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De keuze tussen oorlog en vrede
door Prof. Mr. B.V.A . RöLING ,
Hoogleraar in het volkenrecht en directeur van het Polemologisch Instituut aan
de Universiteit te Groningen.

*
Het is geen onbelangrijk probleem dat wordt
aangeduid met « de keuze tussen oorlog en
vrede ». Voor goed begrip zal het nodig zijn om
het in twee gedeelten te behandelen. Allereerst
moet nader worden ingegaan op de begrippen oorlog en vrede. Er was een tijd , dat zij beschouwd
werden als duidelijke.bijna absolute tegenstellingen. Dat blijkt reeds uit de klassieke formulering
van Cicero, waar Grotius zich op beriep : « Inter
helium et pacem nihil est medium ». Tegenwoordig d enkt men daar wel anders over. Zoals op
zoveel terrein, zijn ook hier de grenzen vervaagd ,
is de tegenstelling een betrekkelij ke geworden.
Men kan hier verwijzen n aar het klassieke werk
van Fritz Grob : The Relativity of War and
Peace (New Haven, 1949) (1).
Vervolgens zal nader moeten worden ingegaan
op het begrip « keuze ». Wanneer kan men zeggen dat een keuze tussen oorlog en vrede gedaan
w ordt ? Die vraag is iets minder gemakkelijk dan
op het eerste gezicht schijnt.
*

rio's» (New York, 1965) de overgang van kwaad
tot erger in 44 treden geschilderd, met voorbeelden uit de geschiedenis ( metaphors) en verzinsels
(scenario's) ( 2) .
Hier vindt men de geleidelijke ontwikkeling van
het verbreken van culturele betrekkingen tot de
thermonucleaire oorlog. Daartussen bevinden zich
de geinternationaliseerde burgeroorlog en de beperkte oorlog . Wat is nog vrede ? Wat is alreeds
oorlog (3)?
*

**
Het is in dit verband van belang er op te wijzen, dat de oorlog in de loop der laatste eeuwen
enorm van karakter veranderde.
Een aspect van de verandering is gekenmerkt
door de aard van de krijgsmacht, die van huurleger, via beroepsleger, werd tot volksleger. Men
kan in dit verband spreken van de actieve democratisering van de oorlog, hetgeen grote invloed

**
Het is in onze tijd niet meer gebruikelijk om de
betrekkingen tussen staten te onderscheiden in die
van oorlog en vrede. Men kan tegenwoordig
inderdaad beter spreken van een bestaande scala
van onvriendelijke relaties , die volgens Beaufre
loopt van de koude oorlog tot de totale oorlog .
In zijn « Dissuasion et Stratégie » ( Parijs, 1964)
onderscheidt generaal Beaufre drie mogelijke wijzen van conflict-verhouding tussen staten : de
koude oorlog, de beperkte oorlog en de totale oorlog (blz. 30). Herman Kahn heeft in zijn jongste
boek « On Escalation : Metaphors and Scena-

(1) Daarvóór reeds H . PLESSNER, Das g egenwärt ige V erhältnis zwischen Krieg und Frieden, opgenomen in zijn « Zwi schen Philosophie und Gesellschaft, Ausgewählte Abhandlungen
und Vorträge », Bern, 1953, een vertaling van zijn Groninger
intree-rede : « De huidige verhouding tussen oorlog en vrede »,
Groningen, 1939.
(2) De korte inhoud van dit boek , evenal s van de andere hier
genoemde boeken kan men vinden in het Maandblad van het
Polemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit t e Groningen:
« Nieuwe Literatuur over Oorlog en Vrede » (uitgave van Gorcum te Assen). Een algemene inl eid ing tot de polemologische
problematiek kan men vinden in mijn « Over oorlog en vrede »,
2• druk, Amsterdam 1964 (met uitvoerige literatuurlij s t).
(3) Voor de betekenis van d e burgeroorlog voor de internationale betrekkingen moge ik verwijzen naar RöLING (ed.):
• Opstand en Revolutie », nr V van de Po lemo logische Studiën
(van Gorcum , Assen, 1965). waarin in een inle idend hoofdstuk
op de groeiende betekenis van de burgeroorlog en de interventie wordt gewezen.
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had op de wijze van oorlogvoeren. Churchill
drukte dit kernachtig uit door de woorden : « From
the moment democracy was admitted , or rather
forced itself upon the battlefield, war ceased
to be a gentleman's game » ( 4). Een ander aspect
van verandering is de groeiende betekenis van de
wapens. Het is de geleidelijke overgang van de
gewapende mannen, naar de bemande wapenen.
De oorlog wordt daardoor van legeroorlog tot
materiaaloorlog. De belangrijkste factor is dan de
wapenindustrie. Die wapenindustrie en de mensen
die erin werken worden belangrijk aanvalsdoel.
Zo wordt de gehele burgerij bij de oorlog betrokken, en zou men kunnen spreken van een passieve
democratisering , evenzeer een belangrijk element
in d e ontwikkeling tot de totale oorlog .
Een derde factor van verandering levert de
techniek. Er hadden revoluties in wapentechniek
plaats, wat betreft de vernietigende kracht, de
snelheid en reikwijdte van de wapens. De conventionele zware wapens worden gemeten in tonnen TNT ( trinitrotoluol), de nucleaire wapens
hebben een explosieve kracht die gelijk is aan
duizenden tonnen TNT, terwijl de thermonucleaire wapens in explosieve kracht gelijk staan
aan millioenen tonnen TNT.
Door de rakettentechniek is de snelheid zo opgevoerd, dat de tijd voor het afleggen van de
grootste afstand ter wereld in minuten gemeten
wordt. Met dit alles veranderde het wapen van
karakter. Destijds was het wapen het middel om
de wederzijdse kracht te meten, nu is het wapen
verworden tot middel van wederzijdse vernietiging .
Wederzijdse vernietiging, want er is geen
kruid tegen gewassen. De techniek gaf de staten
een vernietigingsmacht, zoals ze nog nooit hadden
bezeten. Nooit was een staat zo machtig op dit
punt als op het ogenblik de Verenigde Staten of
de Sovjet Unie. Men kan de vijand enige malen
totaal vernietigen. Maar, wederkerig, kan de
vijand dat ook. Nooit was de staat zo machtig,
maar nooit was er in oorlog grotere onveiligheid,
nooit was de staat zo machteloos tegen de wapens
van de tegenstander. Wiesner en York, twee zeer
deskundige Amerikanen, kwamen tot de conclusie : « Both sides in the arms race are thus confronted by the dilemma of steadily increasing military power and steadily decreasing national secu-
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rity » ( 5). Er zijn wel plannen geopperd over
een anti-raket stelsel gepaard met een ingrijpende
Bescherming Burgerbevolking ( want als men de
vijandelijke raketten in de lucht onschadelijk
maakt, heeft men nog wel de fall-out te duchten).
Maar op het ogenblik is er geen systeem d enkbaar
dat beveiliging zou brengen. De aanvalswapens
zijn gemakkelijker te produceren d an de verdedigingsmiddelen. De enorme wapenvermeerderin g,
waartoe een anti-raket-raketstelsel zou leiden, zou
toch niet de veiligheid in de oorlog kunnen b ewerken. De paradox van het « nooit zo machtig
en nooit zo machteloos » blijft bestaan. Zoals
Wiesner en York zeggen : « This dilemma has no
technica! solution ».
Gezien deze situatie is een conclusie zeker. A ls
het waar is dat een totale oorlog tussen landen
als de Verenigde Staten en de Sovjet Unie de
eerste dag ongeveer 150 millioen doden aan A merikaanse kant zou meebreng en, zoals M cNamara
onlangs verklaarde, dan is het begrijpeli jk dat
geen redelijke regering in koelen bloede tot zo'n
oorlog zou besluiten. Tussen redelijke regeringen
is de keuze tot de totale thermonucleaire oorlog
uitgesloten.
Vandaar dat de thermonucleaire wapens een
andere functie hebben gekregen dan wapens vroeger hadden, met name een beperkter functie. Zij
zijn er niet meer om een oorlog te voeren of om
een oorlog te winnen. Zij zijn er om een oorlog
te voorkomen. Het devies van het Strategie A ir
Command is daarom begrijpelijkerwijs : « Peace
is our profession ».
Toch is deze situatie niet zo eenvoudig als zij
eruit ziet. De gewilde totale thermonucleaire oorlog is uitgesloten door de « balance of horror », en
de daarbij passende maatregelen van « arms control ». Daardoor ontstaat een grote zekerheid dat
deze oorlog niet zal worden ontketend. Maar deze
grote zekerheid schept haar eigen gevaren. Want
zij opent de mogelijkheden van de b eperkte oorlog. Zoals generaal Beaufre terecht stelt : « Le
danger de destruction crée la stabilité, 1' excès de
stabilité recrée Ie danger de guerre » (blz. 200).

(4) Winston S. CHURCHILL, A Roving Oom m'8swn. The
Story of my Early Life, New York, 1941, blz. 65.

(5) Jerome B. WIESNER and Herber t F. YOR K , c Natlonal
Security and the Nuclear Test Ban :., In Scient•t ic Amerkan,
Oct. 1964, blz. 27-35.

Door de zekerheid dat de ondraaglijke thermonucleaire oorlog niet zal voorkomen, wordt de keuze
van de beperkte geweldpleging weer mogelijk.
Maar de beperkte oorlog is gevaarlijk, daar door
« escalation », de geleidelijke verheviging van de
strijd, het uit de hand lop en van de wapens, onbedoeld een totale oorlog eruit kan voortvloeien. Om
de kans op de beperkte oorlog te voorkomen acht
Beaufre het gewenst, de zekerheid dat de totale
oorlog zal uitblijven, te verminderen, waardoor de
angst voor de beperkte oorlog zal toenemen ( 6).
Men kan zich a fv rag en of dit de juiste methode is
om de veiligheid in de wereld te bevorderen. Het
« poker infernal » waarover Beaufre het heeft , is
een hachelijke basis voor de menselijke existentie.
Maar wel kan uit de voorafgaande beschouwingen
de conclusie getrokken worden, dat de keuze tussen oorlog en vrede niet alleen betrekking kan
hebben op de totale thermonucleaire oorlog, maar
dat daarbij de gehele scala van onvriendelijke
relaties te pas komt. Z ij is een keuze van buitenlands beleid in een « stratégie totale ». Eerst de
keuze ook op het gebied van koude oorlog en
beperkte oorlog, zal uitsluitsel kunnen geven over
de vraag van de keuze tussen oorlog en vrede.
Beaufre' s term van « poker inf erna! » waartoe de
ontwikkeling van de wapentechniek heeft geleid,
werd reeds genoemd. In dit verband dient er wel
op te worden gewezen, dat de keuze van de tegenwoordige wapenpolitiek - dus nationale bewapening van ongekende hoogte waaraan per jaar
tesamen ongeveer 180 miljard dollar wordt besteed,
wapenwedloop, en « balance of horror » - wel
een gevaarlijke keuze is, een keuze voor een
bijzonder gevaarlijk internationaal verkeer. Des te
gevaarlijker, waar het hebben van thermonucleaire
wapens gemakkelijk verleidt tot een drieste internationale politiek. Immers zo gemakkelijk komen
de zwaar bewapende staten tot een uitdagende
buitenlandse politiek, die zij dáárom durven voeren , omdat zij erop rekenen dat een militair antwoord, uit angst voor de totale thermonucleaire
oorlog, achterwege zal blijven.
Men denke aan het Russische optreden in Hongarije en het Amerikaanse in Cuba en Vietnam .
Men zou zich zelfs kunnen afvragen , of zo'n
enorme wapenmàcht, opgebouwd om de totale oorlog te voorkomen - de politiek van de « balance
of horror » is de moderne versie van het « si vis
pacem para helium » niet altijd zal leiden

tot « arrogance of power », tot een in wezen
agressieve politiek, die door de d efensieve wapenopbouw immers mogelijk is geworden. De macht
corrupteert nu eenmaal, en de geschiedenis geeft
talrijke voorbeelden ervan, hoe een defensieve
wapenopbouw geleidelijk een agressief buitenlands
beleid uitlokte.

*

**
Ziehier een summiere aanduiding van de militaire situatie waarin de wereld zich bevindt. Destijds , aan het einde van de Tweede Wereldoorlog,
deed men in de Organisatie van de Verenigde
Naties een duidelijke keuze voor de vrede. De
organisatie werd opgericht om de komende generaties te sparen voor de gesel van oorlog .
Er was de keuze voor de vrede in het verbod
van geweld ( art. 2 lid 4). Maar dit oorlogsgeweld
werd telkens weggeredeneerd als geweldpleging
in de politieke kraam te pas kwam. Men denke
aan Suez, Hongarije, Nieuw Guinea, Goa , Cuba,
Vietnam, Dominikaanse Republiek. Daarbij is het
geweldverbod zonder meer onbetrouwbaar. Verboden worden nu eenmaal op zij gezet als vitale
belangen op het spel staan. Nood breekt wet, zo
zegt men.
Vandaar de aanvulling van het oorlogsverbod
met een stelsel van collectieve veiligheid : het
gezamenlijk optreden tot handhaving van het geweldsverbod. Maar werkelijkheidszin in 1945
dwong er toe dit gezamenlijk optreden te beperken tot de gevallen waarin de grote mogendheden,
de permanente leden van de Veiligheidsraad, het
op dit punt met elkaar eens waren. Gezamenlijk
optreden in gevallen waarin een werkelijk grote
mogendheid daartegen is, brengt immers het gevaar van de Derde Wereldoorlog. Maar de verdeeldheid onder de twee allergrootsten, die wij
als « de Koude Oorlog » aanduiden , leidde tot
de paralyse van de Veiligheidsraad. De onwaarachtige situatie, dat het eiland Formosa een plaats
inneemt tussen de permanente leden, terwijl continentaal China buiten de organisatie staat, droeg

(6) BEAUFRE wil de onzekerheid t.a.v. de totale oorlog bevorderen, door de (beperkte) spreiding van kernwapens (blz. 98
v.v.). Een bi-polair systeem zou te grote stabil iteit bieden.
Men zie behalve het reeds genoemde boek zijn artikel « The
sharing of nuclear responsibilities: A problem in need of
solution », in International Affairs, London, July. 1965, blz. 411419.
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ertoe bij om de betekenis van de collectieve veiligheid te verminderen. De verspreiding van de
kernwapens beperkt zich op het ogenblik tot de
vijf oorspronkelijke grote mogendheden , die permanente plaatsen kregen in de Veiligheidsraad.
Het dient hier even opgemerkt, dat de mogelijkheid
van collectieve veiligheid - die nu denkbaar zou
zijn als de vijf gemeenschappelijk optreden steeds zal verminderen naar gelang nieuwe landen
over kernwapens gaan beschikken .
Kernwap ens hebb en enigermate het karakter
van « equalizers ». Hun « nuisance value » is zo
groot, dat in de wereld nauwelijks plaats meer
zal zijn voor collectieve veiligheid als de atoomwapens bestanddeel geworden zijn van de wapenmacht van de kleinere staten.
Het falen van het stelsel van de V.N. leidde
er toe, dat de staten terugkeerden tot het oude en
vertrouwde patroon van te steunen op eig en
militaire macht en militaire allianties. Machtsevenwicht, liever dan rechtsevenwicht dat in het V.N.
stelsel werd beoogd . Maar misschien is machtsev enw:cht niet meer het juiste woord. Men
spreekt tegenwoordig van de « balance of horror »
in plaats van de vroeg ere « balance of power ».
Het verschil ligt vooral daarin, dat van een
« balance of horror » sprake kan zijn tussen staten of staten-blokken, die zeer ongelijk zijn in
macht.
*

**
Gezien deze situatie is het nodig , zich te bezinnen op de oude onderscheiding die gemaakt wordt
tussen twee verschillende typen van oorlogen. In
het belangrijkste boek dat over de oorlog werd
geschreven. Tolstoï's « Oorlog en Vrede » wordt
de oorlog opgevat als een ramp die over de mensen komt, uitkomst van de ontelbare ongekende,
blinde massale krachten die in stilte de oorlog
hebben voorbereid. Tolstoï vermeldt smalend dat
soms de oorlog aan enkelingen wordt geweten,
maar , zo zegt hij, de grote mannen, zoals Napoleon, zijn slechts de etiquetten van de geschiedenis ( 7) . « De som der menselijke wilsuitingen
heeft zowel de revolutie als Napoleon doen ontstaan, en alleen de som van deze wilsuitingen
heeft beide verschijnselen geduld en ze daarna
vernietigd » ( III , 869).
Het is een visie op de oorlog, die vroeger leidde
tot het ondergaan van de oorlog als « gesel
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Gods » . Naar Tolstoï's opvattin g is d e oorlog een
consequentie van blinde maatschappelijke krachten , een consequentie die men moet aanvaard en,
en waar men machteloos tegenover staat. T olstoï
heeft grote minachting voor een andere opva ttin g,
aangehangen door de Duitse officieren die in de
dienst van de tzaar tegen Napoleon vochten. D e
generaal Pfuhl, die de Russische krijgsplann en
had ontworpen, was overtuigd dat d e oorlog een
manipuleerbaar instrument is, dat men kan gebruiken en beheersen. Hij was rotsvast overtuigd
dat de oorlog gevoerd kon worden n aar p lan, en
gewonnen kon worden op grond van de strategische theorie ( III , 678) . De generaal P fu hl is
nog slechts bekend uit Tolstoï' s meesterwerk.
Maar ook komt in « Oorlog en V rede » ( 111 ,
blz. 819) zijn adjudant ten tonele, Car l von Clausewitz, die de theorie van zijn bevelhebber deelde,
en deze later in een eigen meesterwerk « V om
Kriege » uite enzette en systematiseerde.
Basis van zijn beschouwingen is zijn definitie
van de oorlog : « der Krieg ist nichts, als eine
Fortsetzung des politischen Verkehrs mit E inmischung anderer Mi ttel » ( 8) , « ein A kt der
Gewald, urn den Gegner zur Erfü llung unseres
Will ens zu zwingen » ( o.c. blz. 35).
Twee oorlogsbegrippen staan hier tegenover
elkaar (9). Het begrip van de gew ilde oorlog,
ontketend omdat men zijn politieke doeleinden niet
zonder oorlog kon bereiken. Dit oorlogsbegrip,
dat ten grondslag lag aan boeken als van generaal
Bernhardi
« Deutschland und der nächste
Krieg » ( 1911) en van Tota Ishimaru : « Japan
must fight Britain » ( 1936), duidt men tegenwoordig aan als het strategische oorlogsbegrip . Tegenover de Clausewitz-oorlog staat de Tolstoï-oorlog ,
de oorlog als resultaat van blinde maatschappelijke krachten, waarin men verzeild is geraakt
zonder dat men ~at wilde. Dit oorlogsbegrip wordt
het kataklysmische oorlogsbegrip genoemd.
Anders gezegd : tegenover elkaar staan de gewilde oorlog, als gewilde daad gevolg van geno-

(7) L.N. TOLSTOI , Oorlog en Vrede, Arnhem, 1949, III,
blz. 640.
(8) C. von CLAUSEWITZ, Vom Kriege, ed., L e ipzig, 1936,
blz. 604.
(9) Da rover nader Anatol RAPOPORT, « T w o V iews on Conflict : The Cata clys mic and the Strategie Models », In Proceed ings of the IPRA Inaug ural Confer ence , Assen, 1966, blz. 7899.

men besluit, en de ongewilde oorlog , de oorlog
die meer het karakter heeft van een verkeersongeluk in een gevaarlijk en driest internationaal
verkeer. Aanleiding tot zo'n verkeersongeluk kan
velerlei zijn. Tegenwoordig noemt men in dit verband gemeenlijk « accident, misconception, miscalculation and escalation ».
'***

Het dient uitdrukkelijk te worden vastgesteld,
dat de discussie rondom de oorlog vooral gegaan
is over de Clause~itz oorlog , de gewilde oorlog.
Op dit begrip doelbewuste oorlog, de oorlog uit
keuze, berustte de voor de Eerste Wereldoorlog
wereldvermaarde theorie van Norman Angel!,
zoals die onder meer in zijn « The great Illusion »
( 1910) was uiteengezet. Angell betoogde met keur
van overtuigende argumenten dat, « war does not
pay ». Hij knoopte daaraan de theorie vast, dat
indi en dit inzicht nu maar algemeen zou worden
ged eeld, geen land meer de oorlog zou kiezen als
middel van politiek. De theorie berustte op het
vertrouwen, dat een eenvoudige, redelijke calculatie de staten van oorlog zou weerhouden. Als
zodanig is zij een schoolvoorbeeld van de vergissing dat over de oorlog beslissende dingen gezegd
kunnen worden op de basis van de rationele benadering. De theorie, zoals zovele andere rationele
theorieën, ging uit van de mens als een wezen
met kleine hartstochten -e n een grote rekenlust. Zij
vormde zo de grondslag van een vredesoptimisme,
dat mede de oorzaak werd dat de Eerste Wereldoorlog als kataclysmische oorlog kon ontstaan.
Mogelijke krachten tegen deze oorlog war-e n weggevallen met het geloof dat zo'n oorlog niet meer
mogelijk zou zijn.
De overtuiging, dat oorlogen Clausewitz-oorlogen zijn leidde mede tot drie fatale misvattingen.
1. Het vertrouwen in de effectiviteit van een oorlogsverbod. Het is echter van belang, zich goed
voor ogen te houden, dat een in acht genomen
oorlogsverbod hoogstens toepassing kan vinden op
de gewilde oorlog, de « intentional premeditated
war ». De oorlog als ramp, als verkeersongeluk,
kan ontstaan zonder dat een punt kan worden
aangewezen, waar het oorlogsverbod werd overtreden. Men kan dit nagaan aan de vele wijzen

door Herman Kahn gecatalogiseerd, waarop de
ongewilde oorlog tot stand kan komen ( 10).
2. Het vertrouwen in het stelsel van collectieve
veiligheid, waarbij ervan wordt uitgegaan dat staten ervan zouden afzien om hun politiek met
andere middelen voort te zetten uit de overtuiging,
dat collectief tegen militair optreden zou worden
gereageerd. Ook ging men er daarbij vanuit, dat
de grote mogendheden uit berekening het met
elkaar eens zouden worden om gezamenlijk op te
treden.
3. Het vertrouwen in het stelsel van militaire
macht en machtsevenwicht, van nationale bewapening en wapenwedloop, van « balance of terror » en « balance of horror ». Dat vertrouwen
overheerst nog veelal het denken. Telfoens weer
kan men horen, dat onze kernwap enen reeds twintig jaar de tegenstander van de oorlog hebb en
weerhouden , en dat de kernwapens de reden zijn
dat de grote oorlogen niet meer zullen voorkomen.
Deze mening lijkt mij een desastreus misverstand.
Dat onze kernwapenen de Ru ssen weerhielden van
de militaire aanval is een boude stelling, voorlopig nog niet veel meer dan de gebruikelijke
verwarring van post en propter hoc. In de « Koude
Oorlog » wordt het gemeenlijk als geloofspunt
aangezien, ondanks de gemotiveerde betogen van
deskundige waarnemers als George Kennan, destijds Amerikaans ambassadeur te Moskou, die op
grond van rijke ervaring en grondige studie tot
de conclusie kwam dat het niet de nucleaire wapens
waren die de Soviet Unie van de oorlog hadden
afgehouden ( 11) . Veel erger is de in militaire
kringen bijna algemeen gedeelde overtuiging
dat het de kernwapens zijn die de totale oorlog
zullen voorkomen.
Hier wreekt zich het nalaten om de strategische,
Clausewitz-oorlog en de kataklysmische oorlog te
onderscheiden. Door de wapens wordt de kernoorlog als doelbewuste oorlog, als Clausewitzoorlog uitgesloten tussen enigszins redelijke staten. Maar niet de kataklysmische oorlog ! Zelfs
kan, omdat een sterke kernwapenmacht verleiden

(10) H erma n KAHN, On Thermonuclear War, Princeton and
London , 1960, blz. 226 v.v.
(11) George F . KENNAN, Russia, the Atom and the W es t,
London, Oxford University Press, 1958, blz. 53: < I do not
believe, in other words, that it was our possess ion of the atomie
bomb which prevented the Russians from overrunning Europe
in 1948 or at any other time ».
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kan tot drieste en uitdagende politiek, het kernwapen de kataklysmische oorlog bevorderen.
Zo gezien zijn de keuzen voor vrede , die in
geweldverbod, collectieve veiligheid en « balance
of horror » tot uiting komen slechts relatieve keuzen voor vrede. Het gaat immers om keuz en, die
eventueel wel van betekenis zijn ter voorkoming
van de Clausewitz-oorlog , maar geen wegen die
leid en tot het voorkomen van de Derde Wereldoorlog als kataklysmische oorlog . Door alle oog
te hebben voor de oorlog als gewilde oorlog, heeft
men zijn vertrouwen gesteld in vredesmiddelen die
de strategische thermonucleaire oorlogen wellicht
kunnen voorkomen , maar die de kataklysmische
thermonucleaire oorlog niet uitsluiten en zelfs soms
kunnen bevorderen.

Er is wel een andere keuze denkbaar, met name
de keuze, die niet alleen wil de gewilde oorlog
wil uitsluiten, maar ook de gevaarlijke internationale relaties waaruit de ongewilde oorlog voortkomt. In termen van volkenrecht uitgedrukt : het
gaat daarbij dan niet alleen om het geweldverbod ,
de beperking van het ius ad bellum, maar ook
om het verbod van een gevaarlijk internationaal
verkeer. Wil men komen tot een voorkoming van
het gevaarlijke internationaal verkeer, dan is de
volkenrechtelijke aanvaarding nodig van een stelsel van vreedzame co-existentie, dat is een stelsel
dat uitgaat van de realiteit van nationale en
ideologische verscheidenheid, eveneens van de realiteit van de competitie, maar dat om der lieven
vrede wille die competitie en concurrentie beperkt
tot vreedzame middelen ( 12).
Keuze voor internationale verhoudingen en internationaal recht, opgebouwd op een stelsel van
werkelijk vreedzame co-existentie, dat is pas werzijn, een diep ingrijpende keuze voor minder gekelijk een keuze voor vrede. Het zou een keuze
vaarlijke internationale politiek. Het zou een keuze
zijn voor internationale verhoudingen, aangepast
aan de eisen van het atoomtijdperk. Die keuze
zou insluiten :
1. Ontwapening, en wel algem ene en algehele
ontwapening onder internationale controle, waardoor het geweldverbod aangevuld zou worden met
het wapenverbod. Daarmede zou een ingrijpende
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verandering van juridische positie tot stand worden gebracht. Het gaat om de essentiele juridische
verandering van verzorging van de veiligheid door
eigen macht, « self-help », of door gemeenschappelijke regeling en gemeenschapsorganisatie. Z oals
het in de ontwikkeling van de Europese staat een
keerpunt was in de juridische positie, toen de
individuele families de veiligheid niet meer zochten in eigen wapenmacht maar in enigerlei gemeenschapsvoorziening, zo zou het een keerpunt zijn
in de ontwikkeling van de mensheid als de staa tscollectiviteiten haar vertrouwen op veiligheid niet
meer zouden zoeken in eigen militaire kracht maar
in wereldrecht en wereldorganisatie. Zo'n verandering heeft zulk een ingrijpende betekenis, zulke
vér strekkende gevolgen , dat het b ereiken ervan
zonder twijfel een zeer langdurig en moeizaam
proces zal zijn. De kracht van onze cultuur zal
kunnen worden gemeten aan de vasthoudendheid
waarmee naar deze noodzakelijke verandering gestreefd blijft worden. Zeer wel denkbaar is, dat
men na vele tegenslagen en teleurstellingen, vooral
in respons van de grote massa - ontwapening
is een « long-term policy » en daarom in de democratie gedoemd impopulair te zij n - het moede
hoofd in de schoot zou leggen. Het zou het teken
zijn, dat onze cultuur de vitaliteit n iet meer zou
opbrengen om haar levensvorm en ethiek aan te
passen aan haar technisch kunnen.

2. Een regeling van de vreedzame competitie.
Werkelijkheidszin dwingt er van uit te gaan,
dat in onze groter geworden wereld de meningen
en opvattingen zullen verschillen, zoals onder meer
op het gebied van de productie, distributie en consumptie. De wereld zal daarom voorlopi g geen
eenheid van levensvorm en recht kunnen bereiken.
Waar wij met kans van slagen naar kunnen stre-

(12) Sommigen gaan ervan uit, dat wij r eeds leven onder een
stelse l van vreedzame co-existentie . Verg. Raymond ARON, Le
grand débat, Paris, 1963, blz. 41, die de vreedzaamheid van het
tegenwoodige systeem motiveert met het feit, da t g een van
b eid e partijen een gewilde oorlog zull en ontketenen (blz. 68) .
Gebrek aan onderscheiding van oorlogstypen leidt hier tot een
al te vroeg karakteriseren van een s t elsel a ls vreedzaa m . Het
lijkt mij ook, dat de Vietnamese bevolking anders zou denken
over de vreedzaamheid van de Koude Oorlogrelatie. Als hier
verder over een begrip vreedzame co-existentie wordt gespr ok en, wordt gedacht aan een systeem van verhoudingen dat
meer geschikt lijkt de vreedzame relaties te garanderen. Voor
nader in details tredende beschouwingen m oge ik verwijzen
naar E.V.A. RöLING (ed .) , Aspec t en van de K oude Oorlog,
Assen, 1964, daarin mijn bijdrage over c H et Volkenrecht van
de vreedzame co-ex istentie ».

ven is, naar de pregnante formulering van Kennedy, de wereld te maken « safe for diversity ».
Verscheidenheid in vrede betekent tolerantie en
afzien van de gewelddadige kruistocht. Het betekent niet beperking van de vrijheid van het woord
en van de werving. Wie, zoals wij in het westen ,
de sociale democratie als een prestatie van onze
cultuur beschouwen, zullen aan ieder deze levensvorm toewensen. En zijnerzijds zal menig communist van soortgelijke gevoelens bezield zijn.
Maar beide partijen weten, dat elkaar dwingen
met geweld tot wederzijdse vernietiging leidt.
Wat overblijft is de mogelijkheid van vreedzame
competitie, de werving om goodwill en instemming ,
vooral in die delen van de wereld, de ontwikkelingslanden, waar naar verandering van het bestaande wordt gestreefd en waar naar ni euwe vormen gezocht wordt.
Het gaat erom of men kan komen tot een geheel
van volkenrechtelijke regels of tenminste « principles of action », die oneerlijke concurrentie uitsluiten. Als daarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen rechtsregels en gedragsbeginselen , speelt
de gedachte mee, dat op dit terrein gedragsregels
verticaal of horizontaal tot stand kunnen komen.
Denkbaar is een formul ering door een wetgevend
of quasi-wetgevend lichaam dat van boven af
regelt, zoals zou kunnen geschieden in de Algemene V ergadering van de VN of op een conferentie als die van San F rancisco waar men zich
bezig hield met de codificatie van d e regels van
vriendschappelijke samenwerking. Die regels kunnen echter ook ontstaan uit een proces van acti e
en reactie waar partijen elkaar in competitie ontmoeten, en waar geleidelijk de al dan niet uitgesproken regel kan ontstaan, die aangeeft welke
lijn moet worden overschreden om de tegenpartij
tot een door beide partijen niet gewenste reactie
te brengen. Ook uit deze horizontaal gestructureerde normvorming kunnen regels voortvloei en,
die de voornaamste rechts-taak vervullen zoals
door Richard Palk geformuleerd : « The basic
character of law is to make a common standard
of behavior explicit and to establish certain expectations on the part of international actors, the
disappointment of which will produce destabilizing escalation ( 13).
D e regels voor de vreedzame competitie zullen
méér expliciet moeten worden, naar gelang het ont...
1 wapeningsproces voortgang vindt. Op het ogenblik

is het zo dat het volkenrecht nauwelijks enige
beperking geeft, er is een grote juridische vrijheid. Maar er is feit elijke onvrijheid, bepaald door
een voorzichtigheid, nodig om gewelddadige reactie van de tegenpartij te voorkomen : de juridische
vrijheid wordt beperkt door de feitelijke gebondenheid. In een ontwapende wereld heeft die fei telijke gebondenheid minder betekenis , er heerst
dan grotere feitelijke vrijheid. Maar grotere juridische beperking is dan onmisbaar, daar onduldbaar gedrag van de tegenpartij uiteindelijk zou
leiden tot herbewapening .
Als Beaufre ( 14) , naar aanleiding van zijn ontworp en scala van koude oorlog, beperkte oorlog
en totale oorlog, de « liberté d'action » vaststelt
in de teg enwoordige situatie een vrijheid die beop het gebied van de koude oorlog , dan is dat
perkt wordt door de angst voor de beperkte oorlog, die op haar beurt weer bepaald wordt door
de angst voor de « escalation » tot de totale oorlog . De beperkende mechanismen zullen in een
ontwapende wereld vooral gezocht moeten worden in de aanvaarding van gedragsregels op het
gebied van de interventie. Vandaar de grote betekenis van de pogingen om het interventie-recht
in progressieve zin te ontwikkelen. De resolutie
2.131 XX , van 11 januari 1966, is een stap in de
goede richting , al dient nog heel wat werk verzet
om concrete inhoud te geven aan haar bepalingen (15).

3. Een regeling van d e vreedzame verandering.
De militaire macht is steeds zowel een factor
van behoud als een element van verandering geweest. Oorlog had vaak een functie . Hij betekende
de weg van bloed en tranen, hij was vaak de
wijze waarop « the Lord teaches the Law to

(13) Richard A. FALK, World Law and Human Conflict, in
Elton B . McNeil (ed.) , The Nature of Human Conflict, Englewood Cliffs, N.J., 1965, blz. 227-249, blz. 241. Ver g. ook RöLING,
The Role of Law i n Confl ict Resolution, in de Reuck and
Wright (ed .) , Conflict in Society, London, 1966, blz. 328-350.
(14) Gén éral BEAUFRE, Jntroduction à la Stratégie, Paris,
1963, laatste hoofdstuk over de « stratégie indirecte ».
(15) D e International P eace Research Association is bezig
aan een international e en multi-disciplinaire r esearch op dit
terrein. Na schriftelijke voorbereiding door een groep deskundigen uit W es t en Oost, Noord en Zuid, zal in een « round
table » discussie gepoogd worden vast t e stellen in hoeverre
nadere precisering reeds mogelijk is , Juris ten, sociologen,
politicologen, historici of economen die zouden willen medewerken aan dit proj ect , zouden contact op kunnen nemen met
de Secretaris Generaal , Ubbo Emmiussingel 19, Groningen
(Ned .) .
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Kings ». Het is begrijpelijk, dat er wegen gevond en moeten worden om de noodzakelijke verandering vreedzaam tot stand te brengen, als de traditionele weg door de wapentechniek is afgesneden.
Eerste aanwijzingen hoe die wegen zullen lopen
zou men kunnen vinden in de tot stand brenging
van de decolonisatie, de grootste verandering sinds
de Tweede Wereldoorlog, die grotendeels vreedzaam werd bereikt binnen het kader van de VN ,
ondanks het feit dat het Handvest vóór alles
streefde naar een goed koloniaal beleid, en niet
naar afschaffing van het koloniale stelsel. De collectieve diplomatie, conciliatie en pressie, leidend tot
steeds meer concreet geformuleerde en steeds meer
gewicht krijgende gedragsregels met name dus de
weg via de vage normen van het Handvest en de
zwakke normen van VN-resoluties, zal zeker
daarbij een grote rol vervullen (16).
4. Het wegnemen van essentiële spanningen.

