat het aantal studenten, 
bereid zich actief voor dit ideaal in te 
spannen, niet groot is, en dat bij hen -
ik denk aan cle leden van Politeia en 
Perikies - de vrees bestaat dat zij hun 
krachten versnipperen, wanneer ze aan 
nog weer een organisatie gaan meedoen . 
Daarover dit. In de eerste plaats: vrees 
niet te gauw om te veel te doen. Het is 
een oude ervaring, da t hoe meer men 
doet, hoe meer men kan doeh. Ik ver
kondig hier geen boeken-wijsheid. Ik mag 
een beetje uit ervaring spreken. Maar 
voorts zie ik :Jog een oplossing: het moe
ten inderdaad niet altijd dezelfden zijn, 
die deze taken aanvatten. Maar als ze 
toch gebeuren moeten - en hoognodig 
gebeuren, en u bent dat met mij . eens: 
wèl, dan moet gij beginnen en wel be
ginnen met hèn in het werk te betrekken, 
die tot nog toe afzijdig bleven staan." 

, ..... :!:~~~!~1-:ifi:""l 
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N de afgelopen maanden werden door 
het Comité voor Actieve D emocrè<!ie 

de volgende vergaderingen georgani- · 
seerd: 

21 November: Koffiemaaltijd te Amster
dam. Spreker: prof. dr. Ph. Kohn
stamm over: ,.Actieve CultJmrpoli
tiek". 

!I December: V ergadering te Amsterdam 
voor studenten. Spreker: prof. dr. 
J. Romein over: ,.De student en de 
demoera tie ''. 

11 Lle~mber: Vergadering van de afd. 
Amsterdam. Spreker: mr. (i, H . Sla
temaker de Bruïne over: .. Oe mede
werking van de burger aan het so
cial~: culturele en economische 1. 
ven. 

13 December: Vergadering te Leiden. 
Spreker: prof. Molenaar over: ,.De 
gevaren diE de democratie bedrei
gen" . 

18 December: Koffiemaaltijd te Amster
dam. Spreker: prof. dr. J. Minnaert 
over: ,.Hoe kan misbruik van atoom
energie voorkomen worden?" 

15 Januari: Koffiemaaltijd te . Amsterdam. 
Spreker: mr. J. W. _A. Burger over: 
,.Ervaringen in het UNO-werk". 

25 Januari: Conferentie te Rotterdam. 
Onderwerp: ,.Rotterdam en het Duit
se probleem". Sprekers: prof. dr. A. 
J. P. Tammes, A. Mozer en dr. A. 
Lichtenauer. 

19 Februari: Koffiemaaltijd te Aey;tPr
dam. Spreker: ,.Lou Lichteveld over: 
.. De spanningen in West-Indië". 

4 Maart: Koffiemaaltijd te Rotterdan;. 
Spreker: prof. dr. J. Minnaert over: 
,.Hoe kan misbruik van atoomener-
gie worden voorkomen?" • 

26 Maart: Koffiemaaltijd te Amsterdam. 

• 

Spreker: Mr. P. J. Oud, burgemees
ter van Rotterdam, over: ,.De Be
tekenis van de gemeente voor de 
democratie." · 

In de commissie ter bestudering van 
het kiesrechtvraagstuk, tot de vorming 
waarvan op de laatste ledenpergadering 
het initiatief w.erd genomen, hebben zit
ting genomen: prof. J. Romein, mr. J. 
Baert, mr. G. H. Slotemaker de Bruine, 
mevr. mr. P. Eldering er,z mevr. L. Alma
Heynen. 

De commissie zal nog uitgebreid wor
den met een jarist en een student . 

In ons vorige nummer van het Mede
delingenblad is bij de vermelding van de 
namen der hoofdbestuursleden, de naam 
van dr. J. J. 'Nent, Eindhoven. bij ver
gissing weggevallen. Ook dr. Went 
maakt deel uit van het hoofdbestuur. 
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Boeken 

Democratie, 

achtergronden en mogelijkheden 

EEN tiental lezingen, die in de winter 
van 1?45 op 1946 in Amsterdam zijn 

gehouden over de democratie, zijn oq
der bovenstaande titel uitgegeven. Zij 
weerspiegelen zowel het vertrouwen in 
de democratie als haar gecompliceerd
heid en problematiek. Zonder een basis 
van overeenstemming zouden zij niet uit- · 
gesproken kunnen zijn; was het onder
werp minder ingewikkeld, dan zouden zij 
meer eenheid hebben vertoond. 

Dat de democratie in nauw verband 
staat met levens- en mensbeschouwing, 
laten bijna alle bijdragen blijken. De eer

.. e twee, van Prof. Pos en Prof. van der 
'"'"''l~':h:Orst, resp. over .. De Crisis ïn het den

ken" en .. De &ociaál-psychologische ach-. 
tergronden van de wereldcrisis", behan
delen hun stof zonder direct verband met 
de democratie, maar haar mogelijkheden 
hangen juist in 't bijzonder af van op
lossingen van de crisis-verschijnsl!len die 
de auteurs bespreken. 

Nog steeds kunnen wij beter defini
eren wat de democratie niet is of niet 
moet zijn, dan wat zij is of kan zijn. De 
democratie, zegt Prof. Vtij in zijn 
.,Grondslagen der democratie", waarin 
hij zich beperkt tot de staat, d.w.z. de 
gemeenschap waarvoor het woord is ge
·vormd, is op meer dan één fundament ge
bouwd en kan ook op meer dan één doel 
gericht worden. Twee begrippen komen 
we'! telkens terug, vrijheid en gelijkheid, 
begrippen die in de Franse revolutie zo 
vanzelfsprekend bijeen hoorden als zij 
thans als moeilijk met elkaar te verzoe
nen worden gedacht. De broederschap, 
die ze als 't ware te boven gaat en b~
kroont, stamt blijkbaar te zeer uit een 
andere wereld en blijft er vaak boven 

~weven zonder contact met de barre rea-
"-"' ,iteit waarin vrijheid en gelijkheid vaste 

voet moeten krijgen. Er wordt dus ge
sproken van herbinçling met de vrijheid 
en verdieping der gelijkheid (Vrij), maar 
daarmee is de innerlijke problematiek bij 
lange na niet bezworen. Prof. Romein, 
die een historisch perspeftief toont, stelt 
boven ait begrippenpaar, waaraan ffij 
nog de veiligheid toevoegt, de rechtvaar
digheid als hoogste zedelijke waarde. 
Prof. Donner betoogt dat de geestelijke 
vrijheid alleen het gedijen van vrijheid 
en gelijkheid waarborgt. De democratie 
is een ideaal. geen bepaald program van 
hervormingen, maar een methode en haar 
voornaamste kracht ligt in haar zwakte. 

De democratie heeft behalve een staat· 
kundig ook een economisch aspect. Prof. 
Verrijn Stuart ziet in de gecontroleerde 
economie, die de vrije, maar ook de ge
leide, economie afwijst, een oplossing 
van de strijd tussen democratie en dic
tatuur in het economische. Prof. van der 
Ven pleit voor het aankweken van ge
meenschapsgeest bij zijn bespreking van: 
,.De arbeider in het bedrijfsleven", waar-

bij hij uitgaat van merkwaardige uitspra
ken· van Thorbecke. 

Dr Brugmans handelt over het perso
nalisme en de crisis van de democratie, 
mevrouw Verweij-Jonker over haar in-" 
ternationale aspecten, terwijl Mr van 
Helsdingen .,De Nieuwe Rijk~gedachte" 
tot onderwerp had gekozen, dat intussen 
door de dramatische ontwikkeling in In
donesië is achter'haald. 

0. Noordenbos. 

Democratie in Spanje 
·HIEROVER schreef Isabel de Palen-

ei a, destijds Spaans gezante in Zwe
den en Finland, een buitengewoon in
teressant en verhelderend boek, dat thans 
onder de titel "Vrijheid in Ballipgschap" 
ook in Nederland verkrijgbaar is. 

Het boek dat ontstond, bevat meer dan 
de lotgevallen van haar familie tijdens en 
na de Spanse burgeroorlog. In de eerste 
plaats geeft het een overzicht van de 
voorgeschiedenis en de ontwikkeling van 
de opstand, daarnaast een beschrijving 
van het wettig verzet in en buiten Spanje. 

Zonder dor en saai te worden geeft 
MeY.r. Palencia een geschiedenisles, die, 
daar fouten en tekortkomingen in het ei
gen kamp niet verzwegen worden, ook 
voor ons zeer leerzaam is. 

Eerlijk en spontaan geschreven, brengt 
dit werk nog eens duidelijk naar voren, 
dat ook in Katholieke kringen in en bui
ten Spanje vooraanstaande tegenstanders 
van Franco worden gevonden. 

Djt- zeer gunstig ontvangen . boek, 
waarvan de prijs f 5,25 bedraagt is ver
krijgbaar bij de erkende boekhandel en 
bij Uitgeverij Elmar, Amsterdam Zuid, 
Eendrachtstraat I. 

van . 

Contact 

R. C. K. Ensor 

De Geschiedenis van de 

oorlog in zakformaat, ge

bonden ' f. 3.90 

'J. T. Adams 

De geschiedenis van Ame

rika, in linnen band f. 10.-

Binnenkort verschijnt: 

E. H. Carr 

Nationalisme nu en later, 

gebonden f. 3.90 

Richt Uw bestellingen tot 

Uw boekhandelaar. 

Vraagt proefnummer van 

.. De Stem van Nedegand" 

onafha11kelijk weekblad onder 
• 
re-

dactie van Dr. M. v. Blankenstein, 

per kwartaal f. 3.50. 