Het zal ieder duidelijk zijn, dat in een wereld
van vreedzame co-existentie waarin de oorlog feitelijk is uitgebannen, de spanningen moeten voorkomen worden, die terugval in machtspolitiek.
bewapening en oorlogsdreiging onherroepelijk
zouden meebrengen. Er is een minimum aan gerechtigheid in de wereld nodig , als de nationale
staten in die wereld bereid willen blijven de belangenverzorging aan internationale rechtsregeling en
internationale organisatie toe te vertrouwen.
Een enkel voorbeeld van zo'n spanning moge
hier genoemd worden : de steeds groei ende afstand tussen de arme en de rijke landen. Ongeveer een derde van de mensheid - dat is ongeveer 1 milliard mensen - leeft in landen, waar
het gemiddelde inkomen per hoofd minder is dan
100 dollar per jaar. Vervolgens zijn er ongeveer
1 milliard mensen met een inkomen van 100 tot
250 dollar per jaar. In West-Europa is dat gemiddeld e inkomen 1.400 dollar per hoofd, in Amerika
3.000 dollar. Ongeveer twee-derde van de wereld
bevolking leeft in de ontwikkelingslanden, die
tesa men beschikken over een-zesde van het wereldinkom~n ( 17) . Jaarlijks moet telkens weer worden
vastgesteld « the widening of the gap » ( 18) .
Blijkbaar is het niet mogelijk dit groter worden
van de afstand door de teg enwoordige methode
en omvang van de ontwikkelingshulp teg en te houden. De zwakke krachten die door de vele maatregelen van de ontwikkelingshulp worden gericht
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op de verhoging van het levenspeil kunn en blijkbaar niet op tegen krachten die in omgekeerde
richting werken.
Die tegenwerkende krachten zijn talrijk. Voor
een deel liggen zij in het ontwikkelingsland zelf.
« Many still need to achieve the preconditions of
industrialization, including stable government, an
acquisitive outlook and technica! capacity > schrij ft
Woods, o.c.p. 206. Men moet hier ook denken
aan de remmende factor van de bevolkingsexplosie.
Invloed van buiten hierop is slechts in beperkte
mate mogelijk. Vele tegenwerkende krachten liggen buiten het ontwikkelingsland, in de technies
hoge ontwikkeling van het reeds elders bestaande
productie-apparaat, in de enorme ka pitaalinvestering die industrialisatie vereist, in het bestaande
marktmechanisme. Hier bevinden w e ons echter
op een gebied waar de rijke landen wel degelijk
invloed kunn en uitoefenen. De deskundigen zijn
het er over eens, dat kapitaal moet toevloeien om
het proces van industrialisatie te bevorderen.
Er vloeit ook kapitaal toe, geschonken of geleend,
van organisaties, van staten en van particulieren.
Maar er vloeit ook heel wat terug , als aflossing,
rente of winst. Van 1950 tot 1961 kwam, alles
tesamen in de ontwikkelingslanden 47.4 milliard
dollar binnen, maar er vloeide ongeveer 21 milliard dollar terug . De helft van wat over bleef
ging, zo zou men kunnen zeggen, v erloren door
de verslechtering van de « terms of trade ( 19)
de grondstoffenprijz en daalden in vergelijking met
de prijzen van de industrieproducten. 0 ze producten worden relatief steeds duurder, hun pro-

(16) Daarover nader mijn bijdrage : « Constr uctief Vredesr echt» in « Volkenrec ht en Wereldvrede , Feit en en
ormen »,
Deventer , Antwerpen, 1963, blz. 85-106.
(17) D eze gegevens bij Geor ge D . WOODS, T h e De1ielop,nen t
Decade in th e Ba lance, in Fore ign Affa irs, 1966, blz. 206-215.
De pres iden t van de Wereldbank berekent, dat als we doorgaan
op dezelfde voel, h et inkome n aan het einde van deze eeuw
in Amer ika n1e t 1500 ~~estegcn zal zijn, terw ijl in de arme land e n dat in komen s'echts met 50 dollar omhoog zal z ijn gegaan
(blz. 207).
(18) Daarover: United Nations Development D ecade at mid point, An appraisa l by the Secretar y Genera! , UN, ECOSOC
E 4071, van 11 juni 1965, blz. 3; Towa rds a New Trade Policy
for Development, Report by the Secr etary Genera! of the UN
Conference on Trade and Development, E.-Conf. 46-3, N ew
York, 1964. In dit voorbere idend rapport beschrijft Raul Prebisch de redenen. Zie ook Proceedings of the UN Conference o n
Trade· and Development, vol. I, Final Act and Report, United
Nations, E. -Conf., 46-141, vol. I, 1964.
(19) C ijfe rs ontleend aan Raul Prebis ch'Rapport aan de Uniteel Nations Conference on Trade and Deve!opment: c Towards
a New T rade Policy for Development , , N ew Y ork, 1964, blz. 19.

ducten steeds goedkoper. Vandaar dat volstrekt
niet de hoeveelheid buitenlands kapitaal toevloeit
die nodig is om een toereikende groei te bewerken.
Men kan die toevloed verhogen door bevordering
van méér private investering, o.a. door verbetering
van het investeringsklimaat, door multilaterale
garantie-systemen. Men zal ook de hulp moeten
vermeerderen, daar vele noodzakelijke bestedingen
niet op commerciële basis kunnen worden gefinancierd. De neiging echter van de individuele
staten om gelden voor ontwikkelingslanden uit te
trekken vermindert de laatste jaren, in de Verenigde Staten evenals in de Sovjet Unie. Nationale
hulpverlening is wellicht teveel gemotiveerd geweest door koude oorlog argumenten. Men wilde
door hulp de partijkeuze en de vriendschap bevorderen. Maar men heeft moeten ontdekken, dat op
grond van een mysterieuze wet de vriendschap
gewoonlijk omgekeerd evenredig is met de nationaal-verleende hulp ( 20). Hulp dient om andere
redenen verleend te worden, en kan in verband
daarmede beter gegeven worden op andere wijze,
via de internationale organisaties die daarvoor beschikbaar en beter geschikt zijn.
Maar het gaat niet alleen om vermeerdering
van internationaal kapitaal. De opbrengst van de
eigen productie moet worden verhoogd. Vandaar
de noodzaak van stabilizering van de grondstoffenprijzen, waardoor een vaster en hoger inkomen
verzekerd is. Vandaar de noodzaak van industrialisering voor export. Maar daarvoor zijn maatregelen nodig van bescherming van die jonge
industrieën tegen de concurrentie van de gevestigde industrieën uit de rijke landen. Daarvoor is
nodig kunstmatige verlaging van de import uit die
rijke landen en verhoging van de export naar die
rijke landen. En zovele andere regelingen, die de
werking van het markt-mechanisme beogen te
beïnvloeden.
Hier ligt wellicht de kern van de kwestie : het
vrije marktmechanisme werkt ten voordele van de
sterke en ten nadele van de zwakke. Het is een
systeem dat tendeert naar maximale prestatie als
wordt uitgegaan van gelijkwaardige partijen. Maar
op de basis van een historisch gegroeide positie
van ongelijkheid, is het een stelsel waarin het haast
onmogelijk is om verandering van een inferieure
positie te bereiken.
Een vergelijking met de nationale geschiedenis
is nuttig. De armoede in de XIXe eeuw werd be-

streden met armenzorg en weldadigheid. Maar het
hielp niets. Want het marktmechanisme van het
vrije economische verkeer maakte de lonen steeds
lager, de werktijden steeds hoger, en leidde tot
vrouwen en kinderarbeid. De economische wetten,
mits vrij spel gelaten, leidden tot de geleidelijke
verpaupering waar Marx op wees, zodat hij de conclusie trok dat het Kapitalisme uit innerlijke economische wetmatigheid tot het communisme komen
zou via de revolutie, de opstand van de zeer arme
massa tegen de zeer rijke minderheid.
Daar is, goddank, niets van gekomen, omdat
door middel van juridische wetten aan de werking
van de economische wetten paal en perk is gesteld : de arbeidswetten en de wetten der sociale
verzekering brachten minimum loon en maximum
werktijd, gingen vrouwenarbeid regelen en kinderarbeid verbieden. De sociale wetgeving bracht uitkomst bij ziekte, invaliditeit, werkloosheid en
ouderdom. De sociale zorg werd deel van het
wettelijk bestel, onttrok gezondheidszorg, woning
voorziening, scholing en opleiding aan de weldadigheid, om ze onder te brengen in gemeenschapstaak. De staat werd, van hoeder van een
liberale orde waarin de economische wetten de
dienst uitmaakt,en, tot een welvaartsstaat, dat is
een staat die zich mede verantwoordelijk weet voor
het economische welzijn van allen, die streeft naar
volledige werkgelegenheid en een menswaardig
bestaan voor allen.
Weldadigheid kon geen uitkomst brengen. Wijziging van « het systeem » kon dat wel. En zo
liggen de kaarten op het ogenblik in het internationale vlak. Het is met de proletarische
naties (21) in de wereld nu als met de vroegere
proletarische klassen bij ons destijds. Het zou
niet billijk zijn als we de tegenwoordige ontwikkelingshulp op één lijn zouden stellen met de vroegere weldadigheid en armenzorg. Maar het heeft
er iets van. En het heeft zeker ermede gemeen
dat het niet helpt. Nodig is de verandering van

(20) Verg. Joseph S. BERLINER, Soviet Economtc Aid,
London, 1960 : « It is by now a truism that for a compllcated
set of reasons the giver of aid often makes more enemies than
friend s in the process » (p. 60) .
(21) Verg. Pierre MOUSSA, L es Nations Prolétaires, Parts,
1959, die met zoveel woorden deze vergelijking trekt : « Quo!
qu ' il en soit, et sous les réserves qui viennent d' être dites, on
pourrait bien voir se produire, dans les rapports entre nations,
ce qui s'est produit d epu is un siècle dans les rappo.rts entr e
les classes s ocial es » (blz. 182).
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het stelsel. zodat juridische regels bescherming en
bijstand verschaffen aan de zwakken, die zonder
die steun aan het vrije marktmechanisme ten onder
zouden gaan (22).
Het opheffen van de spanning tussen de zeer
arme meerderheid en de zeer rjike minderheid is
dus niet alleen een kwestie van al dan niet bijdragen van 1 % van het nationaal inkomen voor
ontwikkelingshulp. Daarover wordt in parlementen gedebatteerd, zonder succes overigens ( 23)
alsof dit de remedie zou kunnen brengen. Natuurlijk is wel grotere hulpverlening nodig , en wel
zoveel mogelijk via de multilaterale. liefst mondiale
weg. Maar materiële hulp is niet toereikend . Wat
nodig is, is verandering van het stelsel. Raul Prebisch vatte zijn beschouwingen voor de OAS eens
samen in de woorden : « either reforms or your
necks » ( 24) 1 Dat is kort en krachtig gezegd
waar het om gaat. Als wij doorgaan op de wijze
waarop wij nu reilen en zeilen, dan is op den
duur gewelddadige reactie niet te voorkomen. Er
staat heel wat op het spel. In de arme landen
hadden grote veranderingen plaats. Men spreekt
terecht van de « revolution of the rising expectations » . Destijds meende men daar, dat het armzalig lot voortvloeide . uit de beschikking van de god en. Er zijn er nu meer en meer, die hebben leren
inzien, dat die armoede mede voortvloeit uit het
marktmechanisme van de geïndustrialiseerde wereld. Men neemt daar op den duur geen genoegen
meer mee. Als wij op dezelfde voet doorgaan , als
de afstand steeds groter wordt tussen de twee
milliard zeer armen en het half milliard zeer rijken , dan is opstand onvermijdelijk. dan zou alsnog
Karl Marx gelijk krijgen toen hij een wereldrevolutie in het vooruitzicht stelde.
Dáár ligt de kern van de kwestie. Door te blijven staan op het vrije markt systeem in de internationale relaties - terwijl op het nationale vlak
overal de scherpe kanten daarvan zijn wegg enomen in een « georienteerde economie » - worden
de jonge landen gedreven naar een gewelddadige
extreme oplossing. Het is welbegrepen eigenbelang van de welvarende wereld om door geleidelijke verandering van het stelsel die extreme oplossing te voorkomen ( 25) .
*

**
De wrevel van de zeer armen teg en de zeer
rijken wordt vergroot , nu deze zeer rijken per jaar
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180 milliard dollar aan wapens uitgeven, en verklaren dat ze dáárom niet meer kunnen afsfaan
voor ontwikkelingshulp ( 26) . Daarbij kan het niet
ontkend worden dat onze bewap ening wel enig
verband heeft met hun armoede. Toen in d e
XIX• eeuw kleine groepen ijverden voor ontwapening, waren zij zich bewust dat ontwapening
pas zou kunnen geschieden na a fschaffing van het
koloniale stelsel. want dat werd immers door militaire macht in stand gehouden ( 27) . De politieke
emancipatie van de koloniale volken heeft plaats
gehad, maar nog niet de economische. Op het
ogenblik kan men stellen, dat algemene ontwapening onmogelijk is als het armoede-probleem
niet tegelijkertijd wordt opgelost. W an t in laa tste

(22) Na d er hierover mijn « E uropees volkenrecht of wereldvo lkenr ech t? », VIRO J aarboekj e, 1957-1958, later uitgewerk t in
« Interna tional L aw in an Expa nded World », Amsterdam,
1960.
(23 ) Raul PREBISCH , Eine n eue Po l itik für Handel und
Entwick lung, in Europa Archiv, 1965, blz. 559-568, kwam , in
verband met de verslechtering van de t er ms of trade, in 1962,
t ot 0,3 % (b lz. 564 ).
(24 ) Geciteerd in G. van d en STEE NH OVEN, Over Ontwikkel i n gs hulp, Utrecht-Nijmegen, 1964, blz. 5.
(25 ) W a t nodig is op dit punt wordt opgesomd in het bovengenoemd r a pport van R a ul Prebis ch. Preb isch legt daarin ook
d e nadruk op d e n oodzak elij kheid van een nieuwe orde. Het is
van belang erop t e wij zen, dat de « philos ophy » van het
« Genera! Agreem ent on Tariffs and T rade » (GATT) erin
bestaat door een opruiming van obstakels de ·oude, liberale
orde in h et interna tionaal economisch ver keer beter te la ten
werken. Al gem ene vermindering va n d e invoer rechten, zoals
in d e K enned y -ronde b eoogd , is méér in het belang van de
r ijke la nd en dan van d e a rme . Nodig zal zijn preferentiële beha ndelin g van de « d eveloping countries ». Gelij ke behandeling
zou t ot a ver ech tse consequ enties leiden , daar arme en r ijke
la nden zich nu eenmaa l in fe itelijk zeer ver schillende situaties
bevinden.. Daa rover Prebisch ' r apport blz. 27 v.v. en zijn bij drage « E ine n eu e Politik für H a ndel u nd Entwicklung », in
E uropa Arch iv, 1965, blz. 559-568.
Men ka n zeggen d a t in beginsel d eze nieuwe orde wel enigszins wordt b ena d erd door h et in 1963 gesloten associatieverdr a g va n de EEG m et 18 Afrikaa nse s t a t en. Wat d e tarieven
betreft wordt niet ui tgegaan va n volled ige wederkerigheid.
T .a. v. d e invoer van industrieproduct en u it de EEG-landen is
enigszins r ek ening gehouden met d e behoefte aan inkomsten
uit de invoerrechten en met d e b ehoefte aan b escherming van
de jonge in dus triën . E ver!ing constat eert dan ook < Die Mitgl iedstaaten !eis t en mit dieser Indus t riebehandlung einen wesentl ich en Be it rag zur F örder u ng der industriellen Entwicklung
dieser L ä nd er » (Ulrich EVERLING, D ie Neuregelung d es
A ssozia tionsv erhältnisses zw ischen d er E uropäische n Wirtschaftgem einschaft und d en Afri kanischen Btaat en und Madagaskar sow i e d en übers eeisch en Ländern u nd Hoheitsgebie ten,
in Zeitschrift für Auslän d isch es Offentliches Recht und V ölkerrecht, 1964, blz 472-574. blz. 530) . E r b lij ft bestaan de scru-

puleuze besch erming van de Europese nationale la ndbouw.
Va ndaar dat het w ellicht wat over dr even is a ls Everling de
associatieover eenkoms t - daar zij erop uit is « die assoziierten
Staaten schrittwe ise der w irtscha ftlichen Selbständigkeit u nd
W et t bewerbsfähig ke it en tgegenzuführen » - noemt < vorbild
lich für d iese Zusamm enarb eit zwischen I ndus t r iestaaten u nd
Entwicklungsländer » (bl z. 572 ). In het beginsel Is er wel
h eb s t reven d oor juridisch e r eg eling de werkin g van een vrij
ma r ktmechanis me t en guns t e va n ind u str ialisering te wijzigen.

instantie wordt het geldende stelsel gehandhaafd
door onze macht, inclusief onze militaire macht.
H ier ligt misschien een van de grote obstakels
voor de ontwapening. De positie van de blanke
wereld is opgebouwd in eeuwen van macht. Ontwapening zou de mogelijkheid scheppen, dat aan
de rijke landen de geleidelijk gegroeide vóórrechtspositie zou worden ontnomen. Keuze voor de
vrede betekent dus de bereidheid van enigermate
van die voorrechtspositie afstand te doen.
D e keuze tussen oorlog en vrede is een belangrijke en niet eenvoudige keuze. Als men de vrede
wil. dan is méér nodig dan het aanvaarden van
de juridische verplichting geen geweld te gebruiken. Zo'n verplichting, door de gehele wereld
gehandhaafd, zou neerkomen op een stelsel ter
handhaving van de status quo, ter handhaving dus
van een stand van zaken waarbij de welvarende
staten wel varen, maar waarbij de ontwikkelingslanden niet tot hun recht komen.
Wil men de vrede, dan dient men bereid te zijn
aan vreedzame verandering mee te werken, die
allereerst de jonge landen voordeel brengt. De
keuze voor vrede eist het afstand doen van een
gevaarlijk internationaal verkeer, zoals dit tussen
hoog-bewapende staten plaats vindt. Het is dan
echter ook het afstand doen van vóórrechtsposities, die met vreedzame co-existentie onverenigbaar zijn. Anders gezegd, de keuze voor vrede
betekent de bereidheid om offers te brengen die
substantieel zijn. De vrede heeft een prijs die niet
moet worden onderschat.
De verandering in de positie en functie van
de staat en in de positie en functie van de Statengemeenschap, nodig om de wereld tot een vreedzame wereld te maken, is een wezenlijke. De
oorlog en oorlogsdreiging is zozeer een intrinsiek
deel van de historisch gegroeide situatie, dat het
onmogelijk is om de oorlog juridisch en feitelijk
uit te bannen zonder grondige wijziging te brengen in de tegenwoordige stand van zaken.
Het inzicht groeit dat we hier voor een taak
staan - de oorlog onmogelijk te maken nu hij
door de technische ontwikkeling van de wapens
ondraaglijk is geworden - van bijna onvoorstelbare ingewikkeldheid, een taak die niet kan worden vervuld in een activiteit die slechts geleid
wordt door de « conventional wisdom » van de

politicus, immers « conventional wisdom » is niet
toereikend als ingrijpende feitelijke veranderingen
hebben plaats gevonden en daarmede een verandering van het geldende stelsel moet gepaard
gaan . Daarom is de hulp van de wetenschap
onontbeerlijk. Vandaar alom in de wereld het opkomen van « peace research ». polemologie, « conflict resolution », vredeswetenschap, of hoe men
de wetenschap ook noemen wil. die zich bezig
houdt met het onderzoek van de oorzaken van de
oorlog en de voorwaarden van de vrede ( 28) .
Die wetenschap van oorlog en vrede is nog jong .
Sinds lang hebben bepaalde wetenschapp en, zoals
de ethica en de rechtswetenschap, de leer der
internationale betrekkingen, de psychologie of de
sociologie, zich met het oorlogsprobleem bezig gehouden. Het kenmerk van de moderne peace
research is zijn multidisciplinaire karakter (29) .
Men gaat er van uit dat het zo complexe oorlogsverschijnsel slechts door de samenwerking van
alle wetenschappen ten gronde kan worden onderzocht. Zoals iedere wetenschap is ook de polemologie allereerst voor de taak gesteld om misverstanden uit de weg te ruimen. Er . waren en er
zijn nog vele misverstanden omtrent de oorlog. Bij
het causaal verklaren van de oorlog volgde men
gemeenlijk de mode en de noden van de dag. Het
is daarom geen wonder dat in grote lijnen congruentie bestaat tussen de theoriën omtrent de
oorzaak van de oorlog en omtrent de oorzaak van

(26) Nog s t eeds g eldt de pl ech tige « Decla ra tion », aanvaar d
in d e VN R esolut ie, 724 VIII , va n 7 d ecember 1953 : « W e , the
Governments of the Stat esmember s of the United Nations, in
order to promote higher standa r ds of living a nd conditions of
economie a nd s ocial progr ess a n d d evelopment, stand r eady
to ask our peoples, when s u ff icient progr ess has been made
in internationa lly supervised world-w ide disarmamen t, t o
d evote a portion of t he savings achieved through such disarmament to an I nterna tiona l Fund, within the framework of
the UN, to ass is t d evelopm ent a nd recons truction in underd evelop ed countries ».
(27) Verg. d e r esoluties aa nvaard op d e Conferenties van
het Bureau Internationa l de la Paix, waar ontwapening en
d ekolonisatie w erd geëis t. Zie R ésolutions t extuelles des Cong r ès Univer sels de la Paix te nus de 1843 à 1910 et d es Quatre
Assemblées Générales subs ti tu ées aux cong r ès de 1898. 1899,
1909 et 1911, Berne, 1912.
(28) Publicati e van een overzicht van de bestaande « peace
r esearch inst itu tes » is b in ne nkort t e ver wachten . R egelmatig
overzicht va n aan de gang zijnd onderzoek vindt men in de
International P eace R esearch N ewsletter . (abb . 2 dollar per
jaar, te bes tell en : Polem ologisch Instituut, Ubbo Emmiuss ing el 19, Groningen).
(29) Talrijke wetenschappen komen in aanmerking, zoals de
ethica, de r echtswetenschap, g eschiedenis , sociologie, « politica! science », leer d er internationale betrekkingen, economie,
psychologie, maar ook de s p eltheorie, d e wis kunde, en de militaire wetenschappen.
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de misdaad (30) . Iedere tijd heeft zijn eigen opvatting gehad over het ontstaan van oorlogen. In
de tijd van de absolute monarchie, toen de oorlog werd gezien •e n gehanteerd als de « sport of
kings », beschouwde men het monarchale stelsel
als de bron van het kwaad. Colbert wenste de
Zuidelijke Nederlanden bij de Verenigde Republiek omdat naar hij verklaarde « republieken niet
uit zijn op veroveringen ( 31 ) , en dezelfde opvatting omtrent republieken werd nog gehuldigd in
de « Encyclopédie méthodique » op het einde van
de XVIII• eeuw (32).
In tijden van dictatuur is men geneigd alle
goeds te verwachten van de democratie. « Het
volk wil geen oorlog » zo zegt men. Ook hier
word-en tegenwoordig vraagtekens geplaatst. Als
het nationalisme zich van een volk meester maakt.
of andere ideeën en idealen die een kruistocht
nodig maken, dan kan ook een democratie oorlogszuchtig worden. Wij zagen reeds dat de
invloed van de democratie op de oorlogvoering
en de oorlogsintensiteit zeker niet altijd een gunstige is geweest.
Degenen die bezwaren hebben tegen het kapitalisme, zijn gemeenlijk geneigd het kapitalisme als
oorzaak te zien van de oorlog, en socialisme of
communisme als de vredesstelsels bij uitstek.
Degenen die een afkeer hebben van het commun isme verwijten aan dat communisme dat het uit
is op wereld verovering door militaire macht.

In tijden van armoede en zeker in tijden
van armoede naast rijkdom, is men geneigd
om de algemene welvaart te zien als bron
van vrede. De groeiende tegenstelling tussen arme
en rijke landen. de « widening gap ». daartussen,
moet zeker gezien word en als een mogelijke oorzaak van een D erde Wereldoorlog. V andaar de
dwing ende eis, dat een einde wordt gemaakt aan
die toenemende tegenstelling , en dat de jongere
landen een hogere levensstandaard zullen krij gen.
Maar het zou onjuist zijn te menen, dat dit proces naar grotere welvaart gekenmerkt zou zijn
door pais en vrêe. Het is te verwachten, dat de
verandering zozeer met onevenwichtigheid en
frustraties gepaard zal gaan, dat massale gewelddadigheid in revolutie en oorlog zullen voorkomen (31).
Destijds heeft men in tijden van armoede wel
gedacht, dat armoede de oorzaak was van opstand
en oorlog. en rijkdom de vrede brengen zou. Die
theorieën verbonden vaak de oorlog aan het
pheodaal-agrarische systeem, en verwachtten dat
de industrialisatie in wezen een vredelievende
gemeenschap teweeg zou brengen. Sommigen
zagen de handel als vredeselement, anderen handelsbelangen als oorlogsfactor. D oor de eeuwen
heen vinden we de gedachte van de onvermijdelijkheid van de oorlog uitgedrukt in de oorlogscyclus. die de regelmaat van de oorlog verklaart

(30) Daarover b ij zond er boeiend Her mann MANNHEIM :

Er zijn er steeds geweest, die geneigd waren
de regering-e n de schuld te geven van de kwade
dingen in de wereldmaatschappij . Tegenover « de
regering > zou dan het argeloze en onschuldige
volk staan. Dat kan zeker wel eens het geval
geweest zijn in een bepaalde situatie, zoals er
zeker wel oorlogen geweest zijn als « sport of
kings ». en zeker wel oorlogen geweest zijn ontstaan uit economische, kapitalistische motieven.
Maar in andere situaties kunnen de kaarten geheel anders liggen. Op het ogenblik valt het niet
te ontkennen dat soms de regering van een volk
beter de behoef te aan vrede aanvoelt, méér begrip
heeft voor wat de vrede eist, dan de grote massa.
Een onderzoek in Canada toonde dat de regering
veel meer achter de gedachte van de VN, van
ontwapening, van vredzame co-existentie en van
ontwikkelingshulp stond, dan het volk ( 33 ).
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War and Crime, London , 1941, blz. 22 v .v. Dezelfd e theorie ,

over de aangeboren aanleg , d e Invloed van de omstandigheden ,
sp eciaal van de economische oms tandigheden , d e c relatieve
a rmoede », d e Imitatie, d e frus tratie, het minderwaardighe idsgevoel en zo meer, zien we in d e cr iminologie als in de p olem ologisch e verkla r ingen van de oorlog.
(31) Vermeld in John U . N E F , w est ern Ci 11Utzat10n since the
R enaissance, P eace, War, IndustTl/ and the Arts, Harper
Torchbooks, 1963, blz. 258.
(32) N ef, o.c. , blz. 311.
(33) Daarover Jerom e LAULICHT, Public Op i n wn and F or eign Policy D ecisions, In J our nal of P eace R esear ch, (Oslo) ,
1965, bl z. 147-160, en in h et algemeen over de k enmerken van
d e h oud ingen en opvattingen van « the center > en de grote
massa : Johan GALTUNG, A ttitudes Towards di fferent F orms
of Disarmamen t, in P roceedings of the IPRA I na ugural Confer ence, Assen, 1966, b lz. 210-238. Deze studie g eeft de sociologische b eves t iging van de s t ell ing dat verantwoor delij kheid
le idt tot pragmatische houd ing, zodat de zon d er de last van
ver a ntwoordelijkhe id ingenom en dogmatische en moralistische
houding van < he t volk » n iet leidt tot dogma tische en moralistisch e politiek a ls r egeringsfuncties zij n verkregen . < Un J acobin min istr e n 'es t pas u n m in istr e j acobin >.
(34) Daarover Johan GALTUNG, A Structura l Theory of
Aggression , in J ournaZ of P eace Research, Os lo, 1964, blz. 95119.

uit een cirkelgang : oorlog-armoede-nederigheidvred e-rijkdom-hoogmoed-oorlog ( 35) .
E r zijn in de loop der eeuwen vele opm1es geweest. Zij kunnen vaak verklaard worden uit d e
levenshouding van de periode of van de schrijver.
D e opvatting over oorlog en vrede loopt steeds
het gevaar bepaald te w orden door vroegere feitelijke ervaring , « conventional wisdom », door
intuitieve inzichten.door traditie en door belang .
M en neemt graag en vaak als vaststaand aan wat
in de eig en kraam te pas komt .

•••
E r is een vitale behoefte aan betrouwbaar inzicht.
aan wetenschappelijk verantwoord inzicht in de
oorzaken van de oorlog in onze tijd en in onze
wereld, en in de vraag aan welke voorwaarden
die wereld moet voldoen om enigermate vrede t e
kunn en garander·en. W ij weten daarvan nog niet
genoeg. Het gaat erom een inzicht te krijgen in de
samenhang en de verhouding van de factoren die
spelen in de enkeling , in de collectiviteit (staat)
en in de wereld.
G efundeerd wetenschappelijk inzicht daarin is
nodig maar het is niet toereikend. Uit dat inzicht
vloeit voort wat nodig is om de vrede te bevorderen. En de vraag is of de regeringen en de volken
bereid zijn naar het gewonnen inzicht hun verhoud ingen te regelen. Om de oorlog uit te bannen
is d iepgaand en langdurig onderzoek nodig naar
oorzaken van oorlog en voorwaarden voor de
vrede . Maar zelfs d e spectaculaire ontdekkingen
der wetenschap op dit punt zoud en ontoereikend
zijn , als de mensheid niet bereid zou zijn naar het
gewonnen inzicht te leven. De vergelijking met
andere kwaden dringt zich op. Destijds stond men
machteloos tegen de pestilentie, die als gesel Gods,
en in ieder geval als onontkoombare ramp werd
gezi en. Twee voorwaarden moesten worden vervuld om de pestilentie de baas te worden : inzicht
in de oorzaken en een levenswijze afgestemd op
dat inzicht. De vraag of men de bereidheid opbrengt om te voldoen aan de medisch-hygienische
eisen waaraan voldaan moet worden om epidemiën te voorkomen, is een politieke vraag , afhankeli jk van het aanwezig zijn van macht en gezag
om een volk tot bepaalde levenswijzen te brengen,
afhankelijk ook van de mate waarin het volk
inzicht kan krijgen in zijn eigen belang , en bereid
kan worden gemaakt om daarbij een tastbaar onge-

mak te aanvaarden om daardoor toekomstig e en
onzekere rampen te voorkom en. Beslissende vraag
bij een vredespolitiek is, of de staten bereid zijn
« long-term interest » te laten prevaleren boven
« short term interests » ( 36 ).
*

**
Toegepast op d e vraag van oorlog en vrede,
leidt dit tot het aanvaarden van vier hoofdstukken
van polemologie .
1. De fenomen ologie van de oorlog, zijn verschijningsvorm, zijn functies en zijn oorzaken,
zijn gevolg en . Vast staat wel. dat functies , oorzaken en gevolgen verschillen naar tijd en plaats.
Zo heeft oorlog ongetwijfeld vaak positieve functies gehad, in de tijd dat de verschijningsvorm, en
de gevolg en, anders waren dan nu. Denkbaar
ware, dat in d e tegenwoordige tijd niet overal een
positieve functie , en dus een bellum justum, zou
kunnen worden ontkend. Van belang is ook hier
het onderscheid te maken in de soorten oorlog en,
waarbij in onze tijd van belang is het onderscheid
in beperkte en totale oorlog . De relatie die daartussen bestaat, zodat bv. de beperkte Clausewitzoorlog tussen hoogontwikkelde staten zo gemakkelijk kan uitgroeien tot een totale kataklysmische
oorlog, brengt mede, dat hoogontwikkelde staten
ook de beperkte oorlog dienen te vermijden wegens
het gevaar voor escalatie. Van belang is ook het
onderscheid tussen de oorlog ontketend door de
staat of ondernomen door de wereldorganisatie ter
handhaving van gerechtigheid. In het laatste geval
is men geneigd om niet meer van oorlog te spreken , maar van collectief politie optreden, zoals
voorzien in de vredeshandhavende functie van de

VN (37) .

(35) Voor beelden van deze oorlogs cyclus van de XV• eeuw
t ot d eze tij d zij n te vinden in mijn : < National and Interna tional P eace R esearch », in I n ternational Social Science Jour nal, vol. XVII , n r 3, 1965, blz. 487-501, blz. 487.
(36 ) H et is deze karaktertrek van vr edespolitiek - m et name
he t zich la t en leiden door < long r a nge policy > - die m eebr eng t da t d e democratie zo moeilijk g ebracht kan worden
tot een effectieve vred espolitiek . Alexis d e T ocqueville noemde
ter echt d e buitenlandse politiek de zwa ks t e k a nt van de
d em ocra tie, m et name omdat de democr a tie ger icht is op
dich tbij liggende, tas tbare voordelen . Daa rover nader mijn :
« Is de d emocrat ie vr edelievend? > in Maa tstaf, juni 1962,
blz. 183-191 , waarin n ader op de Tocqueville's a rgumentatie
wor dt ingegaan .
(37) H e t is duidelijk, d at hier een g r ens w ordt getrokken
tussen degenen die elke gew eldoefen ing verwerpen , ook wann eer zij collectief wordt ondernomen , omda t d ie gewelduit-
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2. De fenomenologie van de vrede, de verschijningsvormen van vrede, de negatieve of schrale
vrede. afwezigheid van oorlog, en de positieve,
volle vrede, het gezamenlijk leven in een geordend
verband, in een stelsel van algemeen aanvaarde
gerechtigheid. Het gaat hier om het vaststellen
van de « conditions of peace », datgene wat voor
vrede nodig is in onze wereld, « our needs »,
gezi en de feiten der samenleving.
3. De situatie van onze wereld, de feiten der
samenleving. Daaronder vallen de materiele feiten ,
zoals de aanwezigheid van kernwapens en de
wapenwedloop, de bestaande armoede en de
groeiende tegenstelling tussen arm en rijk. Maar
daaronder vallen ook de geestelijke factoren , het
nationalisme, de rassendiscriminatie, en ideologische tegenstellingen. Deze feitelijke factoren bepalen mede datgene, waartoe de mensheid in staat
is, « our capacities » naar de onderscheiding van
de Amerikaanse senator Fullbright ( 38) , bepaald
door onze belangen, onze inzichten, onze opvattingen , onze « loyalties ».
4. De mogelijke wegen van verandering, het
onderzoek naar de vraag of « het nodige » « mogelijk » gemaakt kan worden. De vraag naar de taak
en werking van opvoeding en onderwijs, kerk en
kunst, voorlichting en massa-communicatie.

souvereine staten, die veiligheid zoeken in eig en
wapenmacht - heeft telkens tot oorlog geleid.
Het is vanzelfspreken dat verandering nodig is.
Wetenschappelijk onderzoek houdt zich bezig met
de vraag welke verandering nodig zijn, en wat de
wegen zijn waarlangs die verandering geleidelijk
haar beslag kan krijgen . Het lijkt mij , dat de onw il
om op grootscheepse wijze het oorlogsprobleem
wetenschappelijk te onderzoeken zij n verklaring
vindt in de onbestemde angst dat wellicht heilige
huisjes daardoor bedreigd zouden worden.
Keuze voor vrede zou insluiten grote aandacht
voor « peace research », niet belemmerd door d e
bezorgdheid dat het wetenschappelij k onderzoek
tot resultaat zou hebben het inzicht in d e noodzakelijkheid van verandering . De vrede heeft vanzelfsprekend een prijs, en zelfs een hoge prijs. Men
kan daar niet licht over denken. Maar er staat
ook heel wat op het spel.

Enkele conclusies kunnen uit het voorgaande
worden getrokken betreffende het thema « de
keuze tussen oorlog en vrede ». M en is geneigd
te menen, dat die keuze alreeds gedaan is, en
gekozen is voor de vrede.
In het voorgaande is gepoogd aan te tonen :

Gaston Bouthoul formuleerde het standpunt van
de polemoloog in de woorden : « si tu veux la
paix, connais la guerre » ( 39). Deze formule zou
misverstand kunnen wekken. Het gaat bij de
wetenschap van oorlog en vrede zowel om dieper
inzicht in de oorlog als om grotere kennis betreffende de vrede. Op beide terreinen ( die onderscheiden, maar niet gescheiden kunnen worden)
heerst nog grote onkunde. Onze wereld geeft jaarlijks ongeveer 180 miljard dollar aan bewapening
uit, en heeft nauwelijks geld en mensen over voor
vredesonderzoek. Niemand kan echter de vitale
betekenis van het onderwerp ontkennen. Niemand
twijfelt er ook aan dat wetenschappelijk onderzoek
onmisbaar is bij het tot oplossing brengen van
maatschappelijke problemen. De huiver en de
onwil om het oorlogsprobleem op adequate wijze
wetenschappelijk aan te pakken vinden waarschijnlijk hun grond in de verwachting , dat dit
onderzoek ertoe zou kunnen leiden, bestaande
maatschappelijke instellingen te wijzigen. Het bestaande stelsel - op de grondslag van nationaal-
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1. dat de keuze voor vrede zéér samengesteld
en ingrijpend is ;

oefening ethisch of politi ek wordt afgekeurd , d e pacif istische
houding, en diegenen die de gewelds uitoefening door de Staat
verwerpen, maa r collectief geweld in bepaalde omstandigheden
onvermijdelijk achten. Op d e laats t e Pugwash-conferentie verklaarde een m eerderheid van de deeln emers zich vóór collectief militair optreden t ege n Rhodes ië. Zie de Puuwash-Newsletter, April, 1966, blz. 77.
(38) J .W. FULLBRIG:HT, For a concert of free nations, in
Foreign Af/airs, 1961, blz. 1-18 en in zij n « Prospects for the
Wes t », Cambridge, 1963, blz. 43. Fullbright stelt t egenover
elkaar « our n eeds » (bepaald door d e feiten) en « our capacities » (bepaald door d e opvattingen) . Deze ond erscheiding is
nuttig in verband met d e gebruikelijke classif icatie van idealis t en en realis t en. Realisten noemt men gemeenlijk degenen
d ie zich laten leiden in hun politiek e doelstellingen door de
eisen van d e gangbare en levende ideeën, als idealisten word en betiteld , en in onze tijd impliceert dat een afkeur end
oordeel, degenen die zich in hun doelstelling en laten leiden
door de e isen van de b estaande feitelijke sit uati e, de realit eit. Er is hier verwantschap met de oude, onder meer door
Eméric de Vatte! gemaakte onderscheiding tuss en < j us necessarium », h e t niet geldende, niet bere ikbare natuurrecht en
« jus volunta rium » het g eldende positieve volkenrecht.
(39) Gaston BOUTHOUL, L es déceptions du désarmement,
La Revue de Paris, 1961, blz. 104-114, blz. 114, en zij n < Sau ver
la guerre , Lettre aux futurs surviva n ts , Paris, 1961, blz. 250.

2. dat het de vraag is of men bereid is die
ingrijpende keuze te doen, met name of men
bereid is de prijs te betalen die aan de vrede is
verbonden;

gemeenschap geleidelijk het karakter zou verliez en
van de « ordegemeenschap » om te groeien tot
« welvaartsgemeenschap » );
4. dat de keuze voor de vrede ook zou meebrengen grotere aandacht voor de « peace
research », immers de gecompliceerdheid van het
probleem is haast onvoorstelbaar, en de ongewisheid over consequenties van te nemen stappen versterkt de neiging die stappen na te laten. De ingewikkeldheid en onoverzichtelijkheid van het probleem dwingt tot zéér voorzichtige politiek, waar
tact en prudentie een bijzondere plaats hebben.

3. dat de keuze voor de vrede niet alleen betekent de afstand van de oorlog als voortzetting van
de politiek met militaire middelen ( de Clausewitzoorlog) , maar ook insluit de afstand van het
gevaarlijk en uitdagend internationaal verkeer,
dat, zo nu en dan , de kataklysmische oorlog , de
oorlog als verkeersongeluk, meebrengt. De keuze
voor vrede zou daarom insluiten ingrijpende regeling van « arms control », wapenvermindering en
uiteindelijk ontwapening ( met alle consequenties
die dit zou hebben op het gebied van het volkenrecht en de internationale organisatie) , en ook
ingrijpende verandering eisen van de rechtsverhouding tot de arme wereld ( waarbij de wereld-

Die ingewikkeldheid eist ook grotere aandacht
bij de wetenschap-planning voor de vredeswetenschap. Nodig is concentratie op peace research,
als logisch pendant van de wetenschappen, die
op het punt van de vernietigingsmiddelen wonderen van vernuft tot stand hebben gebracht.

*
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De federalistische stroming in ·B elgië
in het begin van de XXe eeuw (1900-1914)
door Rigo DE NOLF ,
Licenciaat in de politieke en sociale wetenschappen.

*
Vanaf 1900 kan men van een beginnende federalistische stroming spreken. Het is voldoende bekend dat Waalse nationalisten, wallinganten, de
promotors ervan waren. « Bestuurlijke scheiding
is feitelijk een formule van Waalschen oorsprong ». Zo begint Activisten zijn eerste hoofdstuk « De bestuurlijke scheiding voor den oorlog »
en voegt er aanstonds afwijzend aan toe
« Sommigen hebben er een soort van liefhebberij van gemaakt dit d enkbeeld te doen doorgaan
als van de Vlaamsgezinden komende en klommen
terug tot 1856 ( verslag der Vlaamse Commissie) ,
tot 1846 (vertaling van een stuk van D. Höfken
in het tijdschrift de De Broederband) , ja, tot 1840
( Blommaert in het Kunst- en Letterblad) ( 1) . »

Maar geen mensch zal uit enkele sporadische
en theoretische uiting en besluiten dat bestuurlijke scheiding een eisch was van de Vlaamsche
Beweging. Bewijs : als in 1906 de Antwerpsche
Tak van het Algemeen N ederlandsch Verbond,
om de 50• verjaring te herdenken van het instellen
van de Vlaamsche Commissie van 1856, Het
Vlaamsch Programma opstelde, verslag over de
Vlaamsche grieven en hun herstel ( 2), gebruikte
hij , in een brochure van 163 blz., maar een enkelen keer den term bestuurlijke scheiding, en dan
nog wel om te zeggen (blz. 122) : « Opdat er
zelfs nooit spraak kome van een bestuurlijke scheiding van ons vaderland... ( 3) ».
Bestuurlijke scheiding is inderdaad tot nu toe
nooit een uitdrukkelijke eis geweest van de
Vlaamse Beweging. Uit de teksten van 1840 tot
1856 ( 1) blijkt toch dat de federalistische gedachte
in de Vlaamse Beweging aanwezig is en als alternatief aanvaard wordt voor een toestand van ver-
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drukking en rechtloosheid waarin de Vlaamsgezinden zich toen voeld en.
Anderdeels vermeldt D e Blau wvoet ook een
tekst van dezelfde kommissie van het A .N.V. :
« De departementen in de ministeriën zullen verdubbeld worden : er zull en V laamsche en W aalsche afdeelingen worden ingericht. De Vlaamsche
zull en gelast zijn met het bestuur van VlaamschBelgië ; de Waalsche, met het bestuur van
Waalsch-België (4) ».
Elk haalt uit de teksten wat bij zijn standpunt
past. Uit het voorgaande wordt eveneens duidelijk dat er in die tijd nog begripsverwarring was
en vooral dat men nog schrik had een kat een
kat te noemen. Het Vlaamsch P rogramma vroeg
wel de splitsing van de ministeries w a t in werkelijkheid op bestuurlijke scheiding neerkomt, maar
die term was nog taboe in Vlaamse kr ing en, vooral
omdat de Walen het openlijk begonnen te eisen.
Maar de zinspeling van Het V laamsch Programma
wijst erop dat er toch al van bestuurlij ke scheiding
spraak moet geweest zijn. Inderdaad, Waalse en
Frans-Belgische bladen hadden het vraagstuk
reeds aangeroerd , o.a. in 1890 La Réforme en ook
La Chronique in een opstel getiteld Les deux
Races ondertekend N oël ( 5) . In 1897 lanceert d e

(1) Zie vorig a rtikel, Res Publica, VII , 1965, 2, blz. 141-164.
(2) Antwerpen, De N ederlandsche Boekhandel.
(3) Activisten , Gent, 1919, uitgegeven door het bes tuur van
h et Vuylsteke Fonds waarin o.a. zetelden, drie Gen e profes s oren : C. D e Bruyne, P. Fredericq en J . Vercoullie ; prof. A.
Vermeylen (Brussel) , verder Louis F ranck, min ist er van k oloniën en Julius Hos te, Hoofdredakteur van Het L aatste Nieuws;
zie blz. 11.
(4) De Blauwvoet, Orgaan van het Algemeen Vlaams Stud ent enverbond (A.K.V.S.) , L euven, febr. 1928, 8• j g., nr 3,
blz. 63.
(6) Zie vorig artikel, Res Publica, VII , 1966, 2, blz. 141-164.

Waalse dichter A. Moeke! de leuze : « La Wallonie aux Wallons, la Flandre aux Flamands et
Bruxelles aux Belges » ! In 1898 dringt la Ligue
wallonne van Luik aan op federalisme.
Vanaf 1906 kan men in verschillende Waalse
bladen en tijdschriften artikels vinden, die de
scheidingsgedachte opwerpen en telkens duidelijker en scherper uitspreken. De Vlaamsche Landsbond heeft die tot in 1914 bij gehouden en samengebracht in een brochure : Les W allons et la
Confédération de la Flandre et de la W allonie ( 6).
Bij de bespreking in de Senaat van de taalwet
Van der Linden-Renkin op het Assisenhof van
Brussel verklaarde de minister van justitie, Renkin op 11 februari 1908 : « Daarbij begroet ik de
onweerstaanbare macht van eenen stam die zoolang gebukt ging onder vreemde heerschappij, de
onuitputtelijke levenskracht van een volk, dat
groot wil worden, dat door terugkeer tot de moedertaal zijn zelfbestaan wil heroveren ... Gedurende
veer tig jaaren werden de Vlamingen behandeld
als overwonnelingen ( traités comme en pays conquis ) . Wij willen dat zij in het vervolg behandeld
worden als vrij e burgers in een vrij land » (7).
De voornaamste woordvoerder tegen de wet was
de ondervoorzitter van de Senaat, de Luikerwaal
Dupont die op bedaarde toon begon maar zich
langzaamaan opwond en aldus besloot : « Al die
aanmatigingen der Flaminganten bepalen zich bij
een plaatskens jacht I Het algemeen belang staat
op het spel. G ij loopt gevaar de Walen er toe
te brengen eerstdaags eene bestuurlijke scheiding
te vragen, wat ik een onheil voor onze nationaliteit en voor s' lands toekomst noem ».
D e Heer Fulgence l'v'Iasson, volksvertegenwoordiger van Bergen, durfde op het Liberaal Kongres
van april 1909 te Mechelen, hulde brengen aan
de rechtvaardigheid van de Vlaamse Beweging
en aan haar noodwendigheid uit liberaal oogpunt ( 8). Dadelijk moest hij op de muren van
zijn eigen stad een plakbrief van de Ligue Wallonne lezen, waaruit de volgende aanhaling volstaat om de kennis van zaken, de logica en de
gehele gemoedstoestand van de strijdende Wallinganten te leren kennen :
« Montois ! vous vous refuserez, comme tous les
Wallons, à subir Ie régime sous lequel ployent,
sans y être résignés, les Alsaciens-Lorrains et les
Polonais. Vous n'oublierez pas que la prospérité

du pays est du e, en grande partie, à l'unité nationale réalisée par la langue française, qui, d'autre
part, facilite nos relations avec 1' étranger. Vous
proclamerez quïl n'y a pas d ' égalité entre la langue française, langue mondiale, et les idiomes flamands, et les néerlandais I
Montois, Souffrirez-vous jamais qu'on vous
astreigne à connaître Ie patois flamand ? Le sang
de vos pères ne se révolte-t-il pas en vous à cette
seule pensée? Non , Montois ! Vous boucherez
vos oreilles aux läches conseils de M . Fulgence
Masson I Vous défendrez la population de vos
écoles contre les exigences absurdes des flamingants I Vous défendrez les employés wallons de
l'Etat traités en Belges de deuxième catégorie,
traqués et dépossédés au profit des flamands. »
De Heer Masson verdedigde zich duchtig in
zijn eigen blad La Province. Indien men, zegde
hij, de Walen op taalgebied zou willen behandelen
zoals de Vlamingen het nog worden, « cela ne
durerait pas vingt-quatre heures. Les Flamands
ont subi ce régime pendant cinquante ans » !
Dat hij dat kon doen, en later nog herhaaldelijk op allerlei vergaderingen de Vlaamse taalrechten kon verdedigen, en toch telkens weer door
zijn kiezers naar de Kamer werd teruggezonden,
toont aan hoe gering de invloed van de Wallinganten was. De socialistische vertegenwoordiger
Demblon, en nog andere Waalse mandatarissen,
om soortgeklijke redenen voor verraders uitgemaakt, werden even geregeld door hun partij herkozen.
Tegenover zoveel onheil gingen dan de mannen
der Ligue Wallonne aan uiterste middelen d enken : in een tweede manifest tegen de Heer Masson verklaarden zij in mei 1909 dat er geen andere
oplossing meer overbleef dan de Bestuurlijke
Scheiding. In de schoot van de Ligue W allonne
van Luik werd een komitee opgericht om het zelfbestuur van de Waalse provinciën te bestuderen.
Daartoe behoorden o.a. de volksvertegenwoordigers Magnette, Buisset, Troclet en Neujean.

(6) Brussel, Imprimer ie du Comité d'Appui flamand. z.j .,
8 blz., tijdens de oorlog door de aktivistische Vlaamsche Landsbond uitgegeven.
(7) FREDERICQ, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche
B eweging, Gent, deel III (1905-1908), 1909, blz . 320-323.
(8) BASSE, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, Gent,
deel I , Vóór den Oorlog, blz. 59.
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Terwijl Emile Dupont in 1908 nog terughoudend is en zijn persoonlijk standpunt niet uitdrukt,
doet hij dit wel twee jaar later, waardoor het
vraagstuk een ernstig en officieel karakter krijgt.
Op 9 maart roept staatsminister Dupont in volle
Senaat uit : Vive la séparation administrative !
omdat er een voorstel werd goedgekeurd om aan
de griffiers van zes Waalse werkrechtersraden de
kennis van het Nederlands op te leggen, ten behoeve van duizenden Vlaamse arbeiders in Wallonië ( 9). Dadelijk namen Waalse en Brusselse
bladen dit « gevaarlijk invalsleger » van zes
Vlaamse griffiers tragisch op en tot verbazing
van alle bezadigde lieden, bleef het niet bij dagbladschrijvers. Te Luik werd onder voorzitterschap van senator Dupont een kommissie samengesteld om aan de verwezenlijking van de
bestuurlijke scheiding te beginnen.
Weldra luwde echter die storm in een glas
water, hoewel er ditmaal een tiental personen met
gezag mee gemoeid waren. Intussen was overigens
de wet over de werkrechtersraden wegens aangebrachte amendementen naar de Kamer teruggekeerd. De verplichting om Nederlands te kennen
die op 9 maart door de Senaat was aangenomen,
werd op 22 april door de Kamer afgeschaft en
vervangen door het recht op een kosteloze vertaler. Die nieuwe maatregel werd, op een stem na,
éénparig aangenomen en wel op voorstel van
4 flaminganten, de heren Franck, Augusteyns,
Henderickx en Juliaan Delbeke, bij wie zich de
heren Vander Velde en Denis voegden. Het was
vooral Louis Franck ( 1868-1937) die zijn Vlaams
gezinde medeleden en de hele Kamer ervan overtuigde dat die eerste en enige taalverplichting,
ooit aan het Wallonië opgelegd, hoe redelijk ook,
er nog één teveel was. Hij wilde zelfs de schijn
vermijden van een Vlaamse inmenging in Waalse
zaken.
Toch schreef een jaar later de Luikse advokaat
Emile J ennissen een vlugschrift Pour la Séparation
administrative, waarin hij de scheiding niet alleen
bestuurlijk maar ook staatkundig en zedelijk
wenste. Er volgden besprekingen in de pers, maar
de openbare mening bleef onverschillig. Over de
denkbeelden en formules van J ennissen werd in
1912 een briefwisseling tussen hem en Pol de
Mont uitgegeven ( 10). Merkwaardig was het
antwoord van Pol de Mont ( 1857- 1931 ) , de grote
liberale flamingantische voornam, aan J ennissen :
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« Ik ben geen voorstander van de bestuurlijke
scheiding en nog minder van de politieke scheiding , al schrikt ze mij niet af. alhoewel de V laamse
Beweging er alles zou bij winnen ». De M ont
wijst ze af op dat ogenblik omdat hij niet enkel
Vlaanderen bemint en de toekomst van het
Vlaamse volk wil verzekeren maar omdat hij ook
Belgisch patriot is.
In La Revue Judiciaire van 25 mei 1911 te Parijs
antwoordde advokaat Pierre Avigdor dat het
scheidingsvoorstel van J ennissen een zelfmoord
zou zijn voor België en daarenboven schadeli jk
voor Frankrijk.
Omstreeks dezelfde tijd weigerde Omer Wattez
( onder pseudoniem Joost) in het Handelsblad
( mei 1911 ) de Waalse aktie ernstig op te nemen :
volgens hem meenden de Walen het niet ernstig
en was dit alles maar chantage om d e V la mingen
te beletten hun universiteit te verkrijgen ( 11 ). H et
is een feit dat de Vlamingen, om d e beschuldigingen van separatisme te voorkomen in hun strij d
voor de vernederlandsing van Gent, weigerden
zich op dit gladde ijs te begeven.
Het is merkwaardig dat de Waalse beweging
voor bestuurlijke scheiding en later zelfs de separatistische Franse beweging door officiële personen
gepatroneerd wordt, zoals staatsminister Bara · en
Dupont, ondervoorzitter van de Senaat, terwijl
van Vlaamse zijde slechts schuchtere stemmen opgaan van tweederangsfiguren.
Er was ook voortdurend spanning in de pers en
elders tussen de Vlaamse en de Waalse beweging. Wanneer Basse het heeft over de onwetendheid, het onbegrip en de « kwade trouw » van
de franstaligen tegenover de Vlaamse strijd
schrijft hij dat voor de Brusselse pers, met « meer
dan een overgewaaiden Franschman in hun redaktie », de Vlaamse Beweging niet uit welbekend e
geschiedkundige omstandigheden gesproten w as,
maar nog steeds is (Chronique, juni 1912 ) « un
mouvement artificiel créé par quelques forcenés ».
Af en toe werd de Vlaamse Beweging ook aan
Duitse invloed toegeschreven, hoewel Duitsland

(9) Aktivisten, blz . 13; BASSE, a.w., blz. 61; DE B R UYNE,
a.w., blz . 194; De Blauwvoet, blz. 64.
(10) Volgend e gegevens steunen op A ctivisten, blz. 13, 14, 35 ;
BASSE, a.w. I, blz. 62, 20-22, 31-33; DE BRUYNE, a .w. blz.
195-196.
(11) ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, Antwe rpen, deel 4, 1965, blz. 217.

tegenover de Vlaamse Beweging tot 1911 « de
grootste onverschilligheid en de ingeweken Duitsers niets dan baatzuchtige vijandigheid aan den
dag legden ». De franstaligen hadden hier « Amitiés françaises », maar de Vlamingen geen « Amitiés allemandes ». Op de vergaderingen van de
Flaminganten verschenen nooit Duitse overheidspersonen en in hun knoopsgaten geen Duitse
ordelintjes, « terwijl op de Fransgezinde congressen steeds Franse ministers en parlementsleden
optraden en het Franse lintjes regende op de
bestrij ders van de Vlaamse Beweging ».
Een andere dwaling betrof het zogezegd vrijwillig aanvaarden van de heerschappij van het
Frans door het Vlaamse volk. Alle Frans-Belgische bladen en alle Fransgezinde redenaars hielden dat vol. Hun geijkte uitdrukking was daarbij :
« adopté sans contrainte » ( of librement). Zo bv.
Le Soir in maart 1911 « librement » en dat blad
voegde er de geleerde inlichting bij : « Les Flamands ne sont pas des Germains ». Ook de
Chronique hielp dapper die historische ketterij
verspreiden. Het moet dan zeker in een onbewaakt ogenblik zijn dat zij in mei 1911 de tekst
van een dekreet meedeelde, waarin Louis XIV in
1684 uitdrukkelijk verbiedt in gerechtszaken het
Vlaams te gebruiken. Verder voegt het blad er
nog bij : « Ajoutons que Ie 2 Thermidor an II de
la République une et indivisible, la Convention
renouvela la défense d'écrire tout acte public en
aucune autre langue qu' en français , à peine de
six mois d'emprisormement ( 12) ».
Volgens Basse werden de Flaminganten tot de
meest uiteenlopende bedoelingen in staat geacht.
« Nu eens wilden zij het Pangermanisme dienen ,
dan weer de Catholieke partij ; of ze wilden aan
de Walen hun taal opdringen ; of ze handelden
uit haat tegen Frankrijk of de Franse taal ; of ze
wilden Vlaanderen van Wallonië scheiden ; of.
nog eenvoudiger. ze zochten nieuwe ambten te
doen inrichten, om die dan tegen goede bezoldiging te kunnen bekleden ». Deze laatste aantijging
was schering en inslag van een menigte dagbladartikels ; blijkbaar waren alleen de Fransgezinde
perslui onbaatzuchtig van aard I Het was nochtans
gemakkelijk, van personen, boven alle verdenking
verheven, te vernemen wat de Flaminganten wilden . Volksvertegenwoordiger, Louis Frank, maakte
het nog eens duidelijk op een vergadering van de

Liberalen Vlaamschen Bond die te Antwerpen op
15 maart 1910 plaats had, en waar de gehele
zaal zijn woorden toejuichte :
« Drie zaken willen wij, Vlamingen, niet :

1. Aan de Walen de kennis onzer taal opdringen.

2. Ons vijandelijk aanstellen , tegenover de
F ransche taal en ze bannen uit Vlaanderen en uit
het onderwijs (13).

3. De bestuurlijke scheiding.
Wat we willen is eerbied voor onze taal en
eerbied voor ons volk ».
Onder de franstaligen, zowel Walen als franssprekende Vlamingen ontstaat in die periode een
bijna ziekelij_ke bewondering voor Frankrijk. de
Franse taal en kultuur. Deze neiging wordt steeds
meer politiek gekleurd en wordt vlak voor de
eerste wereldoorlog annexionisme van Wallonië
bij Frankrijk. In het Vlaamse land waren verschillende fransgezinde organismen gesticht bv. de
Société flamande pour la V ulgarisation de la Langue f rançaise ( Gent 1898) de zgn. « Vulgarisateurs (14) »; in aug . 1909 te Antwerpen , de Ligue
pour la Liberté des Langues ; in 1910 te Brussel de
Ligue nationale pour la Déf ense de la langue frança ise. « Tijdens den strijd om de Vlaamsche
Hoogeschool bestond ook de Union pour la Défense de la Langue française à l'Université de
Gand (october 1910) ».
Andere groeperingen waren rechtstreeks of
onrechtstreeks aan de invloed van Frankrijk te
danken : in 1891 de Section beige van de Alliance
française ; de verschillende « Ami,tiés françaises » te
Brussel, Gent, Mechelen en enkele andere
Vlaamse steden als Hassels en Ronse ; de Brabantse afdeling van de Fédération internationale
pour l'Extension et la Culture de la Langue fran çaise, deze hield haar eerste zitting te Brussel in
februari 1909 onder voorzitterschap van professor
M. Wilmotte en benoemde tot voorzitter staatsminister Jules Lejeune. Die verenigingen richtten
kongressen in van 1908 te Aarlen tot december
1913 te Brussel.

(12) Bulletin des Lois de la République, no 25, loi no 118.
(13) Bedoeld werd de kennis van d e Fran sche taal.

(14) FREDERICQ, a.w., III, blz. 17-24, 14-15; BASSE, o.w.,
1, blz. 39-48.

307

« Zij

droegen telkens verschillende namen ;
maar, afgezien van toetreders uit Frankrijk, speelden nagenoeg dezelfde personen steeds de hoofdrol ; het voornaamste doel was ook altijd de
bestrijding van de veldwinnende Vlaamsche Beweging. »
Sommige zeer dubbelzinnige vriendschapsbetuigingen van Franse zijde aanvaarden de franstalige
bladen met kritiekloze onderdanigheid als blijken
van edelmoedige bescherming. Enkele franstalige
provinciale organen werden dat soms gewaar en
kwamen flink op « zoowel tegen het gebrek aan
waardigheid van hun Franschdolle vriend en, als
tegen den aanmatigenden toon, die men in Frankrijk dikwijls tegenover België aansloeg ».
Jules Clarette had eens in Ze Figaro welgemeende lof uitgesproken over de Belgen, « ce grand
petit peuple ». Kort daarop ( 1909) reageerde de
Chronique « Oui! mais pour que Ie « petit peuple »
continue à grandir, il faut qu'il se défende contre
la dépression germanique et sache se résigner à
l'influence française dans ce qu' elle a de beau, de
grand et de généreux. Il n'y a pas de <langer que
nous nous francisions jamais avec excès ».

liberté-gedachte van de Franse Omwenteling. D e
Vlamingen hebben meer gemeenschapszin.
Het Nationaal Vlaamsch Verbond verspreidde
in 1909 een plakbrief waarop de « weldaden » van
de Republiek tijdens de « Franse tijd » werd en
opgesomd. Er werd een « Comité définitif >
samengesteld uit de heren Jules Destrée, H ouzeau
de Lehaye, Heupgen (kamerleden) , Leon Dommartin, Graaf Albert du Bois, Dumont- ilden,
George Garnir, Gérard Harry en anderen. En de
viering ging door. Er waren natuurlijk ook overheidspersonen van over de grens, waaronder generaal Langlois. Graaf du Bois had hem een open
brief gericht, waarin te lezen stond : « G ij, Generaal, die een Fransen degen draagt, spreek ons
niet te Jemappes over onze onafhankeli jkheid,
verklaar niet dat de grens, die de vaneenscheuring
van onze nationaliteit bekrachtigt, moet behoud en
worden. Wij , Walen, zijn zo zuiver Frans, als
welke andere Fransen van over de grens ... » De
Chronique, die nu toch wat beschaamd begon te
worden , protesteerde daar hef tig tegen op 20 september 1911.

Maurice des Ombiaux schreef op 16 januari
1909 in Le XX• siècle : « A J erna ppes je f êterai
Ie génie de la France, notre patrie de langage et
de culture, de cette France généreuse qui en 1830
nous assura la liberté qu'elle nous avait promise à
Jemappes ~,.

Dit alles lokte Franse buitensporigheden uit. In
1910 werd het Conseil Municipal van Parijs plechtig door de gemeentebesturen van Brussel, Antwerpen en Gent ontvangen. Te Brussel meende waarschijnlijk de voorzitter van die raad , de Heer
Belau, zeer vriendelijk en zeer beleefd te zijn door
in zijn officiële rede België « un petit coin de
France » te noemen. In januari 1911 schreef een
medewerker van het grote Parijse dagblad Le
Matin, die in Belgi,ë had gereisd, o.a. het volgende:
« ... ce flamand est une sorte de patois germanique,
de jargon barbare qui méprisent les Allemands et
même les Hollandais ... Il est déjà inouï que d es
ministres gouvernant à Bruxelles, c'est-à-dire dans
un quartier de Paris, se permettent de faire du
patois flamand l' égal de la langue française ... >.

De Walen beschouwen trouwens nu nog de
Franse tijd als een glorievol tijdperk en vieren
Jemappes of treuren om Waterloo, terwijl de Vlamingen die tijd steeds als een vreemde bezetting
beschouwd hebben , wellicht ook omdat hun taal
toen op straf verboden was. In officiële gebouwen
van de stad Luik hangen nu nog aanplakbrieven
over de viering van Jemappes. De Walen vereren
nog altijd Napoleon, terwijl veel Vlamingen de
neiging hebben dan even met Hitler te vergelijken.
De Walen zijn nog altijd doordrongen van de

Op verschillende manieren was er ook Fran se
financiële tussenkomst in België o.a. door de
Société française de Bienfaisance voor de scholen
van de Vulgarisateurs. Er was echter nog rechtstreekser Franse inmenging in onze binnenlandse
aangelegenheden. Op 20 december 191 2 stemde
de Franse Kamer een biezonder groot krediet voor
de Franse deelname aan de Gentse Wereldtentoonstelling, omwille van de strij d « tot vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ». De Heer
Fernand David, Frans minister van handel en

Het bleef niet bij woorden. In 1909 gingen de
Amitiés Fran çaises en soortgelijke verenigingen
over tot een daad. Men zou de zegepraal vieren,
die in 1792 te Jemappes door de Fransen op de
Oostenrijkers werd behaald, omdat die, volgens
Le Petit B leu, « een der grote zegepralen is die
de Franse kultuur op het Germanisme behaald
heeft ».
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nijverheid, had daar persoonlijk op aangedrongen ( 15): « La Chambre sait pour quelles raisons .. .
parce que nous étions là sur un terrain ou notre
infl,uence à l'extérieur est tout particulièrement
mise en cause. La Chambre sait quelles sont les
tendances diverses qui se disputen t en Belgique ... ».
Na het geval van de Gentse Universiteit op zijn
manier te hebben uitgelegd besloot hij : « En ce
qui concerne l'instruction publique, nous avons
décidé de créer surtout, avec une grande salie de
con f érences, toute une organisation de vulgarisation de la langue et de la pensée française ». Na
deze ondubbelzinnige verklaring volgde een kort
incident over : « ... un projet de loi nous demandant un contingent de croix de la légion d 'honneur
à !'occasion de cette exposition, comme il arrive
trop souvent ».
De Frans-Belgische bladen verzwegen meestal
het daarover ontvang en Havasbericht. Voor de
min isteriële rede waren er een paar uitzonderingen. De Chronique riep op 28 december 1912
uit : « Voilà , n'est-il pas vrai, un langage censé
et un noble langage » ! Ze nam zelfs de H eer
David in bescherming tegen de Bien Public die
daags tevoren geschreven had : « La France montre bien qu'elle considère notre pays comme pays
conquis. Quiconque n'a pas une äme d e laquais
ne supportera pas cette tutelle ».
De franstalige bladen wilden verdere ruchtbaarheid vermijden. M en hoopte immers ook op
de deelneming van andere landen dan Frankrijk,
en de Kölnische Zeitung van 8 januari 1913 had
gesproken van een « ongehoorde inm enging ». Als
de h . C. Huysmans in de Kamer vroeg of het
waar was, dat Frankrijk zo goed als officieel was
uitgenodigd om hier de Vlaamse Beweging te
komen bekampten, verschanste zich de bevoegde
minister achter twee ontkennende brieven : één
van de h Cooreman, voorzitter van het Bestuur
der Tentoonstelling , die uitdrukkelijk loochende,
en een minder uitdrukkelijk schrijven van het
Gents Stadsbestuur.
Alsof de bedoelingen der Franse regering nog
niet duidelijk genoeg waren, meende, in maart
1913 te Nancy, de h . Ch. Legrand, voorzitter
der Franse afdeling van de tentoonstelling , zijn
landgenoten nog eens hun plicht op het hart te
moeten drukken : « A cöté d'amitiés françaises
presque séculaires, vous aurez à luttez contre un
élément qui ne tend à rien moins qu'à repousser

les produits français , les mocurs françaises , l' esprit
français et jusqu'à la langue fran çaise elle-même.
Pour les déf endre, vous entamerez le bon combat
et dans eet effort patriotique je suis sûr que vous
aurez [' appui de eet éminent compatriote qui vient
d' être appelé à la haute magistrature du pays » ( 16) .
Dit alles werd natuurlijk door de Vlaam sgezinde pers uitvoerig en spottend besproken. Basse
voegt eraan toe dat « de officiële inrichters der
wereldtentoonstelling » zich lieten « bedwelmen
door den rijkdom en d en smaakvollen zwier der
schitterende Fransche afdeeling , die ontegensprekelijk op d e Tentoonstelling alle andere landen
in de schaduw stelde ... die Fransche roes duurde
ong eveer twee jaar ! » Juist zoals in 1958 als
reaktie op de wantoestanden op de Brusselse
Wereldtentoonstelling de Vlaamse Beweging na
W.O.11 weer definitief in het op enbaar startte zo
gaf ook de herrie rond de Gentse van 1913 een
flinke stoot voorwaarts. Lang vóór de op ening d er
tentoonstelling , en later, toen ze reeds haar bezoekers ontving, zonden allerlei Vlaamse verenigingen verzoekschriften aan alle betrokken overheden, om te vragen dat Nederlands en Frans op
gelijke voet zouden behàndeld en vooral dat d e
wet van 1878 over de bestuurstaal zou nag eleefd
worden.
Toen de door het Vlaamsch Handelsverbond op
11 september 1911 verkregen belof te niet werd
nageleefd , werd op 25 februari 1912 door het
Verbond een Vlaamsch Comiteit voor de Tentoor1stelling van Gent gesticht waartoe de meeste
Vlaamse kringen uit alle partijen toetraden. Nadat
alle pogingen om met het tentoonstellingbestuur
te onderhandelen af gewezen waren , deden de
Vlaamsgezinden beroep op het publiek. Overal
werden protestmeetings ingericht en veel kring en
stuurden een ultimatum met dreiging tot boycot.
Op 19 oktober 1912 werd dan eindelijk een overeenkomst gesloten tussen de heren E . Braun ( burgemeester van Gent) en Cooreman ( oud-kamervoorzitter) van het bestuur en Leo Meert van het
Comiteit, dat voldoening kreeg. Dit werd echter
niet lang in praktijk omgezet. Vlaamse en Nederlands groepen kregen geen toelagen of medewerking. De uitvoering van Benoits oratorio De

(15) BASSE, a.w., I, blz. 48-54.
(16) Bedoeld werd de nieuwe voorzitter van de Republiek, de
heer Poincaré.
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Schelde door de niet-vlaamsgezinde konservatorium-bestuurder, E. Mathieu, werd op allerhande
manieren tegenwerkt, hoewel het een groot sukses
werd. Het bestuur liet het gala-concert voor de
ontvangst van de Koning en de twee jonge prinsen
op 22 juni 1913 inrichten door de Franse afdeling.
Deze liet dit over aan de redaktie van het Parijse
tijdschrift Comoedia, die het op 24 juni noemde
« une vraie manifestation française » en erbij
voegde dat « les princes de la maison royale de
Belgique » aanwezig waren geweest. Deze waren
echter vlak vóór het koncert naar Brussel teruggekeerd.
Basse schrijft verder : « Na de rede van Minister David, na die van den Heer Legrand, na al de
tergerijen van de moedwillige beheerders en hun
zwerm Franskiljonsche kantoorbedienden, na den
hoon aan onze eigen Kunst in den persoon van
Benoit, kwam nu die nieuwe miskenning van ons
land, gepaard met een grove beleediging onze Vorst
en onze Prinsen aangedaan : de maat was vol ».
Toen het 3• programma-nummer afg elopen was
begon een groep jonge Vlaamsgezinden rechtstaande den Vlaamschen Leeuw te zingen. Ze
werden echter hardhandig buitengedreven waar ze
de tentoonstelling zingend rondtrokken. De pers
reageerde heftig en veel ogen gingen dan ook
open (17). Le Journal d'Anvers (nr 15 van 1913)
duidde aan wat op een Luikse tentoonstelling in
een soortgelijk geval zou gebeurd zijn : « Ces
Liégeois n'auraient pas seulement protesté, mais
auraient mis Ie feu à la boîte. Les journaux d' expression française auraient-ils alors aussi écrit des
tartines entières pour prouver que ces Liégeois
sont des énergumènes , des bandits, de la canaille,
etc. ? Je cesse, car je me sens devenir flamingant
malgré moi. » Dit laatste zinnetje laat vermoeden
dat de Franse roes tenslotte aan de Vlaamsgezinden geen kwaad had berokkend.
Al deze incidenten verhitten het politiek klimaat, waarin nu de eerste federalistische bom
ontplofte. Dit gebeurde in 1912 ter geleg enheid
van de Kamerverkiezingen van 2 juni. Liberalen
en socialisten hadden gehoopt en de katolieken
gevreesd dat die verkiezingen de katolieke regering ten val zou brengen. Maar ze bleef aan het
bewind en versterkte zelfs haar volstrekte meerderheid. Diezelfde avond , toen de uitslag pas
bekend gemaakt was donderde Jules Destrée
( 1863-1936), gezaghebbend socialistisch volksver-
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tegenwoordiger voor Charleroi, in een heftige
redevoering tegen de Vlamingen en eiste bestuurlijke scheiding - la séparation administra tive om niet langer door de katolieke Vlamin gen onderdrukt te worden ( 18) . Hij vergat daarbij, dat
twee Waalse provinciën op vier, hoewel de minst
bevolkte, nl. Namen en Luxemburg, overwegend
katoliek zijn , evenals het arrondissement Doornik.
Zijn scheidingsvoorstel lichtte hij enige dagen
later toe in een bezadigde brief opg enomen in Le
Journal de Charleroi. Hij schreef o.a . : « La Libre
Parole, meent dat ik dronken was als ik mijn
redevoering van 2 juni uitsprak. Nochtans komt
het scheidingsvoorstel niet van een dronkaard
voort, maar van een groot, altijd gematigd rechtsgeleerde, Emile Dupont, ondervoorzitter van de
Senaat.. . Zijn protestaktie is thans d ie van al de
Waalse harten. Zijn denkbeeld heeft sedert 2 juni
bliksemsnelle vorderingen gemaakt. W ij willen
niet aan het klerikale Vlaanderen verslaafd zijn.
Wij willen ervan scheiden om ons eigen leven
te leiden. Vive la Wallonie, indépendante et
libre I »
Geruime tijd verscheen L'Express, het orgaan
van de Luikse radikale liberalen, elke dag met een
ondertitel in vette letters : « Il y a deux peuples
en Belgique. L'un ne peut être toujours l'esclave
et l'autre Ie maître. L'un ne peut toujours commander, l'autre obéir Il! »
Het nam vurige oorlogsverklaringen op, o.a. van
J. Destrée, die zich ook in zijn eigen Gazette de
Charleroi boos maakte. In het nummer van 13 juni
1912 schreef Destrée een programmatische oproep
getiteld : « Pour une W allonie indépendante.
L'Express van 19 juni bevatte niet minder dan
vier separatistische artikels met w elsprekende
titels : Pour la Séparation; Pauvre Hamme en sa
Maison est Roi ( een regel uit het publiekrecht van
het Prinsbisdom Luik); Vers la Délivrance ; Les
W allons Esclaves des Flamands. Advokaat
E. J enissen, gaf een biezonder blad uit ; W allonsFlamands, vers la Séparation, met een kaart van
de taalgrens en met oorlogskreten als : « C' est la
guerre, une guerre au couteau, que la contrain te
officielle fera peut-être devenir sournoise et d'autant plus exaspérée » 1

(17) BASSE, a.w. , I, blz. 55-57.
(18) Activisten, blz. 14-35; BASSE, a.w., I, blz. 62-72; DE
BRUYNE. a. w ., blz. 195-198; ELIAS, a.w., blz. 218-222.

De Brusselse korrespondent van de Gentse
Flandre libérale werd bang voor België ( of
veinsde het te w orden) : veel Walen spraken niet
alleen van scheiding, maar ook van annexatie bij
Frankrijk, en daaraan hadden natuurlijk de « exigences flamingants » schuld : « la victoire cléricale
du 2 juin n' est que la goutte qui a fait déborder Ie
vase ». Georges Lorand trad in een aantal artikels
op voor Waalse Home-Rule en Buisset bepleitte in
verschillende bladen, o.a. in de Gazette de Charleroi, de zelfstandigheid van Wallonië. Wat het
herhaaldelijk opgetoverd spook van het aanvallend
Flamingantisme, met of zonder de zes griffiers als
voorhoede, niet hadden vermocht, vermocht nu de
katolieke zegepraal : de smeulende belangstelling
voor de Be;stuurlijke Scheiding flakkerde plotseling
op en ontvlamde een gedeelte van de tot dusver
onverschillig gebleven Waalse bevolking. De provincieraden van Luik (26 juni) en van Henegouwen ( 12 juli) spraken zich uit, om antiklerikale
redenen, voor de bestuurlijke scheiding , die van
Namen ( 17 juli) en Luxemburg verwierp ze met
grote katolieke meerderheid ( 39 tegen 4 stemmen
en 6 onthoudingen) .
Het derde Waals Kongres ( de twee eerste hebben niet zoveel ophef gemaakt) op 7 juli 1912
te Luik keurde de Bestuurlijke Scheiding goed,
maar de ja stemmers waren slechts 28 in getal.
Volgens Professor Wilmotte, die in de Flandre
over dat fiasco klaagde, hadd en zich de meeste
openbare mandatarissen niet eens d e moeite getroost het kongres bij te wonen. Een andere reden
tot misnoegen was dat de katolieke advokaat uit
Verviers, Maurice de Miomandre, de dungezaaide
aanwezigen volgens La Chronique « une douche »
geg even had. Die strijdende anti-flamingant bewees met officiële statistieken dat tussen 1840 en
1909 de Vlamingen één miljard 900 miljoen meer
aan belastingen hadden betaald dan de Walen en
dat deze nochtans op de staatsbegroting steeds
bevoordeeld waren. Hij besloot dat de Walen er
alle belang bij hadden niet van de Vlamingen te
scheiden, omdat ze niet zonder hen konden. Hij
werd voortdurend onderbroken en op gemor en
gefluit onthaald, maar hield vol en protesteerde
tegen de ordeverstoorders ( 19) .
De Heer

J.

Destrée was bij dat stortbad aan-

wezig, maar hij schijnt er weinig door afgekoeld

want enkele weken later, in augustus, verscheen
zijn beruchte Lettre au Roi sur la séparation de

la W allonie et de la Flandre, waarin o.a. voorkomt : « Et maintenant que me voilà introduit
auprès de Vous , gräce à cette sorte de confession ,
laissez-rooi Vous dire la vérité, la grande et horrifiante vérité : il n' y a pas de Belges ». Hij maakt
een scherp onderscheid tussen Vlamingen en
Walen en schrijft : « vous apercevez vite des diff érences profondes : Ie Flamand est !ent, opiniätre,
patient et discipliné ; Ie Wallon est vif, inconstant
et perpétuellement frondeur de l'autorité. Les sensibilités sont diff érentes : telle idée, tel récit, qui
enthousiasmera les uns, laissera les autres indiff érents, peut-être même leur fera horreur ».
« Non , Sire, il n'y a pas d 'a me beige. La fusion
des Flamands et des Wallons n'est pas souhaitable ; et la désirät-on, qu'il faut constater encore
qu 'elle n'est pas possible (20). »
In het tweede deel bespreekt hij enkele punten
uit de Vlaamse beweging om daarna in het derde
deel op te sommen al wat de Vlamingen aan de
Walen ontnomen hebben : Ils nous ont pris ...
1° Vlaanderen, waar de Waal geen beambte
meer vindt die hem in het Frans te woord staat.
2° Ons verleden, omdat de officiële wetenschap,
zelfs die van H. Pirenne, aan het Vlaamse land
de eerste rol in de Belgische geschiedenis toekent.
3° Onze kunstenaars, omdat men Roger de la
Pasture als Rogier van der Weyden voor een Vlaming wil doen doorgaan.
4° D e openbare ambten, waarin de Walen geen
plaats meer vinden, omdat ze geen Vlaams kunnen
leren.
5° Ons geld, alsof Maurice de Miomandre niet
gesproken had.
6° Onze veiligheid, omdat de Vlamingen voor
de krijgsdienst niets voelen dan afkeer, wat de
Belgische regering belet heeft de nodige voorzorgen tot verdediging te nemen.
7° Onze vrijheid, omdat de Vlamingen de politieke weegschaal lang de katolieke kant doen overhellen.

(19) Zijn rede verscheen later als artikel: Contre la Séparation administrative, in Revue de B elgique, nr 21, nov. 1912,
blz. 967.
(20) Revue de Belgique, n r 16-17, aug . 1912, blz. 735; ook als
brochure verschenen, blz. 7, 8 en ll.
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8° Onze taal, omdat in de Vlaamse scholen het
Frans slecht behandeld wordt.
Daar het hem, in het huidig staatsverband,
onmogelijk toeschijnt de Walen te bevredigen
zonder de Vlamingen te krenken en omgekeerd
en daar een versmelting der twee rassen onwenselijk en ook onmogelijk is, moeten ze van elkaar
gescheiden leven, maar naar het voorbeeld van
Zwitserland in een federale staat verbonden blijven. « Ce sera tout à coup que l'on se trouvera
un jour, brusquement, si 1' on continue à fournir
des griefs à cette irritation, en présence du problème tout entier de l'indépendance wallonne. »
« La séparation sera clone, avant tout, ce que les
circonstances la feront. » « Au pis aller, si c' était
la séparation complète, pourquoi ne pourrait-elle
pas se réaliser dans la concorde et !'harmonie ?
Si nous étions des Etats unis comme la Suisse ou
l'Amérique, si nous avions notre Home Rule
comme l'lrlande, Ie mal serait-il si grand?
Une Belgique faite de l'union de deux peuples
indépendants et libres, accordés précisément à
cause de cette indépendance réciproque, ne seraitelle pas un Etat infiniment plus robuste qu 'une
Belgique dont la moitié se croirait opprimée par
1' autre moitié ( 21)? »

« Vous avez préconisé avec émotion, la force
par l' union, par !' entente loyale et cordiale. On
ne saurait mieux dire. L'union fait la force , mieux
que ne pourrait la faire l'unité (22). »
In 1912 beschouwden de Fransgezinden Destrée' s aanklacht vooral als een wonderbare troefkaart die zij tegen de Flaminganten op tweërlei
wijze konden uitspelen : eensdeels heette het in
hun pers en op hun vergaderingen, dat Destrée
slechts olie had gegoten op een vuur dat eigenlijk
door de Vlaamse Beweging was aangestoken , en
dat nu de Belgische eenheid en zelfs de economische voorspoed van Vlaanderen aan vernieling
blootstelde. Anderdeels beweerde bv. Roland de
Marez . hoofdredakteur van de ernstige lndépendance belge, dat « de Vlamingen een voorstel tot
scheiding met handgeklap zouden begroeten ». In
de grond hoopte men dus de Vlaamsgezinden te
verschrikken en ze tevens bij ordelievende mensen
hatelijk te maken.
De eerste reakties van de Vlamingen op het
Waalse voorstel tot bestuurlijke scheiding waren
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echter afwijzend. In dezelfde maand waa rin Destrée
zijn Lettre au Roi had laten verschijnen, werd te
Antwerpen het 32• Nederlands Taal- en Letterkundig Kongres gehouden. De algemene voorzitter,
Pol de Mont, werd geestdriftig toegejuicht toen hij
op 26 augustus 1912 in zijn openingsrede verklaarde dat de Vlamingen de Bestuurlijke Scheiding niet vreesden, maar ze ook niet wensten en
overigens overtuigd waren dat de taalkwestie
zonder die scheiding kon en zou opgelost worden
( 23). Hij was begonnen met te verkla ren d at nooit
uit de Vlaamse rangen één stem opgegaan was om
de bestuurlijke scheiding te vragen en dat geen
enkele Vlaming zich aangesloten had b ij de voorstellen van Jenniss en, hoewel zij veeleer red en
daartoe zouden gehad hebben. D e Vlamin gen
hoeven waarachtig niet bang te zijn voor deze
bestuurlijke scheiding. Zij zou hen grote stoffelijke
en nog groter nationaal-zedeli jke voordelen brengen en als de Walen volharden in hun eis tot
scheiding, dan zouden de Vlamingen zich ook
erbij neerleggen. De Vlamingen wij zen echter de
scheiding van de hand omdat zij zich niet alleen
Vlamingen voelen maar ook trouw e en loyale
staatsburgers ; omdat zij denken dat België niet
te groot en te sterk is of voldoende tegen gevaren
gewaarborgd om nutteloos de eendracht en de
eenheid van zijn uit twee nationaliteiten bestaande
bevolking in gevaar te brengen ; omdat het n iet
zozeer nationale als politieke motieven zijn die
schuil gaan achter de eis van de Walen nl. die
van een socialistisch Wallonië tegen een katoliek
Vlaanderen. Pol de Mont ontkende dat deze
tegenstelling bestond. Hij verklaarde zich overigens bereid zo nodig de wetgeving ( d .w.z. de
kieswet) te herzien om aan een dergelijke toestand
te verhelpen en deze tegenstelling te overbruggen,
maar hij wilde ook hierom van geen scheiding
weten die ons zou verzwakken. De Vlamin gen,
besloot Pol de Mont, willen het hele taalvraag stuk
oplossen zonder maar in het minst de eenheid van
het vaderland in gevaar te brengen en ze zij n vast
besloten, ondanks hun getalsterkte, n ooit daarbij
hun toevlucht te nemen tot dwang tegenover de
Walen.

(21) L ettre au Roi ..., brochure , blz. 24 en 25.
(22) Deze laatste zin is nu de ondertitel van het door André
Renard gestichte weekblad Combat, L uik.
(23) Die Openings r ede staat in de Handelingen van het 32•
Ned . Taal- en Letterkundig Kongres, blz. 47 en werd later als
brochure verspreid .

Leo

Meert-de

Mullewie,

voorzitter van

het

Vlaamsch Handelsverbond, verklaarde op het Kongres dat de Vlamingen hun bestuurlijke scheiding
niet aanvaarden. « Maar... eenmaal dat gij zult
afgezien hebben van een plan dat geheel tegen
u uitvalt, blijft toch de kwestie gesteld. Wanneer
in een land twee volkeren dezelfde rechten niet
genieten, dringt zich de bestuurlijke scheiding op.
Welnu, wij , Vlamingen, we onthouden dit. Ons
volledig taalrecht zult ge ons schenken, of we
richten u op de borst het wapen dat gij zelf gesmeed hebt : we dreigen u dan zelf met eene
bestuurlijke scheiding ( 24). » Treffend wordt de
Vlaamse houding weergegeven in een lezing van
Mr. A . Van Roy voor het Algemeen Nederlands
Verbond (ANV) Antwerpen : « Wil de Waal
nu de Bestuurlijke Scheiding, ons is het goed.
Komt ze er, dan zullen wij ze aanvaarden. Er
voor strijden doen we echter niet. We hebben
eerst ander werk. We moeten er voor zorgen de
bestaande grieven weg te ruimen... ».
Het meest opgemerkt in Vlaanderen werden
echter de antwoorden op de brief van J. Destrée
uitgegeven door Hippoliet Meert en Emiel Wildiers . Vooral het antwoord van H. Meert, sekretaris van het Algemeen Nederlands Verbond ,
Réponse à la Lettre au Rai de M. Destrée trok de
aandacht door zijn soliede dokumentatie en werd
daarenboven zeer overvloedig verspreid. Aanvankelijk schreef H. Meert zijn antwoord als een
bijdrage voor de Revue de Belgique. De direkteur
van het tijdschrift, Maurice Wilmotte, weigerde
het op te nemen en het verscheen dan in het Frans
in het augustus-septembernummer 1912 van De
Vlaamsche H oogeschool ( 25). Hierin werden
Destrée's acht aanklachten (lls nous ont pris ... )
met overvloedig cijfermateriaal weerlegt. Er valt
op ideologisch gebied weinig of niets in aan te
tekenen. Het opgeworpen vraagstuk van de
Vlaams-Waalse verhoudingen op nationaal gebied
wordt er niet eens in behandeld als nationaliteitenkwestie. Het betoog van Meert is een Vlaams
grievenschrift geworden, waarvan de toon op verschillende plaatsen zeer scherp is en afsteekt bij
het literair betoog van Destrée. Meert verklaarde,
zoals Pol de Mont en Wildiers, dat de Vlamingen
hun rechtshersel langzaam maar zeker zouden verkrijgen, zonder een Bestuurlijke Scheiding die
zij niet wensten. Maar met Pol de Mont en tegen
Wildiers zei hij ook dat de Vlamingen van die

scheiding niets te vrezen hadden. Als standpunt
tegenover de bestuurlijke scheiding moet men een
onderscheid maken tussen de persoonlijke mening
van Meert en die van zijn vrienden in wiens naam
hij beweert te spreken. Hij verklaart inderdaad
zijn persoonlijke mening nog niet te willen uitspreken. Hij zelf vreest de kwalen niet die men
van de bestuurlijke scheiding voorspelt, want
anders zou Zwitserland niet bestaan. Hij is persoonlijk van mening zoals Jennissen dat een autonoom Vlaanderen en een autonoom Wallonië een
sterker België zouden maken. Hij dringt evenwel
niet aan en geeft eenvoudig de overheersende
mening weer onder de flasminganten ( 26). De
scheiding zou een einde maken aan al de grieven
en nochtans ziet men de flaminganten niet luidruchtig toejuichen. Zij blijven kalm. Vele Vlamingen, zoals de vele Walen, denken dat deze
scheiding misschien niet zonder gevaar zou zijn.
Zij verkiezen boven alles nog een onafhankelijk
België, waar het voor de Vlamingen langzaam
voorwaarts gaat : zij vragen alleen maar geen
overheersers en geen overheersten.
Het standpunt van de « vele Vlamingen » t.o.v.
Wallonië en het Belgisch vaderland vindt men
wellicht beter terug bij de Antwerpse advokaat
Emiel Wildiers in zijn boekje De Bestuurlijke

scheiding van Vlaanderen en Wallonië. Antwoord
aan Heer J. Destrée die het nodig achtte een beroep
te doen op de Koning (27). Wildiers is principieel
tegen de scheiding. In een voorafgaande brief aan
Destrée stuurt hij hem het verwijt toe dat hij
onverdiende schuld op de Vlamingen heeft gelegd.
Hij vraagt hem te luisteren naar het antwoord,
zowel van hemzelf, Wildiers, als naar meer bevoegden, « en gij zult denzelfden eerbied koesteren voor onze beweging, als voor den strijd der
Hongaren, der Tsjekken, der Rumeniërs, der
Croaten, der Polen, voor eigen volksbestaan , voor
eigen taal en eigen kunst ».
Gij zegt : er zijn geen Belgen. « Ik dank voor

(24) Handelingen, blz. 143.
(25) Het verscheen een tweede keer in een Nederlanse en
Frans e brochure (Gent, Plantijn, 1912 en 1913) en een derde
keer met Destrée's brief vooraan. De Nederlandse tekst werd
door het Willems-Fonds uitgegeven (uitg., nr 296, Gent, 1912) .
Die brochures werden met duizenden verspreid.
(26) H. MEERT, Antwoord op den brief aan den Koning over
de Scheiding van Wallonië en Vlaanderen van den Heer Jules
D es trée, Gent, 1913, blz. 7 in voetnoot.
(27) WILDIERS, a.w ., Nederlandse en Franse tekst, Ant-

werpen, 1912, 23 blz.
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dit manhaftig en eerlijk woord, want gij hebt de
waarheid gezegd. » Wildiers haalt hierop met instemming de betreffende passus aan uit de brief
van D estrée die op dit vraagstuk betrekking heeft :
de eig enschapp en van Vlamingen en Walen, de
soorten « Belgen » die men kan vind en onder d e
ambtenaren en in Brussel. Wij zijn het met u eens
dat er in etnische zin geen Belgen bestaan : « er is
zo min een Belgische ziel als er kan gesproken word en van een Belgische kunst ». Maar, « er zijn Vlamingen en Walen, die alhoewel hun eigen taal
en landaard getrouw, oordelen dat België een
staatkundige reden van bestaan heeft.. . ». De
voornaamste voorwaarde is echter : evenwicht van
rechten. « Wij zijn het insgelijks met u eens dat
ene samensmelting van twee rassen een onmogelijkheid is, strijdig met de natuur. »
Het is echter een dubbele onwaarheid te zeggen
dat de Vlaamse Beweging haar doel bereikt heeft
en thans de Walen bedreigt. « Wij zijn nog ver
het recht te bezitten van elk onafhankelijk volk
zich vrij te ontwikkelen naar eigen aard en taal. »
Hebben wij recht op een eigen kultuur, overeenstemmend met ons wezen , onze geest, ons hart ?
Wij vragen te mogen leven als volk, niet als een
vernederd en veroverd volk, maar als een vrij volk.
Wij willen geen verfranste burgers en Vlaams
werklieden : wij willen één volk zijn. Gij , Destrée,
ziet maar één middel : de scheiding. Wij , Vlamingen, hebben daarin nooit ons heil gezocht. Uw
bestuurlijke scheiding is trouwens een « wetgevende scheiding », de vernietiging van ons land.
« Wij vragen de bestuurlijke scheiding niet als

Vlamingen, maar als Belgen wensen wij die niet,
omdat wij overtuigd zijn dat de Mogendheden er
weldra een voorwendsel zouden in vinden om ons
bij hen in te lijven. » Beide volken moeten kultuurvolken worden , aan de spits van de beschaving
staan. Dit is alleen mogelijk door broederlijkheid
en erkenning van elks rechten. « Wallonië aan
de Walen, Vlaanderen aan de Vlamingen en
België aan ons allen. Zo zullen vrede en liefde
heersen midden ons » - aldus het slot van dit
antwoord.
Vergelijkt men het stuk van Meert met dat
van Wildiers, dan stelt men vast dat d e toon van
het antwoord van Meert die is van de polemist en
van de propagandist, hartstochtelijk, soms scherp
en spottend. De toon bij Wildiers is heel anders.
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Het is werkelijk, zoals het motto aangeeft : Omnia
fraterne , waarbij één ogenblik zelfs kan gedacht
worden aan de beruchte verdoezelingen van het
advokatempleidooi. Aldus antwoordt Wildiers,
op de beschuldiging dat de V lamingen uiteindelijk toch overdrijven, met een brede schets van de
toestanden in Vlaanderen en daartegenover de formulering van een zeer algemeen programma, dat
bijna geen houvast meer geeft. Het blijft alles
zeer vaag, d e hoeken zijn a fgerond en alles is
berekend op een verzoenend slot. O ver de posities
van M eert en Wildiers is echter geen twijfel :
Meert staat persoonlijk eerder gunstig en zijn
antwoord gaat niet tegen de bestuurlijke scheiding,
doch tegen de voorgewende grieven va n Destrée ;
Wildiers daarentegen staat op een Belgisch nationalistisch standpunt, ofschoon hij de dualiteit van
Wal en en Vlamingen in de staat vooropstelt en
in dit opzicht aansluit bij Destrée. Het stuk van
Meert is een flink gedocum enteerd betoog ; de
brochure van Wildiers is een handig pleidooi
zonder grote diepgang.
Op de jaarlijkse algemene vergadering van het
Willemsfonds op 27 oktober 191 2 hield Professor
Camiel de Bruyne, schepen van onderwijs te G ent,
een toespraak over De bestuurlijke scheiding en
Mr. Verhaeg en bestreed ze op het kongres van
de Belgische Volksbond. Professor D e Bruyne,
vaststellend dat men in Vlaanderen zeer kalmpjes
op de Waalse eis tot scheiding reageert, zegt echter aan het slot van zijn uiteenzettin g over dit
Vlaamse standpunt : « Zeer d ikwijls reeds werd
het gezegd en herhaald : Wij Vlam ingen, vragen
de scheiding niet I hoe groot het aantal onzer grieven ook nog zijn moge ... Maar het zou een verregaande naïveteit zijn te gaan d enken dat wij
de scheiding vrezen : afgezien van de twee voorgaande standpunten, mogen w ij verkla ren dat de
scheiding opeens, en als bij toversla g a l onze
Vlaamse verzuchtingen zou verwezenlijken ».
Men make zich echter geen illussies - voegde
de spreker er nog aan toe - zolang de Walen
met het beste deel van de kaas kunnen gaan lopen
't en nadele van de hongerende V laming, zullen zij
er zich wel voor wachten er vrijw illig uit te trekken 1
In Vlaanderen werd het scheidingsvoorstel van
Destrée dus zeer koel onthaald. Het werd op een
socialistisch arrondissemenkskongres te Antwerpen
op 22 december 1912 zelfs openlijk gelaakt in de

volgende dagorde : « De vergadering, overwegende dat de handelwijze van gezel Destrée in
zake bestuurlijke scheiding onsocialistisch is, drukt
den wensch uit dat door de partij de houding van
gezel Destrée en van de socialisten die voor de
bestuurlijke scheiding ijveren, afgekeurd worde ... ».
In Wallonië wint intussen de scheidingsgedachte veld. Op 20 oktober 1912 wordt op het
Waals Kongres te Charleroi de Assemblée walZonne opgericht, in de werkelijke zin bedoeld als
Waals parlement, samengesteld op grond van
1 afgevaardigde op 40.000 inwoners. Het telde
30 Kamerleden , 9 senatoren, de voorzitter van de
Henegouwse provincieraad, de burgemeesters van
Luik en Namen, verschillende provincie- en gemeenteraadsleden en een aan tal Waal se letterkundigen . In Art. 9 van de statuten bevestigde
de Assemblée wallonne « dat België slechts zijn
toekomst kan vervullen door de vereniging van
de twee volkeren , waaruit het bestaat, vereniging
op een wederzijdse onafhankelijkheid steunend en
uit een rechtmatige en vriendschappelijke verstandhouding gesproten ».
D it programma bevatte dus de politieke zelfstandigheid voor Vlaanderen en Wallonië. De
Assemblée werd verdeeld in 9 kommissies , wiens
benaming herinnert aan ministeries en waarvan
de voorzitters het « Middelcomiteit » vormden die
de toekomstige Waalse regering moest worden.
Samenstelling : Commission de lïntérieur, Paul
Pastur ; Relations extérieures, Georges Lorand ;
Sciences et Arts, F. André; Travaux publics,
Chemins de Per, Postes et Télégraphes, E. Buisset ; Justice, Magnette ; Agriculture, Hambursin ;
Défense nationale, Hennebicq : Industrie et Travail, Troclet; Finances, L. Dechenne. J. Destrée,
die het Kongres had voorgezeten werd tot algemeen sekretaris van de Assemblée aangesteld.
Deze stelde zich aan alsof de scheiding reeds voltrokken was en nam op 16 maart 1913 een nationaal-Waalse vlag, de rode Gallische haan op geel
veld met de strijdkreet « Liberté » en de wapenspreuk « Wallon toujours ». Die vlag werd zelfs
aan sommige stadhuizen gehesen. Minstens tweemaal per jaar moest de Assemblée in één der
Waalse steden vergaderen, daaronder werd Brussel gerekend. De katolieke regering de Broqueville ( 1911-1913) onderhandelde met de Assemblée en erkende twee « délégués de l'Assemblée
Wallonne auprès du Gouvernement ». Toch is zij

niet geslaagd als eenheidsbeweging voor het wallingantisme.
De eerste spontane reakties van Vlaamse zijde
op Destrée's brief waren afwijzend. In 1913 en
1914 komen meer positieve Vlaamse reakties los.
Positief kan men wel de houding niet noemen
van Lodewijk Dosfel (1881-1925) die de bestuurlijke scheiding einde 1912 nog een onduidelijk
begrip vond , maar de toon van zijn opmerking en
de wens « om de taalkwestie in haar geheel op
te lossen en niet zoals nu met stukjes en brokjes »
kan evenmin afwijzend genoemd worden. Het is
toch opvallend dat Dosfel, in zijn voorstel tot
wetenschappelijke uitdieping van de Vlaamse
Beweging , voor de eerste studiedag die hij wilde
houden in 1914 als eerste punt ook de bestuurlijke scheiding met haar implikaties en gevolgen
op de dagorde wilde plaatsen.
Positief was de houding van zekere jonge kringen, zowel vrijzinnige als katolieke. De studentenkring De Klauwaertszonen te Antwerpen verdedigt in zijn maandblad Harop van meet af aan
de bestuurlijke scheiding. In De Goedendag van
maart 1913, verschijnt een artikel van Marcel
Minnaert tegen de tweetaligheid en, met Destrée,
tegen de « äme beige ». « Wij voelen niets, absoluut niets voor België - schrijft de jonge Minnaert - iederen weet toch wel dat de revolutie
van 1830 alleen door Walen en Fransen werd gevoerd en dat het slechts per ongeluk was dat
België daaruit geboren werd ; het eigenlijk doel
was ons bij Frankrijk in te lijven. Dus wij zijn
het wel eens : het Belgisch vaderland bestaat niet ».
In oktober 1913 verschijnt in ditzelfde tijdschrift
een artikel van Bob Van Genechten met een
oproep tot de Walen voor « de vriendschappelijk
bestuurlijke scheiding ». In oktober 1913, op de
feestzitting van de Vlaamse Bond der studenten
en van de Meisjesstudiekring in het ateneum te
Antwerpen, werd de spreker Alberic Deswarte
met daverend applaus begroet toen hij verklaarde
de Waalse uitdaging tot bestuurlijke scheiding te
aanvaarden.
Tot zover de reakties van VrIJzmnige jongeren
te Antwerpen, waarvan een aantal zal terechtkomen in het aktivisme. Aan katolieke zijde vinden
we in De Vlaamsche Vlagge van 1914 een bekentenis tot zelfbestuur : « de bestuurlijke scheiding
staat voor ons als de doelmatigste, de kortste, de
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zekerste uitweg voor ons volk ». Wanneer men
de vraag stelt of dit de enige oplossing is en wij
dan onze gevoel ens doen zwijg en om alleen ons
verstand te laten spreken, dan zegt dit laatste ons
dat er nog een andere oplossing is : « de volkomen gelijkstelling tussen Vlaming en Waal, het
bevoorrechten van het weelderig opwassen van
't Vlaamse volksleven, ophouden de tweetaligheid
in handen te werken ». Blijft men ons dit weigeren , dan is de tijd gekomen om niet meer « met
smeken en beden, maar met onverbiddelijke kracht
uw levensrecht te eisen, dan is het tijd om met
alle kracht te ijveren voor de bestuurlijke scheiding ».
In maart 1913 verschijnt te Antwerpen een
brochure van Flor. Peeters, lid van de Nederduitse Bond, die de bestuurlijke scheiding verdedigd had in een algemene vergadering van het
Algemeen Nederlands Verbond. « Er zijn twee
middelen om aan de eeuwigdurende fopperij, waarvan het Vlaamsche volk het slachtoffer wordt, een
einde te stellen en dat is ten eerste de stichting
van een Vlaamsche onafhankelijke partij en ten
twe ede de bestuurlijke scheiding. »
In het Parlement ondersteunt Doctor Van de
Perre zijn eisen met de waarschuwing : de bestuurlijke scheiding klopt aan de deur, wij wensen ze
niet maar vrezen ze evenmin. Van grote betekenis
is dat het Leuvens katoliek weekblad Hooger
Leven, tolk van de oud-hoogstudentenbonden, op
31 januari 1914 een hoofdartikel publiceerde voor
de bestuurlijke scheiding, al nam de redaktie zelf
geen stelling. Het luidt als volgt ( 28) : « De
Bestuurlijke Scheiding is alleen bij machte om de
kennis van het Vlaamsch tot een zaak te maken
van algemeen belang in Vlaanderen ...
Kan een voorstel van scheiding in Vlaamsch
België rekenen op een gunstig onthaal ? Ongetwijfeld ...
Door de Bestuurlijke Scheiding zal België behoorlijk toegerust zijn om zijne bestemming, het
doeleinde en de eenige reden van bestaan van
elke volmaakte burgerlijke maatschappij, te bewerken ; dat is : om de geestelijke ontwikkeling en
beschaving, evengoed als de stoffelijke welvaart
onder het volk te bevorderen. Dan ook zal het
niet meer noodig zijn aan den Vlaming wijs te
maken dat hij het Belgisch vaderland moet beminnen; het zal hem immers mogelijk zijn dat van
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zelf en natuurlijk te doen, zonder Vlaanderen te
verloochenen ». Dit artikel is een van de tekenen
die erop wijzen dat op dat ogenblik de gedachte
aan bestuurlijke scheiding de geesten in zekere
Vlaamse kringen reeds bezighield.
Ook op politieke vergadering en wordt het
vraagstuk in het openbaar geworpen. Het jaar
1912 bracht de bespreking van de nieuwe Legerwet in de Kamers waar de Vlamingen, op grond
van de besluiten van de Grievenkommissie van
1857 tevergeefs de splitsing eisten van het Belgisch Leger in Vlaamse en Waalse eenheden. Het
Vlaamsche Legercomiteit hield daartoe op 5 januari 1913 een meeting te Antwerpen waar volksvertegenwoordiger Adelfons Henderickx itriep :
« Wanneer ons geene voldoening wordt gegeven
dan zullen wij, die steeds het voorbeeld gaven van
vaderlansliefde, met Destrée de Bestuurlijke Scheiding vragen ».
De Vlaamse en Waalse pers hield zich terzelfdertijd meer en meer met de gedachte aan bestuurlijke scheiding bezig en o.a. was de Vlaamse
Gazet van 6 en 9 maart en 11 december 1913 in
artikels als « De Bestuurlijke Scheidin g en Legerinrichting »,alsook Het Handelsblad van 24 november 1913 duidelijk genoeg. Frans-Belgische bladen
als La Réforme ( 1890) , La Chronique ( 1890) ,
Gazette de Charleroi ( 1911) , l'Etoile Beige ( 19 11 ),
L'anti-Flamigant ( 1912) en L'/ndépendance Beige
( 1912) spraken zich meestal in gunstige zin ui t
voor de bestuurlijke scheiding.
Men mag daarnaast gerust beweren dat de
Legerwet van 1912 en haar ongunstige afloop voor
de Vlamingen de ontwikkeling van de scheidin gsgedachte in de hand werkte zodat advokaat Alberik de Swarte; socialistisch strijder en na de oorlog senator, tijdens de Guldensporenfeesten in d e
Handelsbeurs te Antwerpen ( 1913) zonder tegenspraak kon zeggen :
« Aldus, strijdgenooten, betreden wij de nieuw e
wegen, welke de onoverschatbare Julius Mac Leod
ons heeft voorgespiegeld. Zullen ze leiden tot de
beruchte « Bestuurlijke Scheiding? » Wij antwoordden : Luidt dat woord in 's tegenstrevers

(28) DE BRUYNE, a.w., blz. 198 ; E enige vooroorlogsche
stemmen .. . , a .w., blz. 65; K. VAN DEN OEVER, De
msche
Beweging, blz. 124 en 122; Dr. Jur. W . HOUTMAN Vlaamse
en Waalse documenten 011er Federalisme, Schepdaal, 1963,
blz. 34-37.

mond als eene bedreiging, dan lachen we om den
vogelschrik. Doelt men op eene meer gewestelijke
indeeling van België of een zelfstandig bestuur
der Provinciën, op eene federatie van eentalige
staten-in-den-Staat, op eene aanpassing der Helvetische kantonale inrichting, dan begroeten wij
daarin een duurzamen grondslag tot Waalsche en
Vlaamsche wederzijdsche onafhankelijkheid en
beste verstandhouding, een organische oplossing
en voor goed, van het talen- en rassenvraagstuk,
de onmiddellijke en triomfantelijke bekroning van
onze oude maar voor immer gepaste en heilvolle
leuze : « In Vlaanderen Vlaamsch ». Hiermede
heb ik over hun herriemakende « séparation administrative » kortbondig uitgesproken hetgeen alle
bewuste onder de vier en half millioen Vlamingen
denken ».
Voor het Algemeen Nederlands Verbond houdt

A. Van ROY te Antwerpen op 23 november 1913
een voordracht om aan te zetten tot de bestudering van de bestuurlijke scheiding die, volgens de
spreker, aantrekkelijk schijnt. De Leuvense studenten propageerden het zelfbestuur van Vlaanderen in hun blaadje Als 't Past, waarvan maar
een nummer verscheen.
De Vlaamse afwijzing van de bestuurlijke scheiding was dus niet zo absoluut als het de schijn
had ( 29) . Het federalistische zaad vond uiteindelijk in het toenmalige Vlaanderen een niet zo weerbarstige voedingsboden. Er was inderdaad op de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog in de
Vlaamse gelederen niet alleen een grote strijdvaardigheid te bespeuren (strijd om een Nederlandse universiteit, om de legerwet), maar bovendien menig teken van kritische bezinning, van
twijfel aan de oude metoden, van tasten naar verruimde doeleinden. De afwijzing door de Vlamingen, wordt, althans voor wat betreft de meest
vooruitstrevende kringen, wel wat sterk beklemtoond door M . Basse. Het is bv. wel treffend dat
drie van de vier vermelde, vrij terughoudende
auteurs van antwoorden op de brief van Destrée
reeds vóór het uitbreken van den oorlog voor de
scheidingsgedachte gewonnen waren. A. Van Roy
was een der uitgevers van het tijdschriftje De
Bestuurlijke Scheiding ( mei 1914).
Tot de vooravond van de oorlog was er geen
werkelijke tegenstelling tussen België en de
Vlaamse Beweging. Het ging over de taalwetten
Cooremans en Wildiers was een trouwe leerling

en vriend van Cooremans. Toen ontstond al een
stemming van ontevredenheid en onbehagen over
het niet toepassen van de eerste verworven taalwetten en over het weinige dat overbleef van voorstellen in het parlement. Er waren moeilijkheden
bij de vernederlandsing van Gent en bij de verschillende taalwetten die toen in behandeling
waren. Als gevolg daarvan verspreidde zich de
mening dat taalwetten het niet konden oplossen
en dat bestuurlijke scheiding zich opdrong. Daardoor was aan de vooravond van de oorlog
Mr. E. Wildiers, een leider van de kristendemokraten , van mening veranderd. Nadat de Vlaamse
amendementen op de Schoolwet ( 1914) door de
Regering verworpen waren, verklaarde Wildiers
als voorzitter van het ANV-Antwerpen op de
algemene vergadering van 1 februari 1914 : « Van
heden af moeten we ons voor Bestuurlijke Scheiding verklaren, het is de eenigste opslossing (30) ».
Op 8 februari zei dezelfde spreker op de grote
volksbetoging belegd door het ANV: « Welnu gij
die tegen ons zijt, vreest dat de verschoppelingen
op hun beurt zullen roepen : Welnu, wij ook, wij
willen de Bestuurlijke Scheiding als dat dan toch
het eenige middel is om recht te bekomen »
( Daverende toejuiching). Nog op 17 februari
sprak Wildiers op een meeting te Gent : « Tot de
Regeering zeggen we : « ge hebt ons verstooten ;
we zullen dan ook krachtdadig en ondanks alles
de Bestuurlijke Scheiding eischen » (langdurige
toejuiching, verslag Vlaamsche Gazet). De heren
H. Meert en A. Van Roy, nadat ze te Lier voor
het ANV over bestuurlijke scheiding hadden gesproken, bereidden een propaganda-brochure voor
die door het uitbreken van de oorlog verhinderd
werd te verschijnen.
De Blauwvoet geeft als laatste van « Eenige
vooroorlogsehe stemmen over de Scheidingsgedachte » een stuk uit De Student, tolk der Kat. VL.
Studenten (36• jaar, nr 4) : « Hoe men de zaak
ook draaie of keere, zelf bestuur onder een of anderen vorm is de uitkomst, tenzij ... men aan alle
Vlamingen den kop afsla ... Mag een student voorstander zijn van zelfbestuur? Waarom niet? Hij
kan zelfs niet anders. Want elke Vlaamsche daad
die hij stelt voert bewust of onbewust naar zelfbestuur. Hij kan niet zeggen : Ik wil niet, en het

(29) W . HOUTMAN, a.w., blz . 8-9.
(30) VAN DEN OEVER, a.w ., blz. 125-126.
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toch doen. De fatale
maal zoo. Het ware
te rijden en er voor
springen : de trein
trijden ».

gang van het leven is nu eendwaas voor hem met den trein
het eindstation te willen uitzou toch zonder hem voor-

Het vraagstuk is nu gesteld door de flaminganten en op 29 maart 1914 vergadert te Brussel
Den Vlaamschen Volksraad, de marcherende
vleugel van de Vlaamse Beweging toen, en belast
een kommissie met het bestuderen van het vraagstuk der bestuurlijke scheiding. Aan Dr. Lodewijk Dosfel werd daarna de opdracht gegeven om
het hele vraagstuk te bestuderen. In het Algemeen
Nederlands Verbond werd op 25 april ook een
kommissie samengesteld.
Op 1 mei 1914 verschijnt te Gent een nieuw
maandblad De Bestuurlijke Scheiding onder leiding van een aantal Gentse studenten, Alfons
Sevens, Antoon Thiry, Marcel Minnaert, Reimond
Kimpe, Leo Picard en de gebroeders A. en J. van
Roy. Dit groepje werd een wegbereider voor het
Vlaams Aktivisme tijdens de eerste wereldoorlog .
Over omvang, invloed en verspreiding van het
blad kan met redetwisten, maar het is er, verschijnt driemaal ( 1 mei , 1 juni en 1 juli) en wordt
door de oorlog afgebroken (31). Het trad niet op
als orgaan van een Vlaamse vereniging en vond
bij geen enkel ander Vlaamsgezind blad enige
aanmoediging. Het programma luidt in het eerste
nummer : « Leve de Bestuurlijke Scheiding ! Een kreet van Verlichting 1 Ik ben de tolk veler
vrienden, kameraden en kennissen , ik ben de tolk
van honderden medevechters in den strijd, ja, de
tolk ben ik van duizenden menschen om me heen !
Geen politieke aalmoezen, geen halfslachtige Vlamingen. De Vlaming en willen in hun eigen land
zijn in België 1 In Vlaanderen Vlaamsch ... en niets
dan Vlaamsch, en leve, leve de Bestuurlijke scheiding ». Na een lofrede aan de Vlaamse strijders,
volgt een reeks verwijten aan de « onwaardige
Vlaamschgezinde politiekers ». De Vlaamse voormannen worden één voor één aangevallen, Frans
Van Cauwelaert, Louis Frank en C. Huysmans.
Deze laatste had zich op een meeting met Persoons en Wildiers ( die zich reeds voor bestuurlijke
scheiding uitsprak) tegen de bestuurlijk scheiding
uitgesproken.
Nummer 2 is vooral gericht tegen de partijpolitiek en bevat een uitgebreide bespreking van
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Wallonië, een boek van J. Destrée ( 32), A. Er
zijn geen Belgen, B. Ze hebben ons ontnomen ;
De Bestuurlijke Scheiding : « Nu meent men dat
de « clou » gaat komen, hé ? - Welnu ; over
bestuurlijke scheiding : geen woord I Het begint
duidelijk te worden. Het artikel van W ilmotte
heeft het ons bewezen 1 de Walen hebben alleen
gedreigd met het spook der Bestuurlijke Scheiding : maar nu wij ernstig ,e n trotsch den handschoen opnemen, gaan ze op de vlucht. Welnu,
ditmaal is het onze beurt. Wij eischen nu bestuurlijke scheiding , en we zullen het zoo gauw niet
opgeven » !
Nummer 3 schrijft over de bestuurlijke scheiding o.a. : « De Vlaamsche grievenkommissie van
1857 vroeg ze reeds. Meer dan vijftig jaren later
ontdekte Destrée dat middel om het zoo brandend
taalvraagstuk in België op te lossen ». De a rtikels
zijn alleen ondertekend Testor 1, Il en V en bevatten hoofdzakelijk propaganda voor de bestuurlijke
scheiding en kritiek op vooraanstaande personen .
Spijtig dat de oorlog uitbrak want in nr 2 wordt
in verantwoording. Ons Optreden beloofd : « D e
brandende vraag « De Bestuurlijke Scheid ing »
zal door ons grondig worden ingestudeerd, nadat
de plaats schoon is gemaakt, maar we zullen dikwijls op hetzelfde terug keeren met steeds nieuwe
bewijzen en argumenten : Wij moeten Vlaamschgezinden zijn buiten allen partij geest, van zulke
Vlaamschgezinden alleen kan de bestuurlijke
scheiding worden verwacht ». In d e volgende
nummers zou misschien interessanter lektuur geboden worden. Daags voor de oorlog ga f het bla d
een brochure uit : Frankrijk in Vlaanderen, d ie
een gedeelte samenvatten van Maurits Jossons
boek. Frankrijk de eeuwenoude vijand van Vlaanderen en van Wallonië, omdat het « van zulk
prikkelend belang » was, voor de nieuwe richting
in de Vlaamsche Beweging , onder d e leuze : leve
de bestuurlijke scheiding.
Het groepje aanhangers was trouwens maar
heel klein ( 33) . Dit leidt men af uit wat een lofredenaar, Michel van Vlaenderen, G ents student
en toneelspeler, ervan zegt in het maandblad voor
leerlingen van het middelbaar onderwijs, De Goe-

(31) Deze drie eksemplaren zijn aanwezig in d e Gentse u n iversiteitsbibliotheek.
(32) DESTREE, Wallonië, Parijs, A. Messin, 1914, 113 blz.
(33) Activisten, blz. 32-35.

dendag, 22• jaar, nr 4, 1916. Hij noemt al de
namen op die hij kent : nog geen dozijn, studenten en oud-studenten, in drie grote steden. Sprekend over « de ontwikkeling der Vlaamse Beweging » schrijft hij ( in vereenvoudigde spelling) :
« De vroegere orangistiese, dus revolutionnaire
beweging, was stilaan in handen gekomen van die
mensen, die Professor Mac Leod dan ook zoo
typies de boerenkrijg-flaminganten noemde.
Maar die toestand kon natuurlijk niet blijvend
zijn : verandering moest komen ; de oude goeie
geest moest toch éénmaal weer opflikkeren. Wanneer dit gebeurde ? Ik meen het niet mis te hebben
als ik zeg dat dit gebeurde in 1904-1905 ... , en als
je namen hebben wilt meen ik te mogen noemen ,
eerst en vooral Prof. Mac Leod , met zijn jongere
geestesverwanten, de eerste leden van « Ter
waarheid », studentenkring aan de Hoogeschool
te Gent, Dr. Oscar de Gruyter, Dr. A. Jacob ,
Dr. Med. A . Picard, Mr. H . Picard , Mr. A. van
Roy, Dr. Med. J. van Roy en anderen (34) . Als
gevolg van die revolutie in de Vlaamse Beweging ,
verscheen te Gent, eenige maanden vóór den oorlog. De bestuurlijke Scheiding; te Antwerpen en
te Brussel kwam de uitwerking niet tot openlijke
uiting , maar werd echter in zekere groepen verspreid , zo te Antwerpen, vooral in een vriendengroep van oud-leden van de « Vlaamse Bond »,
met als spil Dr. Jacob en te Brussel bij de studenten van « Schild en Vriend », met als laatste
leider Dr. Mr. Lucien Brulez; te Gent mag ook
genoemd worden de Studentenafdeeling van het
Algemeen N ederlandsch Verbond , met Minnaert
en Leo Picard, terwijl de Groeningen-Wachten
niet uit het oog mogen verloren worden.
Wat was nu het revolutionnaire in de nieuwe
richting, waarop de in de politieke kringen vastgesnoerden, en de in de loges gedrilden, zoo woedend waren?
Vlaanderen niet als onderdeel van een ander
iets beschouwen, maar wel Vlaanderen als Vlaanderen, dat was dus tevens af breuk met de taalgelijkheid in Vlaanderen, afbreuk met de tweetaligheid in Vlaanderen; dat was dus ook streven
naar eigen bestuur, onafhankelijk van gelijk wat,
streven naar eigen leger en eigen wetten, streven
naar volkomen zelfstandigheid. Zoover waren we
dus gekomen, toen de oorlog uitbrak; wij, jonge-

ren, schaarden ons samen onder de kreet
tuurlijke Scheiding » 1

Bes-

Reimond Kimpe schreef op 2 februari 1917 in
de Gazet van Brussel : « De vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool was , door de zekerheid ze
nooit te zullen verkrijgen, bijna het eenige doel
geworden der beweging van voorheen. En 't was
maar heel even, aan den vooravond van ·den oorlog, dat in de vooruitstrevendste middens werd
ingezien, dat. zelfs al bekwamen we de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. zulks nog bij
lange niet de oplossing was van 't vraagstuk, en
dan ook voor 't eerst en slechts als terugwerking
van het « mouvement wallon » de bestuurlijke
scheiding werd geëischt ».
Toen Koning Albert op 7 september 1913 zijn
blijde intrede deed te Bergen, sprak André, als
ondervoorzitter van de Henegouwse provincieraad,
een redevoering uit, waarin hij op politiek gebied
algemeen stemrecht eiste en op nationaal gebied
ruime autonomie voor het Waalse volk. In de
Revue de Belgique van 15 oktober 1913 schreef
Professor Wilmotte een artikel. « Un Geste pour
la Wallonie », waarin hij o.a. uitweidde over de
Assemblée Wallonne, die men zeer ernstig dient
op te nemen. « Zij heeft haar vlag , haar kenspreuk, en morgen kan zij optrekken naar de
strijd. Die strijd, wat is het anders dan de scheiding tussen de ondertekenaars van de overeenkomst van 1830 ? Wat is het anders dan die
overeenkomst verscheurd, het nationaal leven in
twee gesplitst, het Parlement machteloos, de
Koning verplicht een keuze te doen tussen zijn
onderdanen ... ? Wij zijn tot daar niet, nog niet ;
maar dat men oplette, het morgen ziet zwart van
verrassing en bedreiging ... De Waalse ministers
moeten aan hun Vlaamse collega's zeggen, dat de
tiesses di höie (35) wel in staat zijn om in eens
tot het ergste uiterste te gaan en de regering voor
het voldongen feit te stellen. De ministers konden
hun inzicht te kennen geven om zich uit het ministerie terug te trekken, wat dan het beheer der
zaken aan de vertegenwoordigers van één helft
van België zou laten, maar ook de gehele verantwoordelijkheid der gebeurtenissen ... » Omstreeks

(34) Prof. J . Mac L eod verliet het land zodra d e oorlog uitbrak, De Gruyter was aan h et front. Al de anderen zijn aktivisten geworden.
(35) Luiks dialekt, têtes de houille, opvliegende stijfkoppen,
gezegd van de Luikenaars.
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dezelfde tijd dreigde Professor Wilmotte ook in
de Chronique met bestuurlijke scheiding.

apportez une contribution efficace au mouvement
annexioniste. Wij zijn hier 3 milj oen Walen die
wachten dat Frankrijk zich zou herinneren dat wij
ondanks alles Fransen zijn gebleven ». Raymond
Colleye schrijft het onomwonden : « Het rootste
getal Walen is annexionist. Er is een spoedige
en duidelijke oplossing nodig van het an stwekkend rassenvraagstuk. Wat ons betreft, wij zien
deze oplossing maar in de bestuurlijke scheiding
eerst, in de aanhechting bij Frankrijk daarna ».

Met die voorspiegeling van een federale staat
waren echter zekere Walen nog niet tevreden. In
Wallonië ontstaat een aktieve stroming voor aanhechting bij Frankrijk met als voornaamste woordvoerders graaf Albert du Bois en Raymond Colleye de Weert. In maart 1913 schreef een der
Waalse « ministers », Buisset, in Le Temps van
Parijs een artikel waarin hij Frankrijk onbewimpeld uitnodigde om in onze politieke zaken tussen
te komen. In april 1914 beweerde de heer Hallet
in de Senaat dat bij eventuele volksraadpleging
90 % der Walen zich voor de aanhechting bij
Frankrijk zou verklaren. Op 20 juli 1914 - de
Duitsers begonnen aan hun mobilisatie - schreef
Wallonie, in zijn eerste en waarschijnlijk enig
nummer, de oproep : « Pour quarante sous vous

Het vraagstuk van de bestuurlij ke scheiding was
dus voor de oorlog reeds volop gesteld, eerst
door de Wal en die er het hevigst vóór waren. De
eerste reaktie van Vlamingen w as afwijzend maar
na verloop van tijd waren velen, door de moeilijkheden rond de behandelde taalwetten, tot de
mening gekomen dat het de enige oplossing was.

*
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De parlementaire behandeling
van internationale verdragen in België
door Herman VAN IMPE,
Eerste...A.ttaché bij de Belgische Senaat,
Geassocieerd navorser bij het Interuniversitair Centrum voor Staatsrecht te Brussel.

*
Bij het opstellen van de navolg ende bijdrage
hebben wij een ruim gebruik gemaakt van de
inlichtingen, die ons werden verstrekt door de heer
M. Hondequin , directeur van de Vergadering van
de Senaat. Wij danken hem dan ook hier heel
oprecht voor zijn bereidwillig heid .

I
De dagelijkse verbeteringen die op technisch
vlak aan de diverse verkeersmiddelen worden gebracht alsmede hun steeds ruimere aanwending
hebben d e onderlinge economische en sociale
betrekking en tussen de b evolkingen van de zelfs
meest van elkaar verwijderde land en en streken
op ontzaglijke wijze doen toenemen. H et spreekt
vanzelf dat de toenemende economische betrekkingen ook een aangroei van d e juridische betrekking en tot gevolg hebb en gehad. Deze juridische
banden tussen de volkeren van de wereld kunnen
grosso modo tot twee categorieën worden teruggebracht : d e betrekkingen tussen de diverse Staten ( bilaterale of multilaterale betrekkingen) en
de betrekkingen die een weerslag hebben op d e
interne rechtsstructuur van de onderscheiden Staten. Terwijl d e « tussenstaatse » betrekkingen
helemaal in d e lijn liggen van de negentiendeeeuwse visie van de staatssoevereiniteit en van het
voluntarisme, kunnen de betrekkingen, die een invloed hebben op de interne rechtsorde der Staten
beschouwd worden als de concretisering van het
bestaan van een internationale of althans een
supranationale rechtsorde ( 1) .
Het geleidelijke ontstaan van een dergelijke
internationale rechtsorde is ten slotte d e eenvoudige transponering op juridisch vlak van een maat-

schappelijk-historisch feit : de bevolking van d e
ganse wereld is economisch en ook algemeen
maatschappelijk solidair geworden. Deze feitelijke
solidariteit blijktpositief uitde reusachtig groeiende
wereldhandel en negatief uit het internationaal
karakter van elk zelfs schijnbaar plaatselijk gewapend conflict. Het feitelijk bestaan van een
internationale samenleving heeft dan ook onvermijdelijk als resultaat, dat er een internationaal
recht bestaat dat meer is dan een aantal vrij door
de in soevereiniteit gelijke Staten aangegane contractuele verbintenissen (2).
Dat de soevereine wil van de nationale Staten
als enige bron van internationaal recht en tevens
als opperste bron van alle rechtsregel heeft afgedaan, blijkt uit het feit dat heel wat internationale
verdragen niet meer alleen concrete verplichtingen
en lasten voor de contracterende staten of voor
hun onderdanen behelzen maar ook zogenaamde
« self-executing » bepalingen ( 3). Het gaat ter
zake dan gewoonlijk om institutionele verdragen,
dit zijn internationale overeenkomsten waarbij
instellingen in het leven worden geroepen. Het
opnemen van « self-executing » clausules in internationale verdrag en heeft tot gevolg, dat in
bepaalde gevallen beslissingen van internationale
organisaties automatisch van kracht worden in het

(1) R ené-Jean DUPUY, L e dro it internationa l, Parijs, 1963,
blz . 6 e n 23.
(2) Over h e t Staatsvolunta ris m e in het in te rnationaal recht
e n meer bepaald in de internationale r echtspraak, zie : Frans
DE PAUW, D e B el gische v er klaring van S april 1958 tot aanvaarding van d e v erplichte r echtsmacht van h et I n t ernationaal
Gerechtshof. ( T ijd schrift voor B estuursweten sc happ en en Publiek r ech t, 19e jaa rgang, nr 6.) Brussel, 1964, blz. 353.
(3) P a ul F. SMETS, L'assentiment d es Cham bres législativ es aux traités internationaux et l 'article 68, alinéa 2, de la
Constitu tio n beige, Bruss el, 1964, blz. 79.
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nationaal intern recht van de betrokken Staten
zonder dat een tussenkomst van de onderscheiden
nationale organ en vereist is. Wij denken meer
bepaald aan het verdrag tot instelling van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en
aan de Verdragen van Rome tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap en van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De als
regel geldende beslissingen van de Hoge Autoriteit van de EGKS en van de Commissies van de
EEG en van de Euratom worden in België « wet »
onmiddellijk na hun verschijning in het « Publikatieblad van de Europese gemeenschappen »
zonder dat een goedkeuring door het Belgisch
Parlement of door de Belgische regering bij koninklijk besluit daar toe nodig is ( 4); erger nog :
deze regels worden voor de Belgen bindend zelfs
zonder enige bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
In andere gevall en wordt de Belgische regering
verplicht een koninklijk besluit uit te vaardigen ten
gevolge van een beslissing van bepaalde internationale organisaties ( de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Organisatie van de Burgerluchtvaart, de Centrale Rijncommissie , de
Wereldmeteorologische Organisatie, enz.) zonder
dat het Belgisch parlement dit eventueel zou kunnen beletten ( 5). In beide gevallen heeft België
niet alleen zware verplichtingen aangegaan maar
vooral verplichtingen waarvan de omvang totaal
onbekend is en slechts later zal worden bepaald
door andere dan nationale organen en zonder dat
een nieuwe toestemming van ons land vereist is.
Kortom het Belgisch parlement heeft aldus een
deel van zijn grondwettelijke bevoegdheid prijsgegeven.
In nog andere gevallen heeft het Belgisch parlement de verplichting aanvaard om bepaalde wetten goed te keuren ten einde aan de eisen van
sommige internationale organisaties te voldoen
( zoals het Europees Gerechtshof voor de Rechten
van de Mens}.
Ongeacht nu of de beslissingen die deze internationale gezagslichamen treffen, in ons land van
kracht worden zonder tussenkomst van Belgische
organ en dan wel dank zij een tussenkomst van de
Belgische regering of het Belgisch parlement, vermits die dan optreden als een soort ondergeschikte
besturen, is het wel duidelijk dat er nog moeilijk
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voor ons land sprake kan zij n van « nationale
soevereinitieit » zelfs niet in specifiek interne aangelegenheden, zoals economische zaken, taalregelingen , civielrechtelijke aangelegenheden.
De vraag of al deze verdragen, die verza ing
vanwege de Belgische wetgever van eigen bevoegdheid behelzen, stroken met de geest en d e letter
van onze Grondwet. zullen wij hier niet behandelen en wel om twee red enen.
Eerst en vooral is het probleem, op intern-j uridisch vlak, van de grondwettigheid van de in ternationale verdragen terug te brengen tot dat van
de grondwettigheid an de wetten in de r uime zin
van het woord. Nu heeft oud-minister pro fessor
doctor W .J. Ganshof van der Meersch ee tiental
jaren geleden een vrij lange lijst op gesteld van
de door het parlement goedgekeurde wetten
waarvan de grondwettigheid betwist w erd ( 6). Bij
afwezigheid in ons land van enig bevoegd lichaam
om de door het parlement goedgekeurde wetten
aan de Grondwet te toetsen , is dit probleem vrij
theoretisch vermits in ieder geval al d eze wetten
volkomen uitwerking hebben gehad.
Tweede bed enking : ter ontlasting van de wetgever moet worden gezegd, dat bij de parlementaire behandeling van internationale v erdragen de
keuze van het parlementslid beperkt is tot goedkeuring of verwerping : amendering van internationale akkoorden door een eenzijdige daad van
een nationale wetgever is technisch onmogelijk.
zodat ter zake het initiatiefrecht van Kamer en
S enaat niet bestaat ( 7). Van de overblijvende
twee mogelijkhed en - goedkeuring of verwerping
- is de tweede dan nog vrij theoretisch.
Ten slotte kan men het vraagstuk van de gron dwettigheid van de door België afgesloten internationale overeenkomsten ook omkeren en bekijken
van buitenlands standpunt uit : dan gaat het om
een conflict tussen het supranationaal of interna-

(4) Emmanue l COPPIETERS, D e inv l oed v an de 1nter national e organisa ties op d e Belgisch e national e ïns tellmgen
(Internationale Spec tator, jaargan g XVIIII, nr 5) , 's -Gravenhage. Brussel, 1964, blz. 119.
(5) Emmanue l COPPIETERS, OP . cit., blz. 118.
(6) W.J. GANSHOF van der MEERSCH, De Z'influence de
la Cons titution dans la vie politiqu e et sociale en Be lgique,
Brussel, 1954, blz . ll.
(7) H .

BUCH,

( T ijdsc hrift

voor

Evolutie van h et Belgisch tractatenrecht
Bestuurswe t enschappen en Pub lte krecht_.

13• jaargang, n r 4), Brussel, 1958, blz . 213 .

tionaal recht en het plaatselijk recht, waarbij kan
bepleit worden dat de plaatselijke belangen moeten wijken voor het algemeen belang .

II
Terugkomend tot ons uitgangspunt kunn en wij
dus zeggen dat bepaalde internationale verdragen,
namelijk de institutionele verdragen , meer doen
dan de Staat bezwaren of Belgen persoonlijk binden ( 8) : zij houden verzaking van gezag in voor
de Belgische instellingen. Dit feit alleen reeds zou
voldoende zijn om te betogen, dat een zeer diepgaand onderzoek van dergelijke overeenkomsten
door de vertegenwoordigende lichamen onontbeerlijk is. Daarbij komt echter nog , dat de internationale verdragen opgesteld, besproken en geparafeerd worden door de organen van de uitvoerende
macht en zonder mogelijkheid van latere amendering door de wetgever, vermits om de door een
verdrag in het leven geroepen rechtstoestand te
wijzigen, een nieuw verdrag noodzakelijk is, d.w.z.
dat de toestemming van een buitenlandse Staat
vereist is ( 9). Ten slotte kunnen wij hieraan nog
toevoegen, dat deze opstelling van brokstukken
internationaal recht, dat bestemd is ook in België
toepassing te vinden, gebeurt in een zekere geheimzinnigheid en dus zonder de waarborgen van openbaarheid die de Belgische grondwetgever heeft
ingesteld, wat het opmaken van de Belgische wetten betreft ( artikel 33, eerste lid van de Grondwet ) ( 10).
Deze drie factoren ( gezagverzakend karakter
van sommige verdragen , onherroepelijkheid ervan,
geringe publiciteit ) ten spijt, kan worden geconstateerd dat het Belgisch parlement niet veel
belangstelling aan de dag legt voor de internationale problemen ( 11) . Dit blijkt onder meer uit het
zeer akademisch karakter van de bespreking ervan
in de openbare vergadering en uit het meestal
gering aantal sprekers, die zich laten inschrijven.
Waaraan is dit gemis aan belangstelling toe te
schrijven ? Op te merken valt, dat niet alleen de
Belgische parlementsleden maar de Belgen over
het algemeen veel minder belangstelling koesteren
voor internationale vraagstukken dan voor interne
nationale ( of gewestelijke) problemen ( 12). Het
feit dat België een klein land is waarvan de militaire macht vrijwel te verwaarlozen is, is ongetwijfeld niet vreemd aan deze toestand. De Belgen

beseffen zeer scherp, dat zij op het gebied van de
wereldpolitiek passieve toeschouwers of medelopers
zijn en geen potentiële initiatiefnemers. Hierbij
komt nog , dat België door zijn toetreding tot de
NAVO de Amerikaanse wereldhegemonie heeft
erkend, beslissing waarop niet kan en zeker niet
zal worden teruggekomen. Dit alles verklaart de
geringe interesse, die de Belgische bevolking en
haar vertegenwoordigers hebben voor internationale verdragen, waarbij zijn dan enigszins uit het
oog verliezen dat sommige overeenkomsten ook op
de nationale toestanden invloed uitoefenen. Onmiddellijk moet hieraan worden toegevoegd, dat de
belangstelling voor internationale problemen en
overeenkomsten over het algemeen dan toch ietwat
groter is bij de senatoren dan bij de leden van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers ( 13).
Kortom , wij zouden deze toestand kunnen
samenvatten door te zeggen, dat te vele parlementsleden (onbewust) menen dat internationale verdragen op buitenlandse aangelegenheden betrekking hebben en vergeten dat menig verdrag
internationaal is omdat het een algemeen dus mede
een Belgisch probleem poogt te regelen.
De oude visie, die in de negentiende eeuw te
verdedigen was , maar thans stellig voorbijgestreefd
is, heeft naar stempel gedrukt op de parlementaire
procedure tot goedkeuring van de internationale
verdragen.
Inderdaad kan worden gezegd, dat vrijwel alle
internationale overeenkomsten, die door de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en de Senaat moeten worden goedgekeurd, naar hun respectieve
commissies voor de buitenlandse zaken worden
verwezen en alleen door deze commissies worden
onderzocht.
Ziehier enkele typische voorbeelden ter illustratie.
(8) Artikel 68, tweede lid, van de Grondwet.
(9) W.J . GANSHOF van der MEERSCH, La Constitution
beige et l'évo lu tion de l'ordre juridique international ( Annalen
voor R echtsgel eerdh eid en Staatswet enschappen , deel XII ,

n r 49), Leuven, 1952, blz. 394.
(10) P ierre WIGNY, Droit constitutionnel. P rincip es et droit
positif, B russel, 1952, blz. 653.
(11) Herman-Frans DE CROO en Philippe SEIGNEUR, Parl ement et Gonvernement, Brussel, 1965, b lz. 27.
(12) H. ROLIN, L e contröle parlemen taire de la p o l itique
inter nationale (Bibliothè que de l'Ins titut b e lge de Sc ience poli tiq u e : L e contröl e parle mentaire d e l'action gouvernementale), Brusse l, 1957, b lz. 105.
(13) Herman-Frans DE CROO e n Philippe SEIGNEUR, op,
cit ., blz. 27 en 28.
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Het ontwerp van wet houdende goedkeuring van
de internationale tinovereenkomst en der bijlagen,
opgemaakt op 1 maart 1954 te Londen, werd in
de Kamer van Volksverteg enwoordigers verwezen
naar en besproken in de commissie voor de buitenlandse zaken, zonder dat zelfs nog maar het
advies werd ingewonnen van de respectieve commissies voor de economische zaken en voor de
buitenlandse handel en evenmin van de commissie
voor de koloniën, terwijl Congo als tinproducent
het meest bij deze aangelegenheid betrokken
was ( 14). Bij de behandeling in de Senaat gebeurde precies hetzelfde : alleen de commissie voor
de buitenlandse zaken werd met het onderzoek
van deze overeenkomst belast ( 15).
H et ontwerp van wet houdende goedkeuring
van het internationaal verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gesloten op 1 maart 1954
te 's-Gravenhage, dat op nuttige wijze door de
senaatscomm issie voor de justitie had kunnen
worden besproken, werd uitsluitend behandeld door
de commissie voor de buitenlandse zaken ( 16).
Het ontwerp van wet houdende goedkeuring en
regeling van de uitvoering van de overeenkomst
tussen België en Frankrijk, tot voorkoming van
dubbele belasting en tot regeling van werderzijdse
administratieve en juridische bijstand inzake
inkomstenbelastingen, van het slotprotocol en van
de bijgevoegde brieven, ondertekend op 10 maart
1964, te Brussel. ontwerp dat klaarblijkelijk tot
de bevoegdheid behoort van de commissie voor de
financiën , werd eens te meer besproken door de
commissie voor de buitenlandse zaken ( 17).
Het ontwerp van wet houdende goedkeuring
van het verdrag betreffende de sociale zekerheid
tussen Zijne Majesteit de Koning der Belgen en
Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
en van haar overige koninkrijken en gebiedsdelen,
Hoofd van het Commonwealth, en van het Protocol betreffende des prestaties in natura, ondertekend te Brussel op 20 mei 1957, dat een aangelegenheid regelt die onder de bevoegdheid valt
van de commissie voor de arbeid en de sociale
voorzorg, werd wederom onderzocht door de
alombevoegde commissie voor de buitenlandse
zaken ( 18) 1
Ten slotte nog twee oudere voorbeelden : het
wetsontwerp houdende goedkeuring van de Ein-
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dakte der Financiële en Monetaire Conferentie
van de Verenigde Naties, gehouden te Bretton
Woods, van 1 tot 22 juli 1944, werd uitsluitend
behandeld door de commissie voor de buitenland se
zaken, terwijl bij deze akte het Internationaal
Valutafonds en de Internationale Bank voor H erstel en Ontwikkeling werden opgericht, welke aa ngeleg enheid zeker ressorteert onder de commissies
voor de financiën en voor de economische
zaken ( 19).
Anderzijds moet het militair karakter an het
Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend op 4 april
1949, te Washington, niet worden onderstreept :
toch werd het desbetreffende wetsontwerp onderzocht door de commissie voor de buitenland se
zaken, zonder dat de commissie voor de landsverdediging de gelegenheid kreeg d it te bespreken (20).
Volledigheidshalve dient n u gezegd, dat er
enkele - zij het weinig talrijke - uitzon deringen
bestaan op deze nochtans vrij algemeen toegepaste
regel. Het wetsontwerp houdende goedkeuring
van het verdrag tot oprichting van de E uropese
Economische Gemeenschap en van het verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (Euratom) werd in de S enaat door
een bijzondere commissie onderzocht, die precies
zoals de vaste commissie voor de buitenlandse
zaken onder het voorzitterschap stond an de
voorzitter zelf van de Senaat ( 21) .
E en tweede te vermelden geval is het ontwerp
van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst tot herziening en verlenging van de Internationale Tarwe Overeenkomst, a fgesloten op
25 april 1956, te Londen. Het verslag werd uitgebracht door de commissie voor de buitenlandse
zaken, doch deze laatste had op uitdrukkelijk verzoek van de Senaat in openbare vergadering het
advies ingewonnen van de commissie voor de landbouw. Dit advies werd afgedrukt als bijlage tot
bedoeld verslag ( 22). Dit feit werd echter niet als

(14) Document nr 166/ 2 van de Ka mer van Volksvertegenwoordigers (zitting 1954-1955) .
(15) Document nr 201 van de Senaat (zitting 1954-1955).
(16) Document nr 294 van de Senaat (zitting 1954-1955).
(17) Document nr 267 van de Senaat (zitting 1964-1965).
(18) Document nr 292 van de Senaat (zitting 1957-1958).
(19) Document nr 18 van de Senaa t (zi tting 1945-1946).
(20) Document nr 292 van de Sen aat (zitting 1948-1949).
(21) Documenten nrs 32, 33 en 34 van de Senaat (zitting 19571958) .
(22) Document nr 378 van de Senaat (zit ting 1956-1957).

precedent weerhouden. Toen in 1963 de volgende
Internationale Tarwe Overeenkomst door het parlement werd onderzocht. gebeurde dit weer uitsluit end door de commissies voor de buitenlandse
zaken (23).
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Als oorzaak van deze parlementaire traditie om
alle verdragen en overeenkomsten met andere landen te verwijzen naar de commissies voor de buitenlandse zaken, hadden wij aangeduid de negentiende-eeuwse staatsvoluntaristische visie op de
verdra gen en het veronachtzamen van het feit dat
steeds meer verdragen ingrijpen in het interne
maatschappelijke en juridische leven van het
land (24).
Er bestaat ook nog wel een derde reden van
meer administratieve aard : artikel 12 van het
reg lement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bepaalt, dat er zovele vaste commissies zijn
als er ministeriële departementen bestaan en dat
de bevoegdheden en de benaming van de commissies door de voorzitter worden vastgesteld naar
de overeenkomstige di ensten van de ministeriële
departementen. Nu word en de ontwerpen van wet
tot goedkeuring van internationale verdragen
ingediend bij één van beid e Kamers in de vorm
van een koninklijk besluit, dat in de eerste plaats
door de minister van buitenlandse zaken medeondertekend wordt. Deze omstandigheid heeft tot
gevolg, gelet op bovenbedoelde reglementsbepaling, dat de kwestieuze wetsontwerpen ter onderzoek verwezen worden naar de commissie voor de
buitenlandse zaken.
In de Senaat is de toestandprecies dezelfde :
hij wordt geregeld door artikel 55 van het reglement. In de Hoge Vergadering is het (theoretisch)
niet de voorzitter maar het Bureau . dat de bevoegdheid van de commissies bepaalt doch steeds ten
aanzien van de diensten van de ministeriële departementen.
Daar men beschouwt dat de commissie voor de
buitenlandse zaken op parlementair plan dezelfde
bevoegdheidssfeer heeft als het gelijknamig departement op regeringsvlak. worden alle door de
minister van buitenlandse zaken in eerste plaats
medeondertekende wetsontwerpen vrijwel automatisch ter onderzoek verwezen naar bedoelde
commissie.

Nu spreekt het van zelf, dat deze commissie die
uiteraard meer op de internationale politiek is afgestemd, vooral de politieke aspecten van de naar
haar verwezen overeenkomsten zal bespreken. De
weerslag op de binn enlandse rechtstoestanden en
op het binn enlandse economische en sociale leven
worden aldus uit het oog verloren.
Om dit euvel te vermijden bestaat er een parlementaire procedure, die ter zake echter niet wordt
aangewend : de verwijzing naar twee of meer
verenigde commissies. Zo zou bijvoorbeeld de
internationale tarwe-overeenkomst onderzocht kunn en worden door d e verenigde commissies voor
de buitenlandse zaken en voor de landbouw, het
Brits-Belgisch akkoord over d e sociale zekerheid
door de verenigde commissies voor de buitenlandse
zaken en voor de tewerkstelling , de arbeid en de
sociale voorzorg , het verdrag over de burg erlijke
rechtsvordering door de verenigde commissies voor
de buitenlandse zaken en voor de justitie, enz.
Er moet echter geconstateerd worden, da t verenigde commissies over het algemeen zeer traag
werken, wellicht ten g.evolge van het te grote aantal leden en van hun gebrekkige samenwerking.
Wij stellen daarom voor, dat de in deze bijdrage bedoelde wetsontwerpen zouden verwezen
worden naar twee commissies : naar de commissie
voor de buitenlandse zaken om de internationale
aspecten ervan te behandelen en naar de deskundig meer bevoegde commissie ( landbouw, economische zaken, justitie, enz.) om de inhoud ervan
te bespreken.
Het gevaar, dat beide comm1ss1es tot tegengestelde conclusies zouden komen, bestaat in feite
niet, vermits zoals wij het reeds zegden, het parlement ten slotte in de politieke onmogelijkheid
verkeert een internationaal verdrag te verwerp en.
Het voordeel van de dubbele verwijzing zou
hierin bestaan dat de leden van de volksvertegenwoordiging scherper zouden beseffen hoe diep de
internationale overeenkomsten ingrijpen in het
binnenlandse maatschappelijke leven, waardoor de

(23) Document n r 564 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zitting 1962-1963).
Document nr 68 van de Se naat (zitting 1963-1964).
(24) D.H.M. MEUWISSEN, Enige opmerkingen over de
plaats van h et international e r echt in d e nation ale r echtsorde
(Nederlands Jurist enblad, jaargang 1965, nr 3), Zwolle, 1965,

blz . 62 e n 63.
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bespreking in de openbare vergadering van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de
Senaat minder oppervlakkig zou worden. Aldus
zou de regering ook beter op de hoogte zijn van
de opinietendenties die tot uiting komen in de
parlementaire kringen. Dit beter inzicht van de
regering ter zake zou van pas kunnen komen bij
latere diplomatieke onderhandelingen over de toepassing of de verlenging van door België afgesloten internationale overeenkomsten.

*

**
Alvorens te concluderen w ensen wij eraan te
herinneren , dat een aantal Belgische parlementsleden lid zijn van verschillende vertegenwoordigende vergaderingen bij gewestelijke internationale lichamen, zoals de Raadgevende Vergadering
van de Raad van Europa, de Assemblée van de
West-Europese Unie, de Interparlementaire Beneluxraad en het Europees Parlement te Strasbourg.
De deelneming van deze parlementsleden draagt
ongetwijfeld bij tot hun begrip van internationale
problemen, wat ontegensprekelijk gelukkig is gelet
op het boven herhaaldelijk onderstreepte groeiende
belang van het internationaal recht voor de interne
rechtsord e. Hierbij dient de aandacht erop gevestigd , dat , in strijd met wat door professor Coppieters ( 25) wordt gezegd, deze parlementsleden
die afgevaardigd worden naar bedoelde parlementaire vergaderingen, niet individueel optreden en
wel rekenschap moeten geven over hun activiteiten. Inderdaad, naar luid van artikel 83 van het
Kamerreglement moeten de parlementsleden, die
door de Kam er van Volksvertegenwoordigers word en aangewez en als Belgische afgevaardigden naar
d e Europese vegaderingen, jaarlijks bij de Kamer
verslag uitbreng en over de uitoefening van hun
mandaat en over de werkzaamheden van de vergaderingen waarvan zij lid zijn. Deze verslagen
worden ter behandeling voorgelegd aan de Kamercommissie voor Europese Zaken. Deze commissie
moet op haar beurt aan de Kamer verslag doen
over haar werkzaamhed en en over de bevindingen
waartoe zij is gekomen.
V erschillende dergelijke verslagen werden reeds
gesteld en rondgedeeld aan de Kamerleden ( en
aan het publiek via de pers), namelijk over het
aandeel van de Belgische afvaardiging in de werkzaamheden van de Raadgevende Vergadering van
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de Raad van Europa, over de werkzaa mhed en van
het Europese Parlement en over de door de Belgische afvaardiging geleverde bijdrage in d e werkzaamheden van de Interparlementaire Beneluxraad ( 26) . De Senaat bleef tot nog toe op dit
gebied achteruit staan op de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Toch werd als bijlage van het Senaatsverslag
over de Begroting van het ministerie van buitenlandse zaken een nota gevoegd in v erband met
de activiteiten van de senatoren in d e verschillende
Europese vergaderingen ( Europees Parlement,
Raad van Europa, Westeuropese U nie, Interparlementaire Beneluxraad, NAVO-conferentie van
parlementsleden) (document n r 87 van de Senaa t,
zitting 1962-1963 en n" 143 van de S enaat, zitting 1964-1965).

CONCLUSIE
Terwijl destijds de internationale overeenkomsten een residuaire rechtsbron vormd en, zijn zij
thans een overkoepelend en diep ingrijpend element van de Belgische interne rechtsstructuur geworden ( 27). Het groeiende belang van het in ternationaal recht voor de Belgische gemeenschap in
al haar aspecten maakt een grondige behandelin g
van de verdragen, tractaten, overeenkomsten in
het Parlement nog meer noodzakelijk dan vroeger.
Deze noodzakelijke grondigere bespreking in het
Parlement kan verwezenlijkt worden door het
onderzoek van de wetsontwerpen tot goedkeuring
van internationale overeenkomsten niet meer uitsluitend toe te vertrouwen aan de meer internationaal gerichte parlementaire commissies voor de
buitenlandse zaken, maar door hierbij d e meer op
het binnenland afgestemde parlementaire commissies te betrekken ( de commissies voor de economische zaken, voor de landbouw, voor de fina nciën, voor de justitie, enz.).
Deze grondige behandeling van de inhoud van
de door België afgesloten verdra gen zou het

(25) Emmanuel COPPIETERS, op. cit., blz. 120.
(26) Doc umenten nrs 624, 662 en 840 va n de Kamer van
Volks ve rtegenwoordigers (zitting 1963-1964) .
Document n r 893 van de Kame r va n Volk svertegenwoordigers
(zitting 1964-1965).
(27) P ierre WIGNY, op. cit ., blz . 110.
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belangstellende publiek de gelegenheid geven beter
en nauwkeuriger op de hoogte te zijn van de door
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*
De wetgevende Kamers, gesproten uit de algemene verkiezingen van 23 mei 1965 bezitten , naast
hun normale bevoegdheden , de macht om de grondwet te veranderen in de perken aangegeven door
de vooropgestelde herziening sverklaringen gestemd
in 1965 ( 1) .
Wij hebben reeds twee belangrijke bijdragen
gewijd aan het probleem van de eerste faze van
de herziening van de grondwet ( 2). Wij beperken
ons hier tot het inleiden van een algemene tabel.
In bijgaande tabel komt, onder beknopte vorm ,
een vergelijking tot stand tussen de twee vooropgestelde grondwetsherzieningen van 1954 en
van 1958 en deze van 1965.
Terzelfdertijd hebben wij de in 1965 door de
regering neergelegde teksten aangegeven met
hun eventuele wijzigingen na besprekingen door
Kamer en Senaat, ges temd.
Uit de tabel kan een eerste en belangrijke vaststelling worden getrokken : de huidige grondwetgevende Kamers hebben, op één uitzondering na,
een even grote taak als hun voorgangers van
1954-1958 en van 1958-1961 (3).
Nochtans zal de opdracht van de huidige grondwetgevende Kamers veel ruimer zijn. Men mag
terecht verklaren dat het de ruimste opdracht is
die men ooit aan de grondwetgevende Kamers ,
sedert 1831 , toevertrouwd heeft.

Het invoegen van de artikelen 3bis en 38bis met de nodige aanpassing van het a rtikel 23 vormen wellicht de belangrijkste aanpassing van
het unitair staatsbestel van België aan de wezenlijkheid van twee ( zelfs drie) onderscheidbare en
min of meer homogene gebieden die, taalkundig
tenminste, duidelijk afgebakend kunn en word en.
Deze door de regering neergelegde verklaringen tot herziening, werden in hun geheel door
Kamer en Senaat opgenomen. De lange politieke
voorbereiding ervan verklaart dit voldoende ( 4).
Het parlementair initiatief behelsde, tijdens de
korte debatten die de eerste faze van een zo
belangrijke grondwetsherziening ver gezelden, vooral minder omvangrijke aanpassingen.

(1) Belgische Staatsblad, 17 april 1965.
(2) DE CROO (Herman Fr.), « 1961-1965 : De Wording van
een Grond wetsherziening ». in Rechtskundig W eekblad, 19641965, kol. 1729 tot 1758.
DE CROO (H.Fr.), « Vers u ne nouvelle R évislon Consti tutionnell e? », in Journal d es Tribunau x, 1965-1966, pp , 181-189.
De eerste studie behandelt op uitvoerige wijze het tot s tand
komen van de verkl a ringen tot de herziening van de grondwet
gedurende de leg is latuur 1961-1965. De tweede bijdrage h eeft
het veeleer over d e problemen van de machtsbeperking door
de gewone werkgever aan de grondwetgever opgelegd , ove r
de politieke akkoorden terzake en de ontleding van de voorziene bepalingen.
(3) De uitzondering betreft bepalingen te voorzien om de
verva nging van een rechtmatig verhinderd K a merlid of Senator, g rondwettelijk t e regelen . Alhoewel niet voorgesteld door
de regering kwam een gelij kwaard ig voor stel wel in de Senaat
voor. De Kamer verwierp het.
(4) Een politieke werkgroep (bestaande uit vertegenwoordiger s van d e toenmalige regeringscoalitie CVP-ESP ) en een
Driepartij enkommissie voor de

Niet alleen vindt men de noodzakelijke aanpassin g van ons Staatsbestel aan de internationale
rechtstoestand terug , maar worden er een reeks
zeer diepgaande en nieuwe bepalingen in het vooruitzicht gesteld.
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hervorming der instemngen,

hadden de aan gang zijnde grondwetsherziening zorgvuldig
voorbereid .
D e besluiten van deze twee extra-parlementaire werkgroep en (alhoewel in overgrote meerderheid samenges teld uit
politieke p ersonaliteiten , die in Kamer en Senaat zetelden)
werden als Parl ementaire bescheiden neer gelegd met het regeringsontwerp , houdende de te h erziene bepalinge van de
grondwet: zie P.B . Kamer (1964-1965), Nr 993/ 1.

Nochtans is het op initiatief van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers dat de belangrijke bepaling om aan publiekrechterlijke instellingen, toe te
laten, voorstellen te maken, aan Wetgevende
Kamers of aan de regering , werd ingelast.
Hetzelfde geldt voor de nieuwe mogelijkheden
aan grote agglomeraties en aan federaties van
gemeenten geboden. De grondwet zal eventueel
bepalen welke de regelen zullen zijn voor het oprichten van grote agglomeraties en voor het samenstellen van federaties van gemeenten, terwijl beide
nieuwe instellingen over een eigen belastingspotentieel zullen kunnen beschikken.
E en van de belangrijkste verklaringen tot herziening, door de regering neergelegd, werd ver•
worpen. Zij had een eventuele delegatie vanwege
de wetgevende Kamers aan hun kommissies met
zich gebracht ( 5) .
T enslotte laat bijgaande tabel ons toe de houding van de Senaat, bij het formuleren en het
bepalen van de inhoud der aangeduide verklaringen tot herziening, te ontleden.
De veralgemening der verklaringen en de weigering om bindende voorschriften te stemmen.
komt nog meer tot uiting wanneer men weet dat,
meningmaal in deze voorbereiding, de houding van
de Senaat fundamenteel verschilde van deze van
de Kamer.

Gans het dilemme van Wetgevende Kamers
tegenover Grondwetgevende Kamers , komt hier
tot uiting ( 6).
De Senaat wenste aan de Grondwetgevende
Kamers een zo breed mogelijke bevoegdheid te
schenken, door haar geen te enge verklaringen tot
herziening na te laten. De Kamer verkoos echter
dat de vooropgestelde tweede faze van de grondwetsherziening zou geschieden volgens een welbepaalde manier aan de hand van vooraf gaandelijke nauw bepaalde verklaringen ( 7).
De werkzaamheden die de tweede faze van de
grondwetsherziening uitmaken zijn begonnen ( 8).
Zij zullen met evenweel aandacht door de politici, als door de publicisten gevolgd worden.

(5) « Titel III, door invoering van een artikel 26 bis, betref fende de eventuële delegatie door elk der Kamers van bepaalde bevoegdheden aan hun kommissies of afdelingen». Zie P.B .
Kamer (1964-1965) , Nr 993/ 1, blz. 9 en blz. 25.
Dit is nochtans een zeer scheppend idee. Zie bv. DE CROO
(Herman , Fr.), « Parlement et Gouvernement », Bruylant, 1965
(Brussel), blz. 151, waar sommige voorbeelden worden ontleed.
Het systeem werkt ook goed in Italië. Zie bv. GOGUEL (Fr.),
« La procédure itallenne de voter Jes lois en commiss ions »,
Rev. Française de Bo. Pol., 1954, blz. 836-842.
(6) Zie DE CROO (H. Fr.) , < R echtskundig Weekblad », Op.
oit., kol. 1747
(7) Zie terzake onze ontleding, gestaafd op de c Rechtspraak •
van de voorgaande herzieningen van de grondwet: DE CROO
(H. Fr.), Op. ei. Journai de Tribunaux, 1965-1966, pp. 186-187.
(8) P.B . Kamer (1965-1966), Nr 47/ 1: De samenstelling van
de Kommissie voor de herziening van de Grondwet.
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Tabel der vooropgestelde te herziene bepalingen
van de grondwet
*
Door de kamer
goedgekeurd,
geamendeerd
of voorgeste ld
(24 maart 1965)

Door de regering
voorgesteld
( 1 maart 1965)

Door de Senaat
goedgekeurd,
geamendeerd
of voorgesteld
(l april 1965)

1o. Artikel 1, door opheffing van het vierde I id.

Idem

Van het 4<> lid van artikel
1 van de Grondwet.

20. Titel 1, door invoeging

Idem

Idem

Artikel 6, tenein de nader
te bepalen dat de gelijkheid van d e Belgen voor
de wet , elk onderscheid
met name volgens geslacht
godsdienst of ras uitsluit.

Artikel 6 van de Grondwet.

Definitieve goedkeuring
door d~ kamer.
Geamendeerd
of verworpen
door de Kamer
(6 april 1965)

Idem

-

Definitieve
Goedkeur ing
door d e
Senaat
(8 april
1965)

-

Voorgesteld
v oor he rziening
in 1954
(B elg. St.
14 maart 195 4)
in 1958

(Be lg. St.

30 apri l 1958)

Ar ti k el 1, ali n ea 4.

-

van een artikel 3 bis, betreffende de taalgebieden.

30_ Artikel 6 , t eneinde (inzonderheid) nader te bepalen dat de ge lijkheid
van de Belgen voor de
wet, elk onderscheid volgens geslacht, godsdienst
of ras uits~uit.

Artikel 6, door toevoeging van een derde
lid,
betreffende het
weren van elke discri.

Idem

-

minatie .

4o. Artikel
Grondwet.

22

van

de

Idem

Idem

-

-

50_ Artik el
Grondwet.

23

van

de

Idem

Idem

-

-

-

60. Titel 11 door invoeging

Idem

Idem

-

-

-

Nihil.

Titel 111 van de Grondwet
door invoeging van een artikel 25 bis betreffende de
uitoefening van bevoegd heden door supranationale
of internationale gezagsorganen .

Idem

70_ Titel 111 , door invoe-

Verworpen.

V e rworpen.

So. Artikel 27.

Verworpen.

Artikel 27 .

9o. Artikel 36.

V erworpen .

Artikel 36.

Ar tikel 22.

van de bepalin gen betref -

fende de economische en
sociale rechten.
Artik el 25 bis , betref fende d e u i t oefen ing van bevoegh eden door supranat ionale o f internat ionale
geza gsorganen.

ging van een artikel 26
bis, betreffende de eventuele delegatie, door elk
d er Kamers van bepaalde
bevoegdheden
aan
hun
commissies of afdelingen.
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Verworpen.

Idem

Idem

A r t ike l 36 .

Door de Senaat
goedgekeurd,
geamendeerd
of voorgesteld
(1 april 1965)

Door de kamer
goedgekeurd,
geamendeerd
of voorgesteld
(24 maart 196 5)

Door de regering
voorgesteld
(1 maart 1965)

Definitieve goedkeuring
door de kamer.
Geamendeerd
of verworpen
door de Kamer
(6 april 1965)

Voorgesteld
voor herziening
in 1954
(Belg. St.
14 maart 1954)
in 1958
(B elg. St.
30 april 1958)

Definitieve
Goedkeuring
door de
Senaat
(8 april

1965 )

1Qo. Titel 111, hoofdstuk
1, door invoeging van een
artikel 38 bis, houdende
regeling van de bijzondere
procedure
welke
moet
worden in acht genomen
voor
wetson twerp en
of
voorstellen, die de betrekkingen tussen de taalgemeenschappen ernstig in
gedran g zouden
kunnen
bren gen .

Idem

1 Jo. Artikel 39 met uitzondering van de tweede
volzin v an die bepaling.

Artikel 39 met uitzondering van d e tweede volzin
van die bepaling en wel

-

Idem

Artikel 39.

Artikel 39, met uitzondering van de laaste

-

-

Idem

A r tik el 39.

zin .

alleen om rekening te
houden met de nieuwe
technische procédés wa arvan de parlementslede n
gebruik maken bij het uitbrengen van hun stem .

Nihil.

Titel 111, hoofdstuk 1, door
invoeging van een artikel
39 bis, betreffende de vervangin g van een lid van
de Kamer of de Senaat
w anneer deze verhinderd
is aan de beraadslagin gen
en de stemmingen deel te
nemen .

N ihil.

Verworpen .

niet
overgenom en

Tit el 111, hoofdstuk
1 door de toevoe gi n g van bepalingen
door invoeg ing van
bepali ngen op grond
waarvan de leden

van de Sena at en
van de Kamer van
Volksvert egenwoor digers , di e geroepen word en om h et
ambt van minister
uit t e oef enen , om
in
publiekrechterlijke supranationale of internationale

organi saties te z e tel en of om militaire dienst te verrichten, aan
een
ander lid volmacht
kunnen geven om
hun pl aats deel te
nemen aan de beraadsla gingen
va!1
de V ergadering.
120. Artikel 41.
130. Artikel 47 .

Verworpen .

V erworpen.

Idem

Artikel 47, eerste en derde

Idem

lid .
Nihil.

De
ove,ga ngsbepalinge n
van artikel 47, door opheffing ervan.

Tot opheffing van de overga ngsbepali ngen in de artikelen 47, 52 , 53 en 56
bis van de Crondwet.

Tot opheffing van de
overgangsbepalingen
betreffende de artikelen 47 , 52, 53 en 56
bis van de Grondwet.

A rtik el 47, ee rste
lid doo r wijzi gin g

van
«

de

woo rden

sedert t en min st e

z.es maanden woonachti g

zijn

in

de

z eide gemeente

A rtikel
lid.

47,

>.

derde

33)

Defin itieve goe dkeuring
door de kam e r.
Geamendee rd
of verworpen
door de Kamer
(6 april 1965)

Definitieve
Goedkeuring
door de
Senaat
(8 april
1965)

Door de kame r
goedgekeurd ,
geamendeerd
of voorgest e ld
(24 maart 1965)

Door de Senaat
goedgekeurd ,
gea mendeerd
of voorgest e ld
(1 ap ril 1965 )

140. Artikel 49.

Idem

Idem

-

-

150. Artikel 52.

Idem

Idem

-

-

Van de overgangsbepalin ...
gen van artikel 52 door
opheffing ervan.

Tot opheffing van de overgangsbepalingen in de artikelen 47 , 52 , 53 en 56
bis van de Crondwet.

Tot opheffing van de
overgangsbepalingen
betreffende de artikelen 47, 52 , 53 en 56
bis van de Grondwet.

Idem

Idem

Nihil.

Van de overgangsbepalingen van artikel 52 door
cpheffing ervan.

Tot opheffing van de overgangsbepalingen in de artikelen 47, 52 , 53 en 56
bis van de Crondwet.

Tot opheffing van de
overgangsbepa lingen
betreffende de a rtikelen 47, 52 , 53 en 56
bis van de Grondwet.

Idem

170_ Artikel 54.

V erworpen.

Artikel 54.

Verworpen .

Idem

1 Bo. Artikel 56 bis.

Van a rtikel 56 bis :
Van artike l 56 bis :
a ) met he t oog op de af- Zonder uitsluiting van de
schaffing of de eventuele eventuele bepalingen van
w ijziging van de voorwaar• kwalificaties voor de proden van verkiesbaarheid vinciale en de gecoöpteerde
waaraan de rechtstreeks senatoren.
gekozen senatoren moeten

Doo r de regering
voorgesteld
( 1 maart 1965)

Nihil.

l 60. Art ikel 53 .

-

Idem

Idem

Voorgesteld
voor herziening
in 1954
(Be lg. St .
14 maart 1954)
in 19 5B
(Bel~. St.
30 ap ri l 1958 )

Art ikel 52.
Ove rgangsbepa lingen van a rt ikel 47 .

-

-

-

Over gangsbepalingen van artike l 52.
Overgan gs bepal ingen van a rt ikel 53 ,
Ove rga ngs bepalingen van a rt. 56 bis.

Artike l 56 bis.

vo!doen.

b) met

het oog op de
vaststelling van
de voorwaarden van verkiesbaarheid , waaraan de
provincial e en gecoöpteerde senatoren moeten vol doen.
eventuele

Nihil.

Van de overgangsbepalin- Tot opheffing van de overgen van artikel 56 bis, gangsbepalingen in de ardoor opheffing ervan.
tikelen 47, 52 , 53 en 56
bis van de Crondwet.

Tot opheffing van de
overga ngsbepa lingen
betreffende de artikeJen 47, 52, 53 en 56
bis van de Grondwet.

-

Ide m

190. Van artikel 56 te r.

idem

Idem

-

-

20o. Van artikel 57.

Idem

Idem

-

-

Nihil .

Nihi l

Artikel 59 .

Verworpen.

210. Titel 111 , hoofdstuk
11 , door invoeging van een
artikel 65 bis, houdende
bepalingen betreffende het
statuut van de verschillende categoriën van mi -

V erworpen.

Ve rworpen.

-

-

Artikel 57.

-

Idem

-

nisters.

220. Van a rt ikel 68 .
230.
lid.
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Van

artikel

70,

1e

idem

Idem

-

-

Arti kel 6 8.

Idem

Idem

-

-

Artikel
lid.

70, eerste

Door de kamer
goedgekeurd ,
geamendeerd
of voorgest eld
(24 maart 1965)

Door de regering
voorg esteld
(1 maart 1965)

Door de Senaat
goedgekeurd,
geamendeerd
of voorgesteld
( 1 april 1965)

Defi n it ieve goedkeuring
door de kamer.
Geamendeerd
of verworpen
door de Kamer
(6 april 1965)

Definit ieve
Goed keuring
door de
Senaat
(8 apri l

1965)

Ni hil.

Titel 111 , hoofdstuk 11 ,
afdeling Il , door invoeging
van één of mee r ni euwe
bepa lin gen, handelende ove r
het statuut van de st aat ssec retarissen en va n de

Titel 111 , hoofdstuk Il, afdeling Il, door invoeging
van één of meer nieuwe
bepalingen handelend over
het statuut van staatssse•
cretaris
en van onder
onde rstaatssecretarissen, e n Staatssecretaris.
van de artikelen 36, 43,
56 bis, 63, 6 5, 73, 79, 82,
86, 87, 88, 89, 90, 91 en
134, doch enkel met het

Voorgesteld
voor herzienin g
in 1954
(B elg. St.
14 m aa rt 1954)
in 1958
(Bel g. St.
30 april 19 58)

-

-

-

-

-

-

-

-

Idem

oog op de coö rdinatie van
di e t ekst en met de eventu ele instel li ng van de
funct ies van st aatssec retaris en onderstaa t ssecretari s.

240. Artikel 84.

Idem

Idem

250, A rtikel 92 .

Verworpen .

Verworpen .

Nih i l.

Ti tel 111 , door invoeging
van een hoofdstuk Il bisrecht van voorstel-bevattende een artikel 91 bis,
atd ertoe strekt door de
w et aangewezen publiekinstellingen ,
recterl i jke
zoals cultuurraden, economlsche en sociale raden, te
machtigen voorstellen bij
de Regering of bij de
Kamers aa nhangig te ma-

Verworpen.

(zie artikel 27)

Ti tel 111, door invoeging van bepalingen
die ert oe strekken pub liekrechterlijke instellingen te machti gen
voorst ellen bij de Re ger ing of bij de Kamers
aanhangig te maken.

Idem

-

ken met inachtneming van

de door de wet gestelde
voorwaarden, welke met
name betrekking hebben
gekwalificeerde
op
de
meerderheden, waaraan die

voorstellen in die instellingen onderworpen zouden
zijn.

260. A rtikel 93 .

Idem

I dem

-

-

-

270. Artikel 96.

Idem

Idem

-

-

-

280. Artikel 97.

Idem

Idem

-

-

-

290. Artikel 98.

Idem

Idem

-

-

-

Nihi l.

30<>. Artik el 104.
3 10, Artike l 105, 2• lid.

Artikel 99.

Nihil .
Idem

Verworpen.

Verworpen .

Idem

Artikel 105.

A rt ikel 105 door toevoegi ng van een bepo ling betreffende de
arb eidsge rechten.

Idem

-

-

-

-

-
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Door de ka mer
goedgekeurd,
geamendeerd
of voorgest eld
(24 maart 1965)

Door de Senaat
goedgek eurd ,
geamen deerd
of voorg est eld
( l april 196 5)

320. Titel 111, h oofdstuk
111 , doo r invoeg ing v an een
ar tikel 107 bis, bet reffen de de niet-toepassi ng va n
in t ernr echterl ij k e we t s-of
ve rorden ingsbepali ngen di e
in strijd zouden zijn m et
h et
intern ationaal
recht
of m et h et gemeensch apsrecht van suprana t ion ale
inst ellingen.

Titel 111 , h oofdstuk 111
door invoegin g van een arti ke l l 07 bis betreffende
confli et en tussen w ettelij k e of b estuursrechtelijke
bepalingen van intern re cht
en bepalingen van interna t ionaal recht of ge meensch aprecht.

Idem

330. T it el 111 doo r invoe gin g v an een h oofdstuk
111 bi s bet re ffende de admi nistra ti eve
rechtsco lleges en de Raad va n St ete .

Idem

Idem

Door de regering
voorgesteld
( l maart 1965)

340, Van artikel l 08 .

Van artikel 108 en van
titel lil, hoofdstuk IV,
door

invoeging

van

Def initi ev e goedkeurin g
door de k am er.
Geamendee rd
of ve rworpen
door de Kam er
(6 april 1965 )

A rti kel l 08.

Idem

Titel lil, hoofdstuk IV,
door invoeging van artikel
108 bis, waarbij het mogelijk wordt
gemaakt in
voorkomend geval te bepalen welke principes gel-

Idem

een

artikel 108 bis, waarbij
het mogelijk wordt gemaakt
in voorkomend geval te
bepalen welke principes
gelden voor de federaties
van gemeenten en de grote

agglomeraties.
Nih i l.

Nihi l.

den voor de federaties van
gemeenten en de grote agglomeraties.
Nihil.

Artikel 110, door toevoeging van een bepaling met
betrekking tot de belastingen ten gunste van de
grote agglomeraties en federaties van gemeenten die
bedoeld zijn bij de herziening van artikel 108, en

Van artikel 110, door toevoeging van een bepaling
met betrekking tot de belastingen ten gunste van
de grote agglomeraties en
federaties van gemeenten.

Idem

A rtikel 11 3, doo r t oevoeging van een bepaling m et
betrekking t ot de retributies t en gunste van de
grote agglomeraties en de
federati es v an gem eenten
die bedoeld zijn bij de
h erzi ening van artikel 108
en door invoeging van een
nieuw artikel l 08 bis.

Artikel 113 , door toevoe ging van een b epalin g m et
betrekking t ot de retribut ies t en gunst e va n de
grot e agg lom era t ies en f ederaties van gemeenten.

Idem

Idem

Idem

door de invoeging van een

nieuw artikel 108 bis.
Nihil.

350, Titel IV door invoegi ng v an een artik el 11 S
bis betreffende de f inan ci ële programma 's welk e
over v erschill ende
jaren
zijn gespreid .
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Def in i ti eve
Goedk eu ri n g
door de
Senaat
(8 ap ri l
1965)

Voorgesteld
voor herz iening
in 1954
(Belg. St.
14 maart 1954)
in 1958
(Belg. St.
30 apri l 1958)

Door de regering
voorgesteld
(1 maart 1965)

Nihil.

Door de kamer
goedgekeurd
geamendee rd
of voorgesteld
(24 maart 1965)

Ar t ikel 116 , 2e lid.

360. Artikel 126.
Nihi l.

Door de Senaat
goedgekeurd
geamendeerd
of voorg esteld
(l april 1965)

Artikel 116, 1ste lid en 2•
lid.

Idem
Artikel 129, om de verplichte bekendmaking van
gemeentereglementen
de
nader te bepalen.

37 0 Titel VII, door invoeging van een art. 131
bi s, strekkende tot het
verbieden van elke grondwetsherziening in oorlogstijd of wanneer de Kamers
zich in de onmogelijkheid
bevinden vrij te vergaderen op nationaal grondgebied.

Idem

Idem
Verworpen.

Definitieve goedkeurin g
door de kamer.
Geamendeerd
of ve rworpen
door de Kamer
(6 april 1965)

Artikel 116, 2• lid.

Idem

Idem

-

Definitieve
Goedkeuring
door de
Senaat
(8 april
1965)

Idem

Voorgesteld
voor herziening
in 1954
Belg. St.
14 maart 1954)
in 1958
(Belg. St.
30 april 1958)

-

-

-

-

-

-

-

Nihi l.

Artik elen 132, 135 en 136
door opheffing ervan.

Artikel 132.

Idem

Artikel 132 door
opheffing ervan.

Nih i l.

NihiL

Art ikel 135.

Idem

Artikel 135 tot opheffing ervan.

Nih il.

Nihil.

Artikel 136.

Idem

Artikel 136 tot opheffing ervan.

Nih i l.

N ihil.

Artikel 139.

Idem

380. Titel VI Il , door toevoeging van een art. 140,
bepalende dat de Belgische
grondwet in het Frans en
in het Nederlands is gesteld en dat beide teksten
rechtsgeldig zijn .

Titel 111, door toevoeging
v an een artikel 140, bepal ende dat de Belgische
Grondwet in het Nederlands en in het Frans is
gesteld en dat beide tekst en rechtsgeldig zijn .

Idem

390_ Van alle artike len van
de grondwet , alleen om de
Nederlandse versi e ervan
vast te stellen.

Van al de artikelen van de
Grondwet, alleen om de
Nederlandse versie ervan
va st t e stellen.

Reden bestaat tot vastste lling van de Nederlandse
versie van de Grondwet.

fit el VI 11 door toevoeging van een
art. 140, bepalende
dat de Belg. Grondwet in het Frans
en in het Nederlands is gesteld en
dat beide teksten
rechtsgeldig zijn.
Van de tekst van de
grondwet om de Nede rlan dse versie ervan
vast te stellen .

Idem

Van al de artik elen van de Grondwet maar alleen om
de Nederlandse versie ervan vast te
stellen.
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Pressiegroepen in aktie
door Yvo NUYENS.
Lector

K.U. Leuven.

*
INLEIDING
leder, die niet een zekere belangstelling het politieke leven in België volgt, wordt getroffen door
het groot aantal groepen, welke hierin optreden en
een bepaalde rol spelen in het verloop, het funktioneren van dit politieke leven, zodat men wellicht beter van « het politieke proces » zou kunnen
spreken. Het gaat hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend
om politieke partijen en pressiegroepen. Bovendien
is het een feit dat zowel partijen als pressiegroepen
voortdurend in aantal toenemen. Voor de partijen
kwam dit bijzonder duidelijk tot uiting bij de
laatste wetgevende verkiezingen, toen men overal
in het land een sterke toename van het aantal partij en kon vaststellen ( cf het arrondissement Brussel waar niet minder dan 14 lijsten - en dus ook in
zekere zin partijen - aan de kiesstrijd deelnamen) .
Wat de pressiegroepen betreft, hoeft men slechts
de dagelijkse krant in te zien om zich van de voortdurende vorming van nieuwe pressiegroepen te
overtuigen.
Het bestaan en de toename van deze groepen
vastgesteld zijnde. kan men zich de vraag stellen
naar het waarom. de ontstaans- en bestaansreden,
de doelstelling van deze groepen. Ofschoon wij
onze beschouwingen willen beperken tot de pressiegroepen, kan vooraf het doel van de partijen
zeer kort samengevat worden als volgt : de verovering en bezetting van de politieke macht, met
de bedoeling deze macht, eenmaal in handen, aan
te wenden voor de realisatie van een bepaalde globale maatschappijvisie ( 1) . De pressiegroepen daarentegen viseren niet de verovering en de uitoefening van de politieke macht, maar zijn slechts
gericht op de beïnvloeding, het oriënteren van de
politieke machtsuitoefening. Dit gebeurt dan niet
met de bedoeling een globale maatschappijvisie tot
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ontwikkeling te brengen, maar wel om de eigen
sektoriële groepsbelangen te behartigen en te verdedigen, ofwel tegen een voor de groep ongunstig
overheidsingrijpen, ofwel tegen een voor de groep
ongunstige maatschappelijke evolutie. In beide gevallen tracht de pressiegroep, ofschoon niet politiek maar maatschappelijk van natuur, met politieke middelen een impuls te geven aan het
politieke beleidvormingsproces, die tevens een
oriëntatie inhoudt. Essentieel is echter dat zij in
dit proces geen positie van politieke verantwoordelijkheid inneemt of nastreeft, aangezien zij enerzijds haar politieke aktie wil voeren buiten het
kader van de formele politieke machtsinstellingen
en anderzijds als promotor verschijnt van afgebakende materiële of morele groepsbelangen.
Welke middelen worden door de pressiegroep
aangewend om haar objektieven te realiseren?
M.a.w. de vraag wordt gesteld naar de aktietechnieken, welke de pressiegroep inschakelt om aan het
politieke beleid een oriënterende of. indien mogelijk, determinerende impuls te geven. Onmiddellijk kan hierop geantwoord worden dat d eze
aktietechnieken een uitgebreid en omvangrijk arsenaal uitmaken, waardoor de indruk kan verwekt
worden dat de pressiegroepen over een geweldig
machtsapparaat beschikken. Of nog : d a t de macht
van elke pressiegroep in het bijzonder zich steeds
en overal even sterk kan laten gelden.
iets is
echter minder waar, in de eerste plaats omdat het
gebruik maken van deze aktietechnieken voor de
pressiegroep steeds een voorwaardelijk gebruik is,
d.w.z. afhankelijk van bepaalde voorwaarden; en
in de tweede plaats omdat met de opsomming

(1) Zie hierover LADRIERE J., in GILSON A ., P our une

démocratie ef!ica ce, Leuven , Univer sitaire Boekhandel, 1965,
blz. 49-52.

van aktietechnieken nog niets gezegd wordt
over de efficiëntie, de doeltreffendheid van deze
technieken. Wanneer dus hier de aktietechnieken
van de pressiegroepen worden behandeld, dan
gebeurt dit alleen met de bedoeling een inv,e ntaris
op te maken van de mogelijkheden, waarover de
pressiegroepen kunnen beschikken mits aan zekere
voorwaarden te voldoen, voorwaarden die slechts
sekundair ter sprake zullen komen. Bovendien is
deze inventaris niet exhaustief. maar wil hij alleen
een inzicht verschaffen in de wijze waarop de
meeste pressiegroepen te werk gaan om hun doelstell ingen te realiseren. Rekening houdend met
deze bemerkingen is het naar onze mening mogelijk de aktietechnieken van de pressiegroepen uit
te splitsen en onder te brengen in twee grote kategorieën, nl.

I. lndirekte technieken.
Il. Direkte technieken.

tische staat te beschouwen als de centrale assen
rondom dewelke het machtsvormingsproces zich
ontwikkelt. Door relaties en kontakten met één,
verscheidene of elk van deze faktoren, poogt de
pressiegroep te bekomen dat het politieke spel als
het ware automatisch in overeenstemming met haar
belangen wordt gespeeld, zodat zij geen speciale.
op een specifiek doel gerichte akties hoeft te ondernemen. Wanneer dit niet het geval is, m.a.w.
wanneer een direkt en op een konkreet doel gericht ingrijpen noodzakelijk blijkt te zijn, dan dragen deze relaties en kontakten ertoe bij om deze
interventie met maximale kansen op succes te doen
verlopen.
We zullen thans systematisch deze vier faktoren overlopen om na te gaan welke technieken door
de pressiegroepen worden aangewend om een dergelijk netwerk van relaties en kontakten tot stand
te brengen.
1. Relaties met de Instellingen.

I. INDIREKTE TECHNIEKEN
Wat wordt bedoeld met indirekte technieken of
technieken van oneigenlijke pressies ? De indirekte
technieken beogen niet de rechtstreekse interventie
bij de politieke gezagdragers, maar zijn bedoeld als
middelen om een dergelijke interventie ofwel overbodig te maken ofwel voor te bereiden en op optimale wijze te laten verlopen. Het hoofddoel van
deze technieken bestaat erin een netwerk van relaties en kontakten tot stand te brengen en te onderhouden tussen eensdeels de pressiegroep zelf en
anderdeels de faktoren of elementen welke een rol
spelen in het machtsproces, waaruit het politiek
beleid resulteert. Aldus tracht de pressiegroep
door dit relatie- en kontaktennet haar eisen, opvattingen en houdingen te doen doordringen in
en te laten aanvaarden door in de eerste plaats
de instellingen , die formeel met de beleidsbeslissingen belast zijn (parlement, regering en administratie), in de tweede plaats de politieke partijen,
die een belangrijke rol spelen zowel in de samenstelling van genoemde instellingen als in de
besluitname zelf, vervolgens de publieke opinie,
die in een demokratische staatsconstellatie dikwijls
de rol van vierde macht speelt, en tenslotte de
andere pressiegroepen, welke eveneens een aandeel opeisen in het politieke beslissingsproces. De
vier genoemde elementen zijn in een demokra-

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen
parlement, regering en publieke administratie,
instellingen, die elk een specifiek aandeel hebben
in het nemen en uitvoeren van politieke beslissingen .
A . PARLEMENT.

Ofschoon men van verschillende zijden de nadruk legt op een steeds verdergaande machtsverschuiving ten nadele van het parlement, blijft dit
laatste een onmisbare schakel voor het funktioneren van de demokratische staat door zijn dubbele
rol van wetgeving en kontrole op regering en administratie. Vandaar dat het voor de pressiegroep
belangrijk is in het parlement over een aantal mandatarissen te beschikken, die haar belangen genegen zijn en bereid worden gevonden deze te
verdedigen wanneer zij aan bod komen. En welke
mandatarissen komen hiervoor meer in aanmerking
dan degene, die door hun lidmaatschap van de
pressiegroep blijk geven van een hoge identifikatie met het geponeerde groepsbelang ? Er bestaan twee mogelijkheden om tot een dergelijke,
bijna officiële vertegenwoordiging in het parlement te komen. Een eerste mogelijkheid komt
hierop neer dat een aantal leden van de pressiegroep zich bij de wetgevende verkiezingen kandidaat stellen op de lijst van één of meer politieke
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partijen en aldus hun kans gaan om als mandataris verkozen te worden. Zo beschikt het Algemeen Belgisch Vakverbond via de BSP over een
direkte vertegenwoordiging in het parlement, terwijl de christelijke standsorganisaties ( Algemeen
Christelijk Werkersverbond, Nationaal Christelijk
Middenstandsverbond en Belgische Boerenbond)
langs deCVPeen aanzi enlijk aantalwoordvoerders
of gedelegeerden in het parlement tellen. Dit zijn
wel de klassieke en ook meest geciteerde voorbeelden, maar de laatste wetgevende verkiezingen
hebben uitgewezen dat ook andere pressiegroepen,
zoals de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ,
de Vlaamse Volksbeweging en het Vlaams Aktiekomitee, van deze mogelijkheid gebruik hebben
gemaakt. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat deze kandidaatstellingen niet noodzakelijk
gebeuren in funktie of in opdracht van de pressiegroep, waarvan men deel uitmaakt, maar, afgezien de motivatie, blijft niettemin na de verkiezing het feit van de formele binding met een
bepaalde pressiegroep, waarvan men deze mandatarissen als woordvoerders zal beschouwen. Teoretisch kan deze techniek door elke pressiegroep
toegepast worden, maar in feite blijft zij beperkt
tot een relatief klein aantal pressiegroepen. De
verkiezingen zijn in België immers een bijna
eksklusieve aangelegenheid van de partijen, die de
kandidaatstellingen regelen en organiseren. De
partij zal slechts de opname van kandidaten van
een bepaalde pressiegroep aanvaarden, wanneer
zij hieruit enig elektoraal voordeel kan halen. En
vermits de meeste pressiegroepen in België - met
uitzondering van de grote sociaal-ekonomische
groepen - minderheidsgroepen zijn, organisaties
die een minderheid van staatsburgers verenigen,
is dit elektoraal voordeel in de meeste gevallen
miniem. Bovendien spelen partijdiscipline en partijideologie hierin eveneens een bepalende rol. In
de VSA bv. , waar de partijtucht zwak en de partijideologie w einig afgelijnd is, kunnen de partijen
zich voordoen als conglomeraten van een zo groot
mogelijk aantal pressiegroepen, wat niet het geval
is voor België, waar discipline en ideologie een
dergelijke systeem sterk afremmen. Beide faktoren
bemoeilijken in België eveneens het in toepassing
brengen van de tweede mogelijkheid. Deze tweede
modaliteit bestaat hierin dat de pressiegroep, nadat de verkiezingen voorbij zijn en het parlement
dus is samengesteld , een aantal parlementairen in
haar aktie integreert door hen een leidende of
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ere-funktie in de groep aan te bieden. Deze parlementairen worden niet noodzakelijk uit één bepaalde partij gerekruteerd, maar kunnen uit verschillende partijen komen. Zo bv. de Bond van
Grote Gezinnen van België, d ie mandatarissen uit
de drie traditionele partijen in zij n raad van
beheer heeft opgenomen, een aantal oudstrijdersverenigingen, nationalistische groepen ( vooral aan
Waalse zijde) , regionale welvaartsor ganen, maar
ook bepaalde grote bedrijven en finantiële groepen,
die eveneens hun pionnen in de kamers hebben.
In beide gevallen gaat het om een formele binding tussen pressiegroep en politieke mandatarissen, zodat men in zekere zin van een « officiële »
vertegenwoordiging in het parlement zou kunn en
spreken. Dit verschijnsel werd voornamelijk in
Engeland grondig bestudeerd. Zo telt Stewart,
uitgaande van de pressiegroepen, ± 100 groepen,
die over vertegenwoordigers in het Britse Lagerhuis 1951-1955 beschikken (2). Finer, die van de
parlementairen vertrekt, komt zelfs tot 150 groepen met woordvoerders in het Lagerhuis van
1955 ( 3). Het zou wellicht nuttig en verhelderend
zijn ook voor België dergelijke lijsten sa men te
stellen, maar de vereiste dokumentatie ontbreekt
me.estal of is moeilijk toegankelijk.
Naast deze technieken , die het formeel engagement van de parlementair in d e pressiegroep beogen, komen er technieken voorwelke niet zover gaan
en slechts een externe beïnvloeding van houdin gen
en opinies van de parlementairen beogen. Aldus
zijn te beschouwen : het regelmatig overmaken
van dokumentatie en informatie betreffende aktiviteiten en eisen van de groep ( cf de massa dagelijkse post van de parlementair), het uitnodigen
van parlementairen op publieke manifestat ie van
de groep, de formele en informele gesprekken van
vertegenwoordigers van de groep met parlementairen, samengevat : elke vorm van interaktie en
kommunikatie die vanuit de pressiegroep met de
parlementair (en) wordt tot stand gebracht ( 4 ) .
Deze technieken zijn indirekt en de pressie is hier
oneigenlijk, omdat men in dit stadium geen welbepaalde, konkrete beslissingen of resultaten

(2) ST EWART J.D. British pressure groups. Oxford, Clarendon Press , 1958, blz. 251-257.
(3) FINER S.E. Anonymous Empire. London, Pal! Mall
Press, 1958, b lz. 136-145.
(4) ESTRAGIN L., in La Société Démocratique, L y on, Chronique sociale de France, 1963, blz. 108.

viseert, maar hoofdzakelijk opinievormend wil werken.
B. REGERING.

Waar voor het parlement een machtsverschuiving ten nadele kan vastgesteld worden , kan voor
de regering op een tegengestelde evolutie gewezen
worden : de rol en de positie van deze instelling
is steeds belangrijker geworden, zodat men - o.i.
n iet ten onrechte - de regering als de hoofdakteur in het politieke spel is gaan aanduiden. Vandaar het uitzonderlijk belang van de regering als
toegansweg tot het gezag voor de pressiegroepen.
Deze laatste pogen, meer nog dan dit het geval
was voor de parlementairen, relaties en kontakten
te leggen met de leden van de regering om bij
hen een positieve houding te doen ontstaan t.o.v.
de groepsbelangen.
E en dergelijke onderneming is echter niet eenvoudig en zeker het for meel en volledig engagemen van een minister in een pressiegroep, hetzij
vóór de verkiezingen ( een kandidaat-minister door
de pressiegroep op een kieslijst geplaatst) , hetzij
na de verkiezingen ( een benoemd minister door de
pressiegroep in haar leiding opgenomen) behoort
in België tot de uitzondering en. De verklaring
hiervoor ligt · enerzijds in het feit dat het rekruteringsuniversum uiteraard veel kleiner is dan het
parlement en anderzijds in de hoge graad van
verantwoordelijkheid die elke minister in het bijzonder draagt zowel t.a .v. de stabiliteit van het
politiek systeem, als t.a .v. het collegiaal orgaan ,
waarvan hij deel uitmaakt. Niettemin wordt deze
techn iek ook in België toegepast, zij het dan door
een zeer beperkt aantal pressiegroepen. Zo komt
het bv. regelmatig voor dat, wanneer de CVP in
de regering betrokken is, kandidaten van of
gesteund door de standsorganisaties respektievelijk de portefeuilles van Arbeid, Middenstand en
Landbouw in handen krijgen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de BSP, die gewoonlijk een
syndikalist en een mutualist plaatsen, respektievelijk op Arbeid en Sociale Voorzorg . Het weze
nochtans herhaald dat het om uitzonderingen gaat.
Vandaar dan ook dat de meeste pressiegroepen
hun opinievormende invloed van buitenuit op de
regering uitoefenen en door alle mogelijke kommunikatievormen met haar in interaktie trachten
te treden . Te noteren valt dat deze pogingen
gew oonlijk niet op de volledige regering worden
geöriënteerd, aangezien deze vanuit materieel. maar

regelmatig ook vanuit ideologisch oogpunt een
uitermate heterogeen karakter vertoont. De relaties worden daarom gewoonlijk geconcentreerd én
op de eerste minister, als hoofd van de regering ,
én op de minister, onder wiens bevoegdheid de
belangen van de groep ressorteren. Een belangrijke rol wordt hierin gespeeld door de onmiddellijke omgeving van de minister , in konkreto het
departement waarvan de minister het hiërarchisch
hoofd is en waarvoor hij ook de verantwoordelijkheid draagt, en het kabinet, dat de persoonlijke
medewerkers van de minister omvat en alleen verantwoordelijk is tegenover de betrokken minister.
Zowel de topambtenaren van het departement als
de leden van het kabinet oefenen door hun frekwent kontakt met de minister een aanzi,enlijke
invloed uit op diens houding en, opvattingen en
beslissingen. Zij worden dan ook veelvuldig hetzij
direkt, hetzij indirekt door de pressiegroepen
benaderd, die op deze manier een doorstroming van
hun eisen en belangen naar de minister verwachten.
C. P UBLIEKE ADMINISTRATIE.

Waar de taak van de publieke administratie vroeger praktisch eksklusief uitvoerend was , speelt zij
thans een zeer belangrijke rol in de voorbereiding
van de wetten. Zo merkt Van Leuven op dat
er tussen 1929 en 1956 in België 2.651 wetten
werden gestemd waarvan er 2.461 door de administratie ( minister, kabinet en departement) werden uitgewerkt en slechts 190 door de parlementairen ( verhouding 13 tegen 1) ( 5) , waardoor het
aandeel van de administratie in het politieke proces
duidelijk geïllustreerd wordt. In dit kompleks geheel, dat de administratie uitmaakt, tracht de pressiesgroep via relaties en kontakten door te dringen,
weer met de bedoeling een positieve houding te
doen ontstaant t.a.v. de centrale groepswaarden en
belangen.
Het zou nochtans verkeerd zijn de administratie
voor te stellen als een homogeen en eenvormig
systeem dat als een totaliteit door de pressiegroepen benaderd kan worden . De administratie is
integendeel verscheiden, heterogeen en verdeeld.
niet alleen ideologisch maar ook struktureel. M en
kan inderdaad met R. Cathérine een onderscheid

(5) V AN LEU V EN E. , D e ad min istratie al s l eidende g r oep,
in R es Publica, 1963, 4, blz. 369.

339

maken tussen vertikale administratieve diensten,
welke bevoegd zijn voor een welbepaald specifiek
belang en dus met een gedetermineerd publiek te
maken hebben (bv. landbouw, middenstand, buitenlandse handel) en horizontale administratieve
diensten die voor een heterogeniteit van belangen
staan en waarmee in princiepe de ganse bevolking
te maken heeft (bv. finantiën, binnenlandse zaken,
ekonomische zaken) ( 6) .
Het vertikale departement komt hierin als meer
toegankelijk voor dan het horizontale, aangezien
eerstgenoemd departement haar bedrijvigheid geconcentreerd ziet op één welbepaald belang , dat
echter eveneens de hoofdbekommernis uitmaaktvan
één of meer pressiegroepen ( denk bv. aan de verhouding tuss en het ministerie van landbouw en de
landbouworganisaties, niet alleen in België maar in
de meeste West-Europese landen) . Deze eksklusieve
betrokkenheid op een konkrete materie kan ertoe
leiden dat het vertikale departement het haar toegewezen deelbelang in sterke mate gaat beschouwen
en behandelen als het algemeen belang en als
aktieve promotor van dit deelbelang gaat fungeren.
In dit opzicht stemt het in grote mate overeen met
de betrokken pressiegroepen, die eveneens als promotors van dit deelbelang optreden en hierbij e-e n
identificatie tussen algemeen en deel-belang doorvoeren. Aldus verhogen niet alleen de mogelijkheden tot relaties en kontakten, maar wordt bovendien de kans op gemeenschappelijke opvattingen
en inzichten bij departement en pressiegroep( en)
groter. Het vertikale departement kan hierdoor
echter in konflikt komen met de horizontale departementen, die uiteraard een grote verscheidenheid
van belangen dienen te behandelen en met een
dito hoeveelheid van pressiegroepen hebben af te
rekenen. Nemen we bv. het ministerie van finantiën : dit departement raakt niet alleen de belangen van finantiële instellingen, maar ook van werkgevers, werknemers, vrije beroepen, gezinnen,
weduwen, enz ..., die alle door middel van hun
pressiegroep de balans in het eigen voordeel trachten te doen doorslaan. Het is duidelijk dat in een
dergelijke konstellatie het horizontale departement
moeilijker als promotor van één bepaald deelbelang kan opereren en veeleer aangewezen is op
een distributieve taak en het formuleren van kompromissen. Dit in tegenstelling met de vertikale
departementen. Vandaar de mogelijke konflikten,
welke uiteindelijk de invloed van de pressiegroe-
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pen in de administratie afremmen, omdat deze konflikten in een politiek immobilisme kunnen resulteren. De aangewende technieken zijn hier grotendeels identiek met deze, welke voor parlement en
regering worden aangewend. De kontakten tussen
pressiegroep en departement worden regelmatig
op een paralelle wijze gestruktureerd, bv. tussen
sekretaris-generaal van het departement en sekretaris-generaal van de pressiegroep, tussen stud iedienst van de pressiegroep en studiedienst van het
ministerieel departement. De aandacht dient hier
niettemin gevestigd te worden op een zeer specifiek fenomeen , nl. het « pantoufla ge-systeem » ( 7)
of de overgang van ambtenaren uit de publieke
administratie naar de diensten of geza gsposities
in de pressiegroep. De voornaamste verklaring van
deze overgang blijkt van ekonomische aard t e zijn :
de finantiële onderwaardering van het openbaar
ambt brengt een aantal ambtenaren ertoe beter
betaalde funkties in de pressiegroep te aanvaard en.
Het is anderzijds duidelijk dat slechts een beperkt
aantal, finantieel-sterke organisaties in staat zijn
d eze techniek in toepassing te brengen. D e red en
waarom de aanwezigheid van dergelijke ambten aren in de pressiegroep zo op prijs w ordt gesteld,
ligt hierin dat deze ambtenaren niet alleen over
een aantal kontaktpersonen in de administratie beschikken, maar bovendien een technische vertrouwdheid met de administratie bezitten. Zij
weten nl. zeer goed aan te wijzen hoe een dossier
moet opgesteld worden, welke hiërarchische w eg
bij voorkeur dient gevolgt te worden, welk ogenblik het meest opportuun is, enz ... H et zijn voornamelijk de grote finantiële groepen, banken en
trust, die dit pantouflage-systeem toepassen. Dit
systeem komt echter ook in omgekeerde richting
voor : leden van de pressiegroep worden door de
pressiegroep ertoe gestimuleerd zich in te schakelen in de publieke administratie, bij voorkeur
in de diensten welke voor haar een bijzondere betekenis en belang hebben. Uiteraard staat men hier
voor een techniek, die slechts op langere termijn
haar betekenis en draagkracht kan bewijzen. N aast
de relaties en kontakten, welke een overwegend
officieus karakter dragen, komen d e officiële e n
geïnstitutionaliseerde interakties voor tussen pres-

(6) CATHERINE R., L e fonctionnaire frança i.s. Droits, àevoirs et comportement. Paris, Alb in Michel, 1961, b lz. 385.
(7) MEYNAUD J ., Les uroupes de pression. Paris, P .U .F.,
î960, blz. 7".

siegroepen en administratie in het kader van wat
men als konsultatieve administratie pleegt aan te
duiden. Deze omvat het kompleks geheel van
raden, instellingen, diensten en commissies, waarin
vertegenwoordigers van de pressiegroepen op officiële wijze in kontakt treden met ambtenaren, die
de overheid vertegenwoordigen. Ofschoon de bevoegdheid van deze raden globaal genomen beperkt
blijft, nemen zij echter voortdurend in aantal toe ,
zodat steeds meer pressiegroepen hun aktie institutionaliseren in de overheidssfeer. De bemerking
moet evenwel gemaakt worden dat deze officiële,
geïnstitutionaliseerde kontakten zich niet in de
p laats stellen van de officieuze kontakten, maar
deze integendeel aanvullen en regelmatig de aanleiding zijn voor n ieuwe informele of officieuze
kontaktnamen vanwege de pressiegroep.

2. Relaties met de politieke partijen.
De partijen hebben sedert hun ontstaan een
grondige evolutie doorgemaakt. Maatschappelijk
van oorsprong zijn zij geleidelijk doorgedrongen
in het staatsapparaat en op dit ogenblik maken
zij hiervan een konstituerend element uit. Kaiser
schrijft dat de partijen de funktie van « Träger
der staatlichen Herrschaft » ( 8) zijn gaan uitoefenen. Op de feitelijke machtspositie van de partijen in het politieke proces hoeft hier niet nader
ingegaan te worden zodat wij voorop mogen stellen dat de partij en voor de pressiegroep van uitzonderlijke betekenis zijn als toegangsweg tot het
geza g, als kanaal waarlangs dit gezag kan
beïnvloed worden.
Welke vormen kunnen relaties en kontakten
tussen politieke partij en pressiegroep aannemen ?
Men kan een onderscheid maken tussen twee
verschillende situaties.
A. S ITUA TIE VA~ NEUTRALITEIT OF NIET-VERBONDENHEID.

Hiermede wordt bedoeld dat pressiegroep en
politieke partij en zich in een onafhankelijke positie
ten opzichte van elkaar bevinden. De pressiegroep
is hier niet partij-politiek gebonden, evenmin als
de partij zich geëngageerd heeft t.a .v. een bepaalde
pressiegroep. Feitelijk komt deze situatie hierop
neer dat de pressiegroep relaties en kontakten
nastreeft met de verschillende politieke partijen

zonder onderscheid van kleur of ideologie maar
alleen met het oog op een zo ruim mogelijke
invloedsvorming. Persoonlijke kontaktnamen en
het overmaken van informatie en dokumentatie
'>pelen hierin een belangrijke rol. Ook de individuele integratie van parlementairen uit de verschillende partijen - niet uit één partij , want in dit
geval helt men reeds sterk over naar een situatie
van verbondenheid is een frekw ent voorkomende techniek om een relatie-net met de partijen
te realiseren. Zowel pressiegroep als politieke partij behouden in deze situatie een volledige handelingsvrijheid, zijn in geen enkel formeel opzicht
aan elkaar gebonden met het gevolg dat relaties
en kontakten nooit zeer diep ingrijpen en de
invloed op de partijen meestal beperkt bijft. T enzij nochtans de pressiegroep, buiten de partij om,
een aanzienlijk deel van het elektoraat van de partij in zich weet te verenigen, in welk geval de
invloed van de pressiegroep dan toch weer sterker
zal zijn. Denk bv. in dit verband aan de invloed
van een Bond van Grote en Jonge Gezinnen en
een Vlaamse Volksbeweging op de CVP, van een
Mouvement Populaire Wallon op de BSP. Ofschoon de invloed van politiek-neutrale pressiegroepen in België vooralsnog beperkt blijft, vertonen de meeste, nieuwopgerichte pressiegroepen
in België dergelijke strukturele kenmerken , terwijl
de traditionele pressiegroepen meer in het kader
van één politieke partij opereren. Beide soorten
groepen komen dan ook regelmatig in konflikt met
elkaar, waardoor de pressie o.i. enigszins wordt
afgeknot.
B. SITUATIE VAN VERBONDENHEID.

Relaties en kontakten tussen pressiegroep en
partij zijn hier in mindere of meerdere mate
gestruktureerd, d .w.z. de onderlinge betrekkingen
en verhoudingen doen zich voor in een specifieke
duurzame kombinatie, wat voor gevolg heeft dat
de pressiegroep een welbepaalde sociale positie
inneemt t.a.v. een bepaalde politieke partij.
Het struktureel karakter van de relaties kan zijn
oorsprong vinden ofwel in een organieke verbond enhei d tussen partij een pressiegroep, ofwel in
een zuiver relationele verbondenheid. Vandaar het
onderscheid :

(8) KAISER J . Die R eprdsentation Organisierter Interessen .
B e rlin, Duncke r und Humblot, 1956, blz . 234-255.
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a) Organieke verbondenheid.
Partij en pressiegroep schuiven in dit geval volledig in elkaar, vormen één geïntegreerd systeem
met het gevolg dat de relaties frekwent , intens en
diepgaand zijn. De partij verleent politieke steun
aan de eisen en belangen van de pressiegroep op
het wetgevende en uitvoerende vlak, terwijl deze
laatste de partij elektoraal, finantieel en moreel
ondersteunt. In deze situatie blijft de pressiegroep
in haar kontakten meestal beperkt tot de partij ,
waarmee zij op organieke wijze verbonden is en
waarvan haar politieke invloed dan ook in grote
mate afhankelijk is.
E en belangrijk onderscheid kan hier niettemin
gemakt worden inzake de verschillende sociale
positie van partij en pressiegroep :
- ofwel kan de partij zich in een dominerende
positie bevinden t.a.v. de pressiegroep. Dit is het
geval wanneer de partij een systeem van hulpen steunorganisaties heeft uitgebouwd of rond
zich heeft verzameld, waarin de verschillende deelbelangen van de partijleden word en opgevangen,
maar waarop de invloed van de partij op onverdeelde wijze blijft gelden. Bv. de CVP t.o.v. de
traditionele standsorganisaties ;

noemt ( 10) . De pressiegroep richt d us bij voorkeur haar relaties steeds naar dezelfde partij (en),
verleent aan deze een bepaalde vorm van steun,
maar behoudt overigens een aanzienlijke graad
van onafhankelijkheid, van zelfstandigheid t.o.v.
deze partij. De partij van haar kant fung eert als
spreekbuis, als woordvoerder voor de belangen van
de pressiegroep in het parlement, en eventueel in
de regering.
Organisatorische of institutionele banden komen
hier echter, in tegenstelling met situatie a , n iet
voor : het gaat hier alleen om relaties, die zich
gewoonlijk, bij voorrang tussen pressiegroep en
één bepaalde partij manifesteren zonder dat deze
evenwel aanleiding geven tot een institutionele
verbondenheid.
In het algemeen kan gesteld worden dat pressiegroepen, waarvan de belan gen hoofdzakelijk
gelegen zijn in het behoud van de bestaande orde,
bij voorkeur zullen aanleunen bij konservatieve
partijen, terwijl pressiegroepen, gericht op een
omvorming , een verandering van het maatschappelijk bestel, gepriviligeerde relaties met progressieve partijen zullen onderhouden.

- ofwel bevindt zich de pressiegroep in een
dominerende positie. Dit is het geval wanneer de
pressiegroep overgaat tot partijvorming, zonder
evenwel hierin totaal op te gaan, maar ook wanneer de pressiegroep door de kwantiteit of de kwaliteit van haar leden een zodanige machtspositie
in de partij weet te verwerven, dat dez e laatste
als het ware van buitenuit gedirigeerd wordt door
de pressiegroep.

Een zeer typisch voorbeeld van dergelijke gepriviligeerde relaties biedt in E ngeland de Federation of British lndustry t.o.v. de Konservatieve
partij. Konkreet wat België betreft, kan gewezen worden op de bevoorrechte relaties tussen
Vlaamse pressiegroepen (VVO-VVB-VAK) en
de Vlaamse CVP eensdeels, en tussen allerlei middenstandsgroepen, finantiële groepen, werkgeversorganisaties en de PVV, plus daarbij de konservatieve vleugel van de CVP, anderdeels.

Aldus kan verwezen worden naar de determinerende invloed welke door de kerkelijke overheden in een aantal konfessionele partijen wordt uitgeoefend. D enk in dit verband eveneens aan de
machtspositie van het ABVV in de BSP.

Essentieel voor deze tweede situatie is het feit
dat de relaties nooit definitief of onveranderlijk
vast liggen, maar op elk org enblik kunnen opgeheven worden en verdwijnen om plaats te maken
voor anders-georiënteerde relaties.

Voor beide gevallen is echter essentieel dat de
relaties gestruktureerd zijn en zich afspelen tussen pressiegroep en meestal één politieke partij .

Als algemene opmerking voor de relaties tussen
pressiegroep en partij , dient vermeld te worden
dat deze relaties bilateraal zijn of m.a.w. in d e
twee richtingen gaan. Ook vanuit de partijen worden kontakten gelegd met de pressiegroepen om

b) R elationele verbondenheid.

In tegenstelling met de organieke verbondenheid
vormen partij en pressiegroep hier geen geïntegreerd sociaal systeem, maar tussen beide b estaat
een systeem van bestendige, gestruktureerde relaties , wat Meynaud « des Hens privilégiés »
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(9) LADRIERE J ., L es groupes de presswn et Ze proces=
politique global, in Courrier hebdo1nadaire du CRISP., Brussel,
1960, nr 88.
(10) MEYNAUD J ., Op . cit., b lz . 125 .

voor de hand liggende motieven , waarop niet nader
hoeft ingegaan te worden.

3. Relaties met de publieke opinie.
De publieke opinie verschijnt als de som, het
geheel van de meningen, overtuigingen en gevoelens, die op een bepaald ogenblik bewust bestaan
bij een aantal mensen, die aan dezelfde prikkels
of stimuli onderworpen zijn, m.a.w. zich aan
dezelfde problemen interesseren ( 11 ) . Het is kenmerkend voor het demokratisch staatssysteem dat
de overheid bij het nemen van haar politieke beslissingen niet alleen beïnvloed wordt door de publieke
opinie, maar zelfs - via de verkiezingen - onder
een geïnstitutionaliseerde kontrole van de publieke
opinie staat. Vandaar het belang van de publieke
opinie zowel voor de overheid, die aanzienlijke
inspanningen zal leveren om haar beleid door een
zo breed mogelijke publieke opinie te laten ondersteunen, als voor de pressiegroep, die eveneens op
de publieke opinie beroep zal doen om haar eisen
een zo groot mogelijke draagkracht te verlenen.
Een dergelijke, positief ingestelde, publieke opinie
komt echter meestal niet automatisch tot stand, ze
dient verwekt, gevormd ,e n gekristalliseerd te worden door de pressiegroep. Vandaar dat men spreekt
van een aktie op de publieke opinie om aan te
duiden dat het gaat om het beïnvloeden en overtuig en van een publiek dat voor de pressiegroep
tot de out-group behoort.
Deze aktie kan twee richtingen uit : ofwel voert
men een propaganda-aktie, waarbij men tracht een
zo ruim mogelijk publiek positief te interesseren
en aktief te integreren in de door de pressiegroep
ondernomen akties ; ofwel legt men de nadruk op
de public-relations, waardoor de pressiegroep meer
het tot stand komen van een welwillende en positief-in gesteld publieke opinie beoogt dan een
aktieve ondersteuning en inschakeling van deze
opinie. Welke specifieke technieken worden door
de pressiegroep aangewend ?
In de eerste plaats wordt gebruik gemaakt van
de pers. De meeste pressiegroepen beschikken over
een eigen persorgaan : periodiek, maandblad, weekblad, soms zelfs dagblad. Naast de funkties welke
de eigen pers uitoefent t.o.v. de leden van de pressiegroep, fungeert zij tevens als bindmiddel met
de publieke opinie : zij expliciteert de eisen en
belangen van de pressiegroep en verantwoordt de

ondernomen of de te ondernemen akties. Deze
pers blijft niet beperkt tot de eigen leden, maar
wordt op ruime schaal verspreid bij opinion leaders van de verschillende publieken, waarin de
maatschappij is opgedeeld. De eigen pers volstaat
echter niet, aangezien de meeste pressiegroepen
bovendien trachten door te dringen in de nationale dagbladpers. Verschillende mogelijkheden,
o.m. het inzenden van bijdragen, het opkopen van
plaatsruimte, staan de pressiegroep ter beschikking,
alhoewel het in toepassing brengen van deze mogelijkheden afhankelijk is van talloze faktoren, o.m.
finantiële en ideologische. Daarom zullen een aantal pressiegroepen, die niet in de dagbladpers kunnen doordringen, beroep doen op afgezwakte
technieken, zoals vlugschriften, strooibiljetten,
pamfletten, e.d ., waarvan de invloed echter geringer is aangezien een algemene omlijsting, een referentiekader ontbreekt. Tenslotte worden de opvattingen in de publieke opinie verspreid door middel
van boeken, brochures, jaarverslagen, publikaties
die ofwel gratis, ofwel aan een geringe prijs ter
beschikking gesteld worden.
Naast de pers, waarop praktisch elke pressiegroep beroep kan doen , worden door een beperkt
aantal pressiegroepen de andere massacommunicatiemedia ingeschakeld, nl. radio, televisie en film.
Het zijn uiteraard slechts de machtigste groepen
met een hoge sociale rang , die deze media voor
hun akties kunnen inspannen. Bovendien zijn radio
en televisie in België onderworpen aan de kontrole
of voogdij van de overheid, die op een gepriviligeerde manier van deze media gebruik wenst te
maken om haar politiek door een zo breed mogelijke publieke opinie te laten ondersteunen. Dit
betekent automatisch een rem op de akties van de
pressiegroepen in deze richting , zeker wat betreft
de zuivere propaganda langs dergelijke media.
Tenslotte maakt de pressiegroep gebruik van
direkte kontakten met de publieke opinie. Hier dienen alle publieke manifestaties vermeld te worden,
zoals voorlichtingsvergaderingen, tentoonstellingen, kongressen, debatavonden, huisbezoeken door
de leden van de pressiegroep . Ook kontakten tussen leiders van de pressiegroep en leiders uit
andere sociale groepen zijn als dusdanig te be-

(11) VAN MECHELEN F ., Inleiding tot h et publieke opinieen marktonderzoek. Antwerpen, 't Groie t, 1956, blz. 10.
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schouwen, onder voorwaarde echter dat zij doorstroming naar de publieke opinie voor gevolg hebben.
Wijzen wij er in dit verband nog op dat, waar
vroeger - d.w.z. in de XIX• eeuw - de pressie
hoofdzakelijk een geheim en corrupt karakter
droeg, het accent thans meer ligt op openbaarheid
en indirektheid m.a.w. de pressie oriënteert zich
voornamelijk via de publieke opinie naar de overheid. Vandaar het toenemend belang voor de pressiegroep van bestendige en positieve rela ties met
de publieke opinie, de vierde macht in de demokratische staat.

4. Relaties met andere pressiegroepen.
Het volledig beeld van het politieke proces ,
waarin de pressiegroep een beslissende en gezagsvolle rol tracht te spelen, omvat niet alleen de
instellingen, de partijen, de publieke opinie en de
betrokken pressiegroep, maar bovendien een ganse
reeks van pressiegroepen, die alle een maximale
invloed op het politieke beleid willen uitoefenen.
Meynaud merkt in dit verband op : « Au total.
I' analyse des groupes de pression est, pour une
bonne part, celle de leurs rivalités ( 12) ». De
pressiegroep ageert inderdaad niet alleen in het
politieke proces, want naast haar treden andere
groepen op met andere, dikwijls tegengestelde
belangen, die bijgevolg in een rivaliserende en
konkurrentiële positie staan. Het is duidelijk dat
voor de pressiegroep, die kan bogen op de aktieve
steun of tenminste op de neutrale houding van de
andere groepen, de kansen op succes groter zijn
dan voor de pressiegroep, die heeft af te rekenen
met de oppositie of konkurrentie van een aantal
andere groepen. Daarom zal een pressiegroep
steeds kontakt zoeken met andere pressiegroepen,
ofwel om deze achter het eigen standpunt en
belang te verzamelen, ofwel om van hen een neutrale houding te bekomen : in beide gevallen gaat
het om een poging het totaal van de tegenwerkende krachten tot een minimum te herleiden. De
volledige uitschakeling van oppositie komt slechts
uitzonderlijk voor omdat het betrokken groepsbelang praktisch steeds hetzij door externe hetzij
door interne faktoren aanleiding geeft tot opposante of tegenwerkende krachten. Welke zijn deze
faktoren?
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A. EXTER NE FAKTOREN.

Een groepsbelang kan uitgesplitst worden over
verschillende pressiegroepen door faktoren , welke
aan dit belang zelf vreemd zijn, zo o.m. door partijpolitieke, religieuze en etnische faktóren. D e arb eiderssyndikaten bieden hiervan een zeer kenschetsend voorbeeld : de arbeidersbelangen word en
inderdaad in België verdedigd door organisaties
met christelijke, socialistische, liberale en communistische kleur ( partij-politieke faktor ) . Men kan
eveneens confessionele en niet-confes sionele vakbonden aantreffen (religieuse faktor ) . T enslotte
kunnen in het kader van een bepaald syndikaat
min of meer autonome Vlaamse en Waalse vleugels groeien met eigen, specifieke gedragingen
( etnische faktor). Deze verschillende organisaties
hebben dit met elkaar gemeen dat zij alle arbeidersbelangen verdedigen en promoveren, maar telkens vanuit een welbepaalde hoek, een bepaalde
rekruteringsbasis, die met het betrokk en groepsbelang geen direkt verband houdt. D it groepspluralisme brengt meestal een verzwakking van het
groepsbelang in kwestie mee, en dit om twee redenen : in de eerste plaats omdat geen enkele or ganisatie als volledig representatief verschijnt in de
ogen van de overheid, terwijl zij alle trachten dit
te worden en hieraan zowel een aanzienlijke tij d
als energie besteden. In de tweede p laats biedt dit
groepspluralisme de overheid de mogelijkheid d e
onderlinge tegenstellingen tussen d e groepen
tegen elkaar uit te spelen, en aldus haar eigen
visie door te zetten of de zaken te immobiliseren.
De betrokken pressiegroepen zijn echter bewust
van deze mogelijke verzwakking van de eigen positie door het pluralisme. Zij zullen daarom door
onderlinge relaties en kon takten streven ofwel naar
een organische éénheid of éénmaking, wat in de
praktijk dikwijls moeilijk uitvoerbaar zal zijn
wegens het doorkruisen van het groepsbelang d oor
andere krachtlijnen , ofwel naar een bepaalde vorm
van samenwerking of gemeenschappelijke aktie.
Dit laatste levert in de praktijk minder moeilij kheden op aangezien iedere groep in grote mate haar
handelingsvrijheid behoudt en op gelijk welk ogenblik aan de gemeenschappelijke aktie kan verzaken.
Bovendien hoeft deze samenwerking niet formeel
te zijn of geïnstitutionaliseerd te w orden, maar
(12) MEYNAUD J., Op. cit., blz. 32.

kan zij evenzeer een informeel en niet-geïnstitutionaliseerd karakter vertonen. « A particular type
of pressure organisation, the catalytic pressure
group , has been developped to promote joint action
by interest groups. Some catalytic groups have
been established on an ad hoc basis for the purpose of stimulation and ordination the activities
of several organisations to secure the adoption of
a specific policy » ( 13) .
Voorbeelden van een dergelijke gemeenschappelijke aktie : het gemeenschappelijk optreden van
het ACV en het ABVV in 1955 tot het bekomen
van de vijfdagenweek. de geconcentreerde aktie
van een 40-tal Vlaamse organisaties in het kader
van het VAK bij de behandeling van de taalwetten in 1963, de frontvorming van een aantal geneesherenorganisaties tegen de hervorming van de
ZIV in 1963-1964, de kollektieve. aktie van een
aantal Waalse pressiegroepen, enz ...
Naast externe oorzaken van rivaliteit en tegenstelling tussen de pressiegroepen onderling, kan
de oppositie een oorsprong vinden in :
B. ! "'TERNE FAKTOREN .

D e interne faktoren houden een direkt verband
met het belang zelf, m.a.w. de aard of natuur van
het groepsbelang roept uit zichzelf een rivaliteit
en konkurrentie met andere groepen in het leven
en kan aanleiding geven tot een kwasi-permanente
konfliktsituatie tussen een aantal groepen.
Zo kan in de eerste plaats gewezen worden op
de tegenstellingen tussen verschillende sociaalekonomische belangen : de tegenstellingen tussen
werkgevers en werknemers, tussen zelfstandigen
en loontrekkenden zijn hier wel de meest geciteerde voorbeelden. Verder komen belangen en
tegenstellingen voor die tot de zuiver ekonomische
orde behoren : aldus konkurreren de landbouwbelangen met de nijverheidbelangen, maar ook in
de landbouwsektor zelf komen tegenstellingen voor
tussen verschillende produkten. Ook voor de nijverheidssektor is dit het geval. Belangen kunnen
eveneens een overwegend regionaal karakter dragen en aldus een konfliktsituatie doen ontstaan :
de Vlaams-Waals-Brusselse tegenstellingen bieden hiervan een extreem, maar bijzonder typisch
voorbeeld , in België overlappen zij de strikt regionale tegenstellingen en stellen die zelfs in de scl::.aduw.

Tenslotte is er het zeer omvangrijk geheel van
belangen, die een morele of ideologische finaliteit
vertonen en automatisch leiden naar konflikterende
groepen. Een beweging voor de vrede komt noodzakelijk in botsing met een beweging, die militaire
interventies voorstaat. Groepen, die de vrijheid van
onderwijs verdedigen, komen automatisch in konflikt met groepen, die alleen het staatsonderwijs
wenselijk achten. Groepen die de beleidsposten
willen voorbehouden aan de leden van een bepaalde etnische groep, ondervinden een sterke
oppositie van andere etnische groepen, enz ...
Ook hier betekent de konkurrentie, de oppositie
van andere pressiegroepen een belangrijke hinderpaal voor de pressiegroep in haar beïnvloedingsaktie van de overheid. Deze laatste kan inderdaad
de ene groep tegen de andere uitspelen, zij kan
zich beroepen op de ene groepen ( en hiervan dikwijls een aktieve steun bekomen) om aan de opposante groep de inwilliging van de eisen te weigeren . Zoals hoger reeds werd aangestipt, kan dit
ook leiden tot een immobilisme van overheidswege,
tot een besluitloosheid, waarvan alle pressiegroepen de gevolgen ondergaan.
Om de remmende en nadelige invloed hiervan
te ondervangen, zal de pressiegroep kontakt zoeken met de tegenstander om deze haar opvattingen
en ideëen op te dringen, te laten aanvaarden. Persoonlijke kontaktnamen, overmaken van dokumentatie en informatie, onderling overleg verschijnen
hier als de meest gebruikte technieken. Deze
onderlinge relaties en kontakten tussen konkurrerende groepen geven soms aanleiding tot een
vorm van samenwerking en verstandhouding tussen deze groepen. Door onderling overleg bereikt
men een soort van kompromis-akkoord over de
wederzijdse eisen en belangen, dat ofwel een arbitrair ingrijpen van de overheid overbodig maakt,
ofwel een gemeenschappelijke aktie voor dit kompromis op de overheid bevordert. Bv. de akkoorden
tussen werkgevers en werknemers over lonen en
arbeidsvoorwaarden, waarbij de overheid helemaal
niet of slechts indirekt betrokken is, maar die een
richtinggevende invloed uitoefenen op de sociale:
politiek van de overheid.

(13) TURNER J ., How pressure groups op erate in Annals of
the Amerwan Academv of politica! and social science, Philadelphia, 1958, nr 319.
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Samengevat.
D e indirekte technieken zijn niet te beschouwen
als eigenlijke pressietechnieken, die aangewend
worden om een bepaalde beslissing van de overheid af te dwingen of te verhinderen. Zij beogen
integendeel het terrein te effenen, de toegang naar
het gezag te vereenvoudigen zodat de direkte interventie bij de publieke instanties- de eigenlijke pressie- ofwel overbodig wordt ofwel op optimale wijze
kan plaatsvinden.
Te dien einde ontwikkelt de pressiegroep een
aantal relaties en kontakten met de elementen of
faktoren die een determinerende rol spelen in het
demokratische politiek proces nl. de overheid ( parlement, regering en administratie) , de politieke
partijen, de publieke opinie en de andere pressiegroepen. De pressiegroep tracht bij deze instanties
een positieve en gunstige houding t.a.v. de door
haar verdedigde belangen tot stand te bren gen, zonder evenwel reeds expliciet drukking te willen
uitoefenen ; men tracht vooral opinievormend te
werken en iedereen van het nut en de noodzaak
van de objektieven te overtuigen. De graad van
efficiëntie en succes, met de indirekte technieken
bekomen, is evenwel bepalend voorde rechtstreekse
interventie of pressie waar de direkte technieken
verschijnen.

II. DIREKTE TECHNIEKEN
In tegenstelling met de indirekte technieken
worden de direkte technieken door de pressiegroep
aang~wend voor een rechtstreekse tussenkomst bij
de politieke gezagdragers. De pressiegroep wil
hierdoor ofwel de overheid verhinderen een bepaalde beslissing te nemen, ofwel de overheid tot
het nemen van bepaalde maatregelen brengen,
ofwel bepaalde geplande overheidsinitiatieven aanpassen aan de eisen en belangen van de eigen
groep. Het gaat dus wel degelijk om een direkte ,
doelbewuste en doelgerichte konfrontatie tussen
overheid en pressiegroep, waarbij deze laatste al
of niet sanktionnerend kan optreden, in concreto :
drukking kan uitoefenen op de overheid. Anderzijds is het een onbetwistbaar feit dat deze direkte
aktie op de politieke gezagsdragers praktisch steeds
gepaard gaat met technieken van indirekte en
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dus overwegend opinievormende pressie. Het
veelgemaakte onderscheid tussen opinievormende
pressiegroepen eensdeels en direkt werkende pressiegroepen anderdeels geeft bijgevolg een scheefgetrokken beeld van de feitelijke toestand. Wel
is het zo dat bepaalde groepen meer de nadruk
leggen op opinievormende technieken en and ere
groepen meer op direkte technieken : op basis hiervan de pressiegroepen uitsplitsen in twee onderscheiden kategorieën, komt als onverantwoord en
onjuist voor.
De vraag, die wij ons stellen, luidt : de pressiegroep heeft besloten voor een bepaalde doelstelling in aktie te treden, hiertoe al of niet gedwongen door het overheidsbeleid - welke technieken
zal zij aanwenden om, indien mogelijk een determinerende, maar in elk geval oriënterende invloed
uit te oefenen op dit beleid ?
Vier essentiële technieken met telkens daarop
een aantal varianten kunnen onderscheiden worden , nl.
1. Onderhandeling.

2. Bedreiging door mobilisatie van de leden.
3. Aanwenden van financiële middelen.
4. Gebruik maken van mogelijkhed en door de
wet voorzien.
We zullen thans systematisch de vier techn ieken ietwat nader toelichten en tevens de va rianten
erop aan de orde stellen.
1. Onderhandeling.

Met onderhandeling bedoelen wij elke gedachtenuitwisseling tussen pressiegroep en bevoegde
overheidsinstanties, waarvan de hoofdbedoeling
erin bestaat een bepaalde vorm en richting te
geven aan het politieke beleid. Zowel parlementairen en ambtenaren aan de ene kant als
officiëlen van de pressiegroep aan d e andere kant
besteden een belangrijk gedeelte van hun dagtaak aan dergelijke gedachtenuitwisselinge n, hetzij op nationaal hetzij op regionaal vlak. Bovendien is het zo dat deze onderhandelingen zich
niet alleen op het officiële vlak situeren, maar
zeer dikwijls een officieus karakter dragen. Enige
voorbeelden uit het recente verleden : in d e maanden vóór de taalwetgeving van juli 1963 vonden

herhaalde kontakten, besprekingen en onderhandelingen met een officieus karakter plaats tussen
het Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens en led en van de Kommissie der acht, die
- eveneens op een officieuze wijze - de Vlaamse
CVP-groepen van kamer en senaat vertegenwoordigen. Een tweede voorbeeld : de onderhandelingen in 1964 tussen vertegenwoordigers van de
geneesherenorganisaties en regeringsafgevaardigden over de wijziging van de wetgeving op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering vertoonden duidelijk een officieel karakter, cf de rondetafelkonferenties, de installatie van werkgroepen, enz ...
Naast een onderscheid in het karakter van de
onderhandelingen, bestaat er voor beide geciteerde
voorbeelden eveneens een onderscheid betreffende
het ogenblik van ingrijpen. In het geval van de
taalwetgeving trad de pressiegroep in direkt kontakt met de politieke gezagsorganen vooraleer deze
laatste aan hun beleid een konkrete, de definitieve
vorm hadden gegeven. De pressiegroep tracht dus
door onderhandeling en bespreking in zekere zin
mee te werken aan de uitwerking en formulering
van de overheidsmaatregelen. In het tweede geval,
dit van de ziekte en invaliditeitsverzekering,
kwam de pressiegroep - de Syndikale Kamers
van Geneesheren - slechts in aktie nadat de overheid -de regering een ontwerp van maatregelen had vastgelegd en kenbaar gemaakt. Voor
de pressiegroep betekende de onderhandeling
hier een middel om een gekristalliseerde houding
en opvatting van de overheid te wijzigen. Het is
logisch dat de eerste situatie voor de pressiegroep
heel wat meer mogelijkheden en kansen inhoudt
dan de tweede. Vandaar dat de meeste pressiegroepen erop gericht zijn onderhandelingen en
kontakten met de overheid aan te gaan vooraleer
er van overheidswege reeds houdingen en opvattingen omtrent de te nemen maatregelen zijn gekristaliseerd.
Hoe worden deze onderhandelingen of gedachtenuitwisselingen tot stand gebracht ?

Al de kommunikatievormen en -middelen die
bij de indirekte technieken ter sprake kwamen,
verschijnen hier, met dien verstande echter dat zij
niet langer exklusief opinievormend bedoeld zijn,
maar integendeel gericht zijn op het bekomen van
konkrete realisaties. Onderscheid dient gemaakt te
worden tussen direkte interakties, naargelang de

wijze waarop de kommunikatie in de interaktie
tot stand komt : bij de direkte interaktie treden
de betrokken personen rechtstreeks met elkaar in
kontakt, terwijl bij de indirekte interaktie zulks
gebeurt door middel van tussenpersonen of materiële voorwerpen.
Als direkte interakties zijn te beschouwen : de
persoonlijke kontakten tussen vertegenwoordigers
van de pressiegroep en overheidsafgevaardigden.
Deze laatste kunnen hiertoe op formele wijze gedelegeerd zijn door de centrale gezagsorganen,
zodat de kontakten een officieel karakter dragen .
Zulks is nochtans niet noodzakelijk het geval aangezien er kontakten kunnen tot stand gebracht
worden tussen pressiegroep en leden van de overheidsorganen zonder dat deze hiertoe gedelegeerd
werden of een konkrete opdracht ontvingen : de
kontakten zijn in dit geval officieus. Voorbeelden
van officiële kontakten zijn o.m. de delegatie van
de pressiegroep bij een minister, zijn kabinet of
het departement, de besprekingen in commissies,
konferenties, werkgroepen, politieke « konklaven »,
die ofwel reeds een institutioneel bestaan kennen
( cf de konsultatieve administratie) ofwel als
orgaan ad hoc opgericht worden ( cf de besprekingen regering geneesheren). Aangezien deze
officiële kontakten in feite de erkenning van overheidswege betekenen niet alleen van de representativiteit van de betrokken pressiegroep maar
eveneens van de betekenis, van de waarde van het
groepsbelang in kwestie, streven praktisch alle
pressiegroepen naar een officialisering van hun
kontakten met de overheid. Dit betekent geenszins
dat zij hierin allen slagen : het zijn slechts de
pressiegroepen, welke een belangrijk kwantitatief
of kwalitatief gedeelte van de bevolking vertegenwoordigen, die op officiële wijze met de overheid
in kontakt kunnen treden of door de overheid gekontakteerd worden. H et Belgisch politiek systeem wijkt hier grondig af o.m. van het Amerikaanse en het Engelse, waarin de overheid door
middel respektievelijk van hearings en consultative
committees aan praktisch iedere pressiegroep de
mogelijkheid biedt haar eisen en opvattingen op
een officiële en dus gestruktureerde manier kenbaar
te maken. De officieuse kontakten komen daarentegen in België veel frekwenter voor, eensdeels
omdat zij meer in de lijn van de reële mogelijkheden van iedere pressiegroep liggen, anderdeels omdat zij voor de betrokken overheids-
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vertegenwoordigers geen formeel engagement
betekenen. Enkele voorbeelden van dergelijke otficieuse kontakten : lunches, zakendiners, recepties,
welke de pressiegroep aan de ministers, parlementairen of ambtenaren aanbiedt en waarbij de belangen van de groep terzake op een zeer informele
wijze besproken worden, kontakten naar aanleiding van al of niet publieke manifestaties van
de pressiegroep waarop een aantal politieke gezagdragers worden uitgenodigd , strikt persoonlijke kontaktnamen.
Waar de direkte interakties gekenmerkt worden
door de rechtstreekse onderlinge waarneming van
de betrokken partijen, komt bij de indirekte interaktie de kommunikatie tot stand door middel van
tussenpersonen of materiële voorwerpen. Aldus
kunnen beschouwd worden : de telegrafische en
telefonische kontakten, de schriftelijke tussenkomsten door middel van de gewone, informele
briefwisseling of van het meer formele memorandum , het overmaken van geschreven dokumentatie
en informatie onder vorm van moties , eisenprogramma' s, technische dossiers, wetenschappelijke
publikaties of zelfs van volledig uitgewerkte wetsontwerpen en amendementen, het b enaderen
van politici en ambtenaren langs hun familieleden ,
vrienden en k ennissen, wat in de amerikaanse
literatuur als « social lobby » wordt aangeduid ( 14).
De direkte en indirekte interakties samenvattend ,
kan gesteld worden dat de onderhandelingen, of
alle gedachtenuitwisselingen die hieronder verstaan worden, door de pressiegroep fundamenteel
bedoeld zijn als techniek om de overheidsinstanties te overtuigen, te overreden, te beïnvloeden
rekening te houden met haar opvattingen en verlangens. De nadruk ligt hier dus sterk op de rede,
op het rationeel argumenteren, veeleer dan op de
pressie in enge betekenis, waar de toepassing van
positieve en negatieve sankties of de bedreiging
ermee centraal staat. In beide gevallen gaat het
echter om technieken , die door georganiseerde
groepen worden aangewend om een aktieve rol te
spelen in het politieke proces.

bedreiging een maximum aantal leden van de groep
te mobiliseren en in te schakelen, een zo groot en
krachtig mogelijke publieke opinie te vormen, d ie
dan moet doorwegen op de betrokken o erheidsinstanties. Alhoewel de bedreiging als aktiemetode
reeds tijdens de onderhandeling ingeschakeld kan
worden - men dreigt de aktie over te brengen
naar het vlak van de publieke opinie bij het uitblijven van een overeenkomst - zal n iettemin het
omzetten van de bedreiging in een feitelijk optreden meestal plaats vinden na mislukte onderhandelingen. Zo gingen bv. de geneesherenorganisaties slechts tot direkte aktie over - de staking - ,
nadat de onderhandelingen met de regering w a ren
vastgelopen. Met de staking werd trou ens tijdens de onderhandelingen herhaaldelijk gedreigd.
Eenmaal tot de direkte aktie overgegaan betekende
de staking het aangewezen instrument om de overheid terug tot onderhandelingen te brengen, w at
tenslotte ook gebeurde. Meteen werd de tweeledig heid van de bedreiging duidelijk in het licht
gesteld : eensdeels fungeert zij als sanktie-instrument op mislukte onderhandelingen, anderdeels als
pressie-instrument om tot ·onderhandelingen en
kontakten te komen. Deze funktie speelt trouwens
exklusief bij een aantal groepen, d ie de onderhandelingsmetode niet kunnen aanw enden omdat
de overheidsinstanties om verschillende motieven
het gesprek eenvoudig weigeren en elk onderling
kontakt uitschakelen.
In welke konkrete vormen of technieken wordt
de bedreiging nu in toepassing gebrach t? D r ie
fundamentele vormen kunnen onderscheiden worden :
A . De direkte aktie.
B. De staking.
C. De elektorale tussenkomst.
In de drie gevallen viseert de pressiegroep een
maximale inschakeling en medewerking van de
leden en wil zij dus door middel van het aantal
zo sterk mogelijk doorwegen op de overheid .
A. DIREKTE AKTIE.

2. Bedreiging door mobilisatie van de leden.
In tegenstelling met de onderhandeling , waarbij
gewoonlijk slechts een beperkt aantal leden van
de pressiegroep betrokken zijn, tracht men bij de
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De direkte aktie van de pressiegroep kan verschillende vormen aannemen :

(14) TRUMAN D ., The governmen ta l process, New York, A.
Knopf, 1951, blz . 340 .

-· massale brievenkampagne, waarbij de leden
van de pressiegroep individueel de parlementairen,
ministers en ambtenaren aanschrijven om hun
eisen en grieven bekend te maken ( 15):
aktie van telegrammen en telefonische oproepen , waarbij voornamelijk de plaatselijke afdelingen ingeschakeld worden , die de politieke figuren uit hun onmiddellijke omgeving bewerken:
het inrichten van een referendum of een
petitie, waarbij men een maximum aantal handtekeningen onder e<'.n manifest tracht te verzamelen
( cf d e 645.000 handtekeningen van het Uitvoerend
Kollege van Wallonië in 1964};
- de inschakeling van pers, radio en televisie
door het uitgeven en opnemen van moties, mededelingen en perskommunikees, door het inrichten
van perskonferenties en perslunches, door gebruik
te maken van de plaatsruimte die bepaalde kranten
aan een aantal pressiegroepen voorbehouden of
door het opkopen hiervan :
- de organisatie van publieke manifestaties, die
gaan van gewone meetings op het lokale vlak tot
massale manifestaties op het nationale vlak ( cf talloze voorbeelden op het gebied van de VlaamsWaalse verhoudingen};
- de uitoefening van een aktieve of passieve
burgerlijke ongehoorzaamheid, waarmee de zojuist
geciteerde publieke manifestaties dikwijls gepaard
gaan. Deze burgerlijke ongehoorzaamheid kan
variër en van een gewone zitstaking op de openbare weg ( de negers in de USA) tot de sabotage
van de openbare nutsvoorzieningen, wat aan de
aktie een revolutionair karakter verleent ( cf de
Renard-staking in 1960). In dit laatste geval kan
men beter van geweld dan van pressie spreken,
ofschoon van het geweld op zichzelf een onmiskenbare pressie uitgaat.
B, STAKING.

O fschoon de staking haar plaats zou vinden in
de beschouwingen over de direkte aktie, waarvan
zij wel de meest markante techniek is, wordt zij
wegens haar specifiek karakter en bijzonder belang
apart behandeld. Oorspronkelijk een exklusief
aktie-instrument van de werknemers tegen de
werkgevers, werd de staking geleidelijk aan ook
aangewend als pressieinstrument op de politieke
gezagdragers. De omvang van het stakingsbegrip

verruimde zich dus en werd toepasbaar op elke
tijdelijke opschorting door een bepaalde sociale
kategorie van haar werkzaamhed en, die essentieel
zijn voor het beroep of het vak dat door de kategorie wordt uitgeoefend , af gezien het doel dat men
ermee beoogt.
Het zijn voornamelijk de sociaal-ekonomische en
de professionele pressiegroepen die van het stakingsinstrument gebruik kunnen maken en dit ook
doen , alhoewel het niet exklusief aan hen voorbehouden blijft. Ook andere groepen kunn en immers
de staking hanteren om de overheid onder pressie
te stellen, hetzij op indirekte wijze door bestaande
sociaal-ekonomische of professionele organisaties
te beïnvloeden of onder druk te stellen om een
staking te beginnen (bv. het aandeel van de MPW
bij de Renardstaking in 1960} , hetzij op direkte
wijze door zelf bepaalde groepen tot staking aan
te zetten (bv. de rol van het Komitee voor Vrijheid en Demokratie bij de schoolstrijd in 19541958) . Verder dient erop gewezen te worden dat
de stakingen geen uniform uitzicht vertonen, maar
volgens uiteenlopende modaliteiten tot stand gebracht worden. Naast de klassieke stakingsaktie,
die bestaat in het volledig neerleggen van het werk
en het verlaten van de werkplaatsen, komen o.m.
volgende stakingsvormen voor ( 16} :
- de deelstaking, waarbij de staking opzettelijk
beperkt blijft tot een deel van de werknemers :
- de onderbroken staking, die gekenmerktwordt
door opeenvolgende schorsingen van de arbeid ,
telkens onderbroken door tijdelijke werkhervatting;
- de verrassingsstaking, waarbij de vooropzeg
ontbreekt;
- de stiptheidsstaking, waarbij de beroepsaktiviteiten niet worden opgeschort, maar met zulkdanige nauwkeurigheid uitgevoerd worden dat het
normaal funktioneren van de sektor ontredderd
wordt;
- het Lijdelijk verzet, met als varianten de langzaam-aanaktie, waarbij het werk aan een overdreven laag ritme wordt uitgevoerd, en de gedeel-

(15) SUSSMANN L . • Mass politica! writing in America :
the growth of an institution ». Publ ic quarterly, augus tus 1959,
blz. 203-212
(16) SUETENS L .P. , D e werkstaking in h et publiek r echt
van de Landen der Europ ese g emeenschap . Brugge, Die K eure,
1963, blz . 39-52.
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telijke arbeidsweigering, die slechts het opschorten
van een bepaald gedeelte van de beroepsaktiviteit
veronderstelt.
De stakingen, aangewend als instrument om
druk uit te oef enen op de politieke gezagdragers,
zijn de laatste jaren een bijzonder frekwent verschijnsel in het Belgische politieke leven. Dit is
mede het gevolg van het feit dat een aantal traditionele maatschappelijke elite-groepen eveneens
deze aktiemetode inschakelen, welke vroeger praktisch uitsluitend door de arbeiders werd gebruikt.
Denken we in dit verband slechts aan de recente
stakingen van de geneesheren, de universiteitsprofessoren. het wetenschappelijk personeel van de
universiteiten, de ambtenaren van de Europese
gemeenschappen.
Ondanks haar frekwente verschijning, blijft de
staking voor de pressiegroep niettemin een uiterste
verweermiddel. dat slechts ingeschakeld wordt
wanneer alle andere technieken uitgeput zijn. De
staking betekent immers een open krachtproef tussen pressiegroep en overheid, waarvan de afloop
in belangrijke mate determinerend is voor het prestige en het gezag van de pressiegroep.

c.

ELEKTORALE TUSSENKOMST.

Kenmerkend voor het demokratisch systeeen is
het feit dat de politieke gezagdragers niet ten definitieve titel worden aangeduid maar via de wetgevende verkiezingen bestendig aan de kontrole
van de staatsburgers onderworpen worden, die hen
in hun positie kunnen bevestigen of ontslaan.
Meteen is het duidelijk dat de verkiezingen van
essentieel belang zijn en dit zowel voor de politieke partijen, die door deze verkiezingen de verovering van de macht nastreven, als voor de
pressiegroepen, die langs de verkiezingen hun toekomstige tegenspelers aangeduid weten. Vandaar
dat een aantal pressiegroepen op zoek gaan naar
konkrete aktietechnieken om via de verkiezingen
druk uit te oefenen op de politieke partijen en
aldus eveneens op het politieke beleidsvormingsproces. Op welke wijze kan de pressiegroep invloed
of pressie ui toef enen op het verloop van het elektorale proces ? Zeer algemeen komt deze pressie
hierop neer dat de pressiegroep dreigt haar leden
bij de verkiezingen in een bepaalde richting ( naar
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een bepaalde partij) te oriënteren. D e meest
radikale metode om de groepsleden elektoraal te
richten en druk uit te oef enen op de politieke partijen bestaat er voor de pressiegroep in op een
direkte wijze aan de verkiezingen deel te nemen
door eigen kandidaten voor te dragen op een aparte
kieslijst. Afgezien het feit of in dit geval de pressiegroep haar eigen, specifiek karakter bewaart, dient
opgemerkt te worden dat deze radikale metode
slechts op zeer beperkte schaal in toepassing wordt
gebracht. Deze metode is immers slechts efficiënt
wanneer de betrokken groep erin slaa gt eff ektieve
kandidaten verkozen te krijgen. Vermits de meeste
pressiegroepen - met uitzondering van de grotere
sociaal-ekonomische groepen - minderheden van
de bevolking en het kiezerspubliek vertegenwoordigen , zullen betrekkelijk weinig pressiegroepen
zich aan deze metode wagen. Noteer niettemin bij
de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 1964 de bedreiging van het A CW te
Luik en op enkele andere plaatsen van de CVP
af te scheuren en met een aparte kandidatenlijst
op te komen indien niet werd tegemoet gekomen
aan haar eisen. Beslist de pressiegroep nochtans
over te gaan tot partijvorming, dan kan zij als
kleine partij de grotere, traditionele partijen ertoe
verplichten uitspraken te doen omtrent voor de
kiezer belangrijke zaken, waarover men tot dusverre, vaak om interne beleidsredenen, zich in het
vage heeft uitgedrukt ( 17).
Meestal richten de pressiegroepen zich tot de
bestaande politieke partijen en trachten zij deze
partijen of kandidaten ervan vóór of tijdens de
verkiezingscampagne te engageren. Dit engagement komt hierop neer, dat, wanneer een parti j
of kandidaten zich ertoe verbinden de eisen en
belangen van de pressiegroep te onderschrijven en
te verdedigen. deze laatste zich bereid verklaart
bedoelde partij of kandidaten elektoraal te steunen.
De pressiegroep zal in dit geval al haar invloed
aanwenden om haar leden voor deze partij of kandidaten te doen stemmen. In het tegenovergestelde
geval. nl. wanneer partij of kandidaten een dergelijke verbintenis afwijzen, zal de pressiegroep
dreigen al haar invloed aan te wenden om de

(17) NIEZING J ., D e kleine partij Sociologische Gids, 1963, nr 5, blz. 266.

enkele hypothesen.

elektorale steun van haar leden aan deze partij
of kandidaten te onttrekken ( 18).
Wanneer deze metode van elektorale tussenkomst zonder remmingen of weerstanden in toepassing zou kunnen gebracht worden, kan de pressiegroep over een zeer efficiënt instrument beschikken om de aktuele en of toekomstige politieke
gezagsdragers onder druk te stellen en aldus een
beslissende invloed uit te oefenen op de politieke
beleidsvorming. Er bestaan echter een aantal remmende factoren, die het vrij in toepassing brengen van deze techniek zeer beperken. Wij citeren
als belangrijkste :
1. De positie, welke de pressiegroep inneemt
t.a.v. het partij-ensysteem. De groepen, welke
organisatorisch verbonden zijn met een bepaalde
partij , blijven inzake elektorale beïnvloeding eveneens tot deze partij beperkt. Zo oefenen in België
de belangrijkste sociaal-ekonomische pressiegroepen hun elektorale druk uit langs één bepaalde
partij .
2. Een tweede beperking is gelegen in het feit
dat het niet alleen de pressiegroep is, die een determinerende invloed uitoefent of kan uitoefenen op
het elektorale gedrag van de betrokken groepsleden. Dit gedrag wordt beïnvloed en gevormd
door een reeks andere sociale groepen, waarvan
het pressiegroepslid meestal deel uitmaakt, zoals
bv. het gezin, de kerk, de arbeidsgemeenschap, de
etnische gemeenschap, de staat. Al deze groepen
zijn in mindere of meerdere mate medebepalend
voor de politieke keuze van het individu. Wanneer bijgevolg de pressiegroep beweert dat zij haar
leden elektoraal in deze of gene richting zal oriënteren, dan blijft de vraag open of haar sociale kontrole op de leden sterk genoeg is om hierin effectief te slagen.
3. Weerstanden zijn eveneens gelegen in het
karakter der politieke partijen. Wanneer de partijen gekenmerkt worden door een straffe partijtucht en een strikt bepaalde en omlijnde ideologie,
dan wordt hierdoor de algehele, en in het bijzonder
de elektorale invloed van de pressiegroep op de
partijen afgeremd. In dit geval zullen de partijen
zich immers struktureel afschermen tegen elke
vorm van penetratie vanwege de pressiegroepen.
4. Tenslotte oefent het partijensysteem zelf een
bepalende invloed uit op de graad van succes,

welke met de elektorale pressie bereikt kan worden. Aldus biedt een veelpartijesysteem aan de
pressiegroep meer kansen om bij de verkiezingen
een rol te spelen dan een tweepartijsysteem. In
dit laatste geval zijn gewoonlijk reeds in de partijen
zelf de verschillende groepsbelangen tot een vergelijk uitgebalanceerd, zodat de partij zich niet
eenzijdig t.o.v. bijzondere groepsbelangen kan
engageren.
Deze vier behandelde faktoren hebben tot gevolg dat de metode van de elektorale pressie nooit
zuiver of absoluut in toepassing gebracht kan worden. De effektieve bruikbaarheid ervan is direkt
afhankelijk van het al of niet voorkomen van deze
faktoren en ook van de sterkte, waarmede deze
faktoren in het globale politieke systeem spelen.

3. Aanwenden van financiële middelen.
De twee vorige technieken, nl. onderhandeling
en bedreiging door mobilisatie van de leden, onderstellen bij de pressiegroep het bestaan van een
aantal financiële middelen. Waar vooralsnog over
de bronnen hiervan weinig bekend is, staat het
niettemin vast dat een belangrijk aantal pressiegroepen over min of meer aanzienlijke financiële
middelen beschikken. De mogelijkheid is aanwenig dat deze middelen niet alleen aangewend worden ter ondersteuning van technieken, zoals onderhandeling en bedreiging, maar dat zij eveneens als
direkte aktietechniek ingeschakeld worden. M.a.w.
de pressiegroep gebruikt het geld rechtstreeks om
drukking uit te oefenen. Volgende modaliteiten
zijn hier mogelijk :
A. FINANCIËLE STEUN AAN ÉÉN OF MEER POLITIEKE PARTIJEN.

Hoger werd reeds aangeduid dat de politieke partij en de verovering van het politieke gezag nastreven. In een parlementaire demokratie gebeurt dit
door of via verkiezingen met het gevolg dat het
effektieve politieke gezag van de partijen aan de
basis afhankelijk is van of bepaald wordt door
de invloed welke zij op de kiezers kan laten gelden. Dit veronderstelt een zekere organisatorische

(18) STEWART geeft in zijn werk over de Britse pressieg roepen een r eeks interessante voorbeelden van de manier,
waarop deze metode in de praktijk wordt toegepast. Zie STEWART J.D. , British pressure groups. Oxford , Clarendon Press,
1968, blz. 260-263.
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uitbouw , een kontinu systeem van public relations
en een doorlopende propaganda-aktie, welke bij
de verkiezingen haar maximale uitwerking kent.
De partij heeft m.a.w. om haar doel te bereiken
een zeer grote behoef te aan financiële middelen.
Waar de partijen hiervoor steeds minder beroep
kunnen doen op de bijdragen van de leden, gezien
de dalende belangstelling voor het lidmaatschap
van een politieke partij , dienen zij op zoek te
gaan naar andere, externe financieringsbronnen.
Hier verschijnen o.m. de pressiegroepen als potentiële kapitaalverschaffers. De pressiegroep zal
beslissen tot financiële ondersteuning van een politieke partij, wanneer deze laatste zich verbindt de
eisen en belangen van de pressiegroep te promoveren te verdedigen. In België bv. kan de CVP
beroep doen op de financiële steun van ACW.
Boerenbond, NCMV en enkele andere groepen,
terwijl de BSP kan rekenen op haar « gemeenschappelijke aktie ». De PVV blijkt te kunnen
steunen op een aantal financiële groepen, banken
en grote ondernemingen.
Tenslotte kan genoteerd worden dat deze techniek eveneens op individuele parlementairen of
kandidaat-parlementairen toegepast wordt. Aldus
verleende de « Union des intérêts économiques »
in Frankrijk vanaf 1910 financiële steun aan alle
parlementairen , die radikaal elke vorm van socialisme en etatisme bestreden.
B. HET WEIGEREN BELASTINGEN TE BETALEN.

De staatsinkomsten worden, zoals bekend, voor
een belangrijk gedeelte geput uit direkte en indirekte belastingen. Wanneer de pressiegroep een
vrij hoog aantal belastingbetalers verenigt, kan zij
door belastingsweigering vanwege haar leden een
belangrijke inkomstenbron voor de staat afsnijden
en op deze wijze de overheid dwingen tot het
nemen of achterwege laten van bepaalde maatregelen.
Gezien het strafrechterlijk karakter van deze
metode zal zij slechts zeer zelden in praktijk toegepast worden of toegepast kunnen worden. De
pressiegroep zal immers zeer moeilijk haar leden
kunnen overhalen om individueel en openlijk een
strafrechterlijke daad te stellen, die als een direkte
sabotage van de overheid wordt aanzien. Niettemin werd deze metode in het buitenland met enige
graad van succes aangewend , nl. in 1955 door de
Poujade-beweging t.o.v. de Franse staat.
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C. HET UITLOKKEN VAN FINANCIËLE KRISISSEN.

Een beperkt aantal groepen en instellingen beschikken over een dermate uitgebreid privé-kapitaal, dat zij in staat zijn door manipulaties van
dit kapitaal een zeer sterke druk op de over heid
uit te oefenen : zij kunnen nl., financiële krisissen veroorzaken, die voor de ganse staatsgemeenschap reperkussies meebrengen. Het gaat hier in
hoofdzaak om financiële groepen eensdeels en om
de kapitaal-aandeelhouders in deze groepen anderdeels ( 19) . Wanneer deze groepen bv. weigeren
bepaalde staatsleningen te onderschrijven, hun
kapitaal inhouden en niet investeren of hun kapitalen systematisch in het buitenland investeren, dan
wordt het financieel evenwicht van het rijk sterk
in het gedrang gebracht en komt meteen de regering in gevaar. Zo werd bv. in 1926 de regering
Paullet-Vandervelde ten val gebracht onder druk
van de financiële groepen. Het bewustzijn dat deze
groepen over de reële mogelijkheid beschikken om
een financiële krisissituatie in het leven te roepen,
volstaat in vele gevallen op zichzelf om de overheid ervan te weerhouden bepaalde maa tregelen
te nemen.
D. CORRUPTIE.

Zowel de belastingweigering als het uitlokken
van financiële krisissen dragen duidelijk een
publiek karakter d .w.z. dat ze gewoonlijk door een
zeer ruim publiek kunnen waargenomen worden
en ook dat er gewoonlijk een belangrijke groep
mensen bij betrokken is. De financiële ondersteuning van een partij wordt daarentegen meestal
door een grote graad van geheimhouding gek enmerkt : slechts een beperkt aantal personen zij n
erbij betrokken en zijn ervan op de hoogte.
Evenzo, en wellicht nog in sterkere mate, is dit
het geval voor de corruptie. Bij de corruptie gaat
het inderdaad om « het steelsgewijze uitoefenen
van afgeleide macht op basis van het daarmee
samenhangende gezag of formele bevoegdheid ten
nadele van de doeleinden van de originaire macht
en ten voordele van buitenstaanders onder de
schijn van legitieme machtsuitoefening » ( 20).
Ofschoon deze definitie ietwat zwaar op de hand
ligt, accentueert zij voortreffelijk het geheim karak-

(19) Zie hierboven in het bijzonder voor België het w erk van
CRISP, Morphologie des groupes financiers, B russel, 1962.
(20) BRASZ H .J ., Corruptie, Ass en , Va n Gor cum , 1961, b lz. 42.

ter zowel van de technieken als van de gevolgen
van de corrupte machtuitoefening. Anderzijds is
het zo dat, waar men vroeger van pressie sprak,
men hoofdzakelijk zoniet uitsluitend de corruptie
viseerde, die onder de vorm van chantage en omkoperij tot de negentiende eeuwse politieke gewoonten scheen te behoren. Vandaar de negatieve
ondertoon welke aan het begrip pressie bleef vastgeankerd zitten. Weliswaar wijzigden zich intussen de politieke gewoonten, evenals de technieken
van de pressiegroepen, die meer - zij het dan
gedwongen - in het openbaar gingen optreden.
De corruptie verdween nochtans niet volledig en
bleef o.m. onder volgende toepassingsvormen verder bestaan :
- het aanbieden van geld aan parlementairen,
ministers of ambtenaren met de bedoeling in ruil
hiervoor de verdediging en promotie van de
groepsbelangen te bekomen ;
- de opname of belofte tot opname van met
de pressiegroep sympathiserende parlementairen ,
ministers of ambtenaren in ere- of winstgevende
posities in de pressiegroep of in diensten of instellingen, die van haar afhankelijk zijn. De studie
van de samenstelling van de beheerraden van een
aantal bankinstellingen is in dit verband bijzonder
revelerend ;
- het aanbieden van voordelen in natura, zoals
o.m. nieuwjaarsgeschenken, recepties, diners, reizen en bezoeken in binnen- en buitenland ;
- de chantage op het privaat of publiek leven
van politici of ambtenaren.
De aanvaarding van deze voordelen betekent op
zichzelf nog geen corrupte gedraging vanwege parlem entair, minister of ambtenaar. Immers, deze
aanvaarding moet bovendien aanleiding geven tot
een machtsmisbruik door de betrokken persoon
d .w.z. hij moet de hem wettelijk toegewezen macht
aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze
macht oorspronkelijk bestemd is. Meteen is het
duidelijk dat de corruptie momenteel minder kansen maakt dan vroeger. De uitbreiding van de
staatsbevoegdheid heeft immers de verspreiding en
verdeling van het staatsgezag over verschillende
instellingen als neveneff ekt gekend. In deze instellingen bestaat nu niet alleen een sterke vertikale
kontrole of m.a .w. van de hogere op de lagere
diensten, maar ook een horizontale kontrole m.a.w.

verschillende diensten van hetzelfde niveau kontrolleren elkaar onderling. Om het eenvoudig
samen te vatten : momenteel zijn bij politieke
beslissingen van een zekere draagwijdte - en deze
draagwijdte is steeds aanwezig wanneer er pressiegroepen geïnvolveerd zijn een zo groot
aantal diensten en personen betrokken dat corruptie zoniet onmogelijk dan toch fel bemoeilijkt
wordt. Daarentegen blijft de corruptie ten persoonlijken titel onverminderd voortduren. Uiterraard gaat het om partikuliere transakties , waarbij
minder personen betrokken zijn zodat de mogelijkheid tot kontrole vermindert en de kans op
succesvolle corruptie toeneemt. Regelmatig wordt
nochtans de geheimhouding doorbroken en komen
corrupte praktijken aan het licht : zo bv. in 1964
de zaak Van der Stock en de zaak van het Rekrutering es- en Selektiecentrum.

4. Het gebruikmaken van mogelijkheden door de
wet voorzien.
De drie tot dusver behandelde technieken onderhandeling, bedreiging, financi ële pressie situeren zich op het vlak van de feitelijkheid. Hiermee bedoelen we dat de akties , welke via genoemde technieken tot ontwikkeling worden gebracht, niet gegrondvest zijn op enige wettelijke
of juridische basis, maar zich als feitelijkheden
aanmelden t.a.v. het institutionele overheidsapparaat. Niettemin behoren ook wettelijk gefundeerde
akties tot de mogelijkheden van de pressiegroep.
De wetgever heeft nl. een aantal instrumenten
voorzien, waarop zowel het individu als een groep
individuen beroep kan doen om belangen te verdedigen en te behartigen.
Zo beschikt in de eerste plaats iedere persoon
of elke groep van personen krachtens artikel 21
van de Belgische grondwet over het recht om verzoekschriften in te dienen bij de overheidsorganen,
waarin wensen of klachten naar voren kunnen gebracht worden.
Wanneer een bepaald overheidsorgaan een
beslissing heeft genomen, waarvoor bij de pressiegroep geen consensus bestaat, kan deze laatste
beroep doen op een hiërarchisch hoger gelegen
overheidsorgaan om het besluit van het in d e
gezagshiërarchie lager gesitueerde orgaan te verbreken. Dergelijke rol kan bv. het parlement spelen t.o.v. de regering. De Syndikale Kamers van
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Geneesheren deden beroep op het parlement om
het ingenomen standpunt van de regering i.v.m. de
hervorming van de ZIV af te keuren ·en te wijzig en. In hetzelfde licht dient de aktie van een
aantal Vlaamse pressiegroepen te worden , die
beroep doen op de vice-gouverneur van Brabant
om bepaalde beslissingen van gemeenteraden van
Brusselse randgemeenten te verbreken. Dit hoger
gelegen gezagsorgaan hoeft zich niet noodzakelijk
op het nationaal vlak te situeren, maar kan evenzeer een supra-nationaal karakter dragen . Bv. het
beroep van een aantal franstalige Belgen bij de
Europese commissie voor de rechten van de mens
te Straatsburg om de taalwetten van 1963 te veroordelen.
Ook het beroep op de rechterlijke macht behoort
tot de aktie-mogelijkheden welke door de wet voorzien worden. Het gaat hier in het bijzonder om de
legaliteitskontrole door hoven en rechtbanken van
de beslissingen van de centrale uitvoerende macht
en der provinciale en gemeentelijke autoriteiten.
Vandaar dat een aantal pressiegroepen de rechtspersoonlijkheid verwerven om aldus in rechte te
kunnen optreden voor de verdediging van de belangen van hun leden. Een zeer markant voorbeeld
bieden de ambtenarensyndikaten Christelijke
en Algemene Centrale der Openbare Diensten,
maar ook het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel - , die de rechtspersoonlijkheid verwierven o.m. om op deze wijze bij de Raad van State
beroepen te kunnen doen inleiden , waaruit eventueel de vernietiging van bepaalde overheidsbeslissingen volgen.
Tenslotte dient melding gemaakt te worden van
de konsultatieve administratie, het geheel van
raden , commissies, instellingen en diensten door
de overheid zelf opgericht als kontaktcentrum ,
soms als overlegcentrum met een aantal belangrijke pressiegroepen. Deze konsultatieve administratie bevindt zich in bestendige expansie. Dit kan
de indruk wekken dat men geleidelijk aan komt
tot een institutionalisatie zowel van de pressie als
van de pressiegroepen. Of schoon er onmiskenbaar
een tendens in deze richting aanwezig is, wijzen
een aantal feiten erop dat deze evolutie niet te
absoluut opgevat mag worden. Zo o.m.
- het feit dat niet alle pressiegroepen aan dit
geïnstitutionaliseerd kontakt deelnemen en zulks
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ook niet kunnen ofwel omdat zijzelf dit weigeren
ofwel omdat de overheid dit w eigert :
-

het feit dat de pressiegroepen, d ie wel aan
de geïnstitutionaliseerde kontakten d eelnemen,
daarnaast hun « niet-geïnstitutionaliseerde pressie » verder blijven zetten (21 ).
Hieruit kan wellicht gekonkludeerd worden dat
de konsultatieve administratie een p ressietechniek
is zoals de andere direkte technieken, veeleer dan
een grondvorm in het pressiegroepoptreden.

Samengevat.
De direkte aktietechnieken verschijnen als de
aangewezen instrumenten voor de pressiegroep,
die besloten heeft een konkrete, doelgerichte aktie
te voeren, aktie met ofwel een offensief ofwel een
defensief karakter. In tegenstelling met de indirekte technieken, die geen onmiddellijke konkrete
doelgerichtheid kennen maar slechts voorbereidend
werken, beoogt de pressiegroep met d e direk te
technieken welbepaalde, duidelijk omlij nde en tastbare resultaten. Zij engageert zich hierdoor in
zekere zin tot een krachtproef met de overheid,
die zij onder een maximale pressie tracht te stellen.
Direkte aktietechnieken wijzen dan ook meestal
op een konfliktsituatie tussen pressiegroep en overheid in deze zin dat zij beiden een verschillende
visie hebben op een bepaald beleidsob jekt en q at
zij beiden deze visie wensen door te zetten. Zulks
betekent nochtans niet noodzakelijk een open konflikt of een volledige inzet vanwege de pressiegroep : een mogelijke konsensus wordt hierdoor
bemoeilijkt en de meeste pressiegroepen met een
zekere politieke ervaring vermijden het open konflikt of doen er slechts in laatste instantie beroep
op. Bovendien veronderstelt het open konflikt bij de
pressiegroep de aanwezigheid en het in toepassin g
kunnen brengen van negatieve sankties t.o.v. de
overheid : het is duidelijk dat niet alle pressiegroepen daartoe in staat zijn aangezien een aantal
kontionnerende faktoren werken , w aarop n iet
nader ingegaan kan worden ( 22) .

(21) Zie hierover m eer in detail NUYE NS Y., D e wette1'jke
v erteg en w oordigi ng van drukkingsgroep en in D e Gids op maatschapp elijk g ebied, 1964, 1, blz. 101-115.
(22) Cf NU YE NS Y., Pressiegroepen ,n B elgtll, Leuven, U n iversita ire Boekhandel, 1965, blz. 141-167.

SLOTBEMERKINGEN

faktoren welke hier buiten beschouwing zijn gebleven.

1° Direkte en indirekte technieken zijn wel teoretisch van elkaar te onderscheiden, maar feitelijk
en funktioneel is dit niet mogelijk. In de praktijk
doorkruisen , overlappen en komplementeren ze
elkaar. De uitsplitsing in zgn. « opm1evormende » pressiegroepen eensdeels en zgn. « echte »
pressiegroepen anderdeels, die men wel eens
hoort maken , kan dus moeilijk verantwoord worden. Wel is het zo dat de nadruk meer op het ene
dan op het andere aspekt kan liggen.

3° De lijst van aktietechnieken, die in het kader
van deze bijdrage werd opgemaakt, heeft niet de
bedoeling exhaustief zijn. Alleen de belangrijkste
en meest essentiële technieken werden erin verwerkt. Bovendien gaat het hoofdzakelijk om aktietechnieken , die door de pressiegroepen in de WestEuropese staten ontwikkeld worden. Houdingen
en gedragingen, of meer algemeen de politieke
aktie van de pressiegroepen wordt immers sterk
bepaald zowel door de politieke struktuur als door
de politieke kultuur van de samenleving waarin
zij opereren. Vandaar ook dat het optreden, bepaald door de aktietechnieken, van maatschappij
tot maatschappij zal verschillen. Zo bewegen de
pressiegroepen zich in Engeland meer in de konsensuszone, terwijl zij in Frankrijk meer in de
konflikt-zone opereren. De opgesomde technieken
geven dus uitsluitend algemene lijnen of grondtendensen aan in het optreden van de West-Europese
pressiegroepen in het bijzonder.

2° De uitgebreidheid van de opgesomde aktietechnieken kan de indruk verwekken dat elke
pressiegroep over een indrukwekkend arsenaal
sanktie-instrumenten beschikt, die een succesvol
ingrijpen op elk ogenblik waarborgen. Zulks is
klaarblijkelijk niet het geval. aangezien het benutten van deze instrumenten afhankelijk is van een
aantal faktoren