Sedert I Februari j.L in groter 

formaat en beter uitvoering. Ad

ministr. Hekelve\d 16. Amsterdam. 

U I TG EVER IJ 

CONTACT 
Prinsengracht 795 - Amsterdam 

Twee belangrijke boeken 

Democratie, ach tergronden en mogel~jkheden 
Geschreven door cten vooraanstaande Nederlandse geleerden. 

Een standaardwerk, op houtvrijpapier, in heel linnen band. 

s. 

Gebonden f. 8.50 

* 
Tas: De Illusie van de ondergang 

Wereldtragedie en wereldbeschouwing. Een critiscb 
onderzoek naar de voornaamste emotionele drijf

veren van ons cultuurleven. Houtvrijpapi~r. 
Gebonden f. 6.50 

Uigaven van 

DE BEZIGE BIJ 
in iedere goede boekbandeL 
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Sowjet-Unie ·en haar politiek 
Oorlog bracht. nieuwe ·definitie 

van ~.,democratie'' 
,.De Sowjet-Unie en Amerika 

ontwikkelen zich hoe -langer hoe 
meer tot de polen, waarnaar de 
rest van de wereld zich moet 
oriëntéren. Maar de mensheid is 
gelukkig nog niet onherroepelijk 
in twee werelden · uiteengevallen. 
Er is een aantal groeperingen van 
vo~ken, die aanspraa·k maken op 
een zelfstandig, aan ei-gen wezen 
en mogelijkheden beantwoordend 
bestaan. Daartoe behoren ook de 
volken van Europa. Maar deze 
dienen zich rekenschap te geven 
..-an hun verhouding tot de beide 
grote machten van deze tijd. 

Ook het volk van Nederland 
heeft in en na de oorlog geleerd, 
dat het positie moet kiezen in de 
internationale verhoudingen. Het 
staalt voor de taak zijn koers te 
.bepa1en te midden van de heer
sende stromingen en het is daar
om verplicht zich te confronteren 
met de beide grote machten, R us 
land en Amerika, en hun respec
tleve levenssferen en stelling te 
oomen ten aanzien van de invloe
den en werkingeiJ., die daarvan 
uitgaan". 

Deze gedachtengang ~s· voor 't 
,.Comité voor actieve Democratie" 
de drijfveer geweest tot het orga
niseren van twee conferenties, 
één over de Sowjet-Unie en één 
over Amerika, waarvan de eerste 
in het afgelopen week-end te 
Utrecht werd gehouden. Zater
dagmiddag was ook onze ambas
sadeur in Moskou, de heer Looink, 
aanwezig. 

Prof. dr. Th. J. G. Locher be
lichtte in een rede over "De Sow
jet-Unie en het Russische verle
den" de historische achter.grond 
van het probleem. Uiteraard was 
er bij deze inleiding weinig reden 
voor een uitvoerig debat. 

Een heel wat uitvoeriger dis
cussie Jokten de inleidingen van 
dr. J. S u y s over "De houding der 
democratie tegen de Sowjet-Unie" 
en van mr. dr. J. Barent s over 
"De buitenlandse politiek der 
Sowjet-Unie" uit. 

"Democratie" 
Dr. Suys meent, dat in lieze 

oorlog, wa.ar Rusrand en de geal
lieerden zich te zamen tegen het 
fascisme keerden, een nieuwe de
finitie - een minimum-definitie 

van democratie ontstond en 
wel deze, dat democratie datgene 
is wat op vrede is gericht, dus 
internationale samenwerking en 
verzoening. De eenheidsbehoefte I 
is (tegenover de vroegere uitslui
tingsbehoefte) e~n der essentialia 
van de democratie geworden. Aan 
een campagne tegen Rusland in 
naam der democratie weigert dr. 
Suys dan ook mee te doen, want 
van de bestendiging van de vrede 
hangt onze Westerse democratie 

1 
af en óók de mogelijkheid om · 
Rusland met nu no·g ontbrekende 

politieke vrijheden te doordringen. 
Mr. Barent s betoogde o.a.1 

dat de expansielust zowel bij Rus· 
land als Ameri-ka bestaat, maa~ 
dat de Russische voor de kleine 
staten verstiidtender ls. 

Ook hij ziet het gebrele aan in· 
ternationale samenwerking als de 
belangrijkste factor, die deze ex
pansiezucht mogelijk maakt. 

De oorlogskansen worden ech
ter ver.kleind, althans wat Rus
land betref-t, omdat de economi· 
sche positie van dit land te zwak 
is om militaire risico's te Jopen. 

En een reden tot geruststelling 
is ook, aldus spreker, he t politiek 
isolationisme en de economische 
autarkie van de Sowjet-Unie. 

Een interessante discussie, 
waarbij mr. Bareuts van vele zij
den werd aangevallen, besloot de 
conferentie. 
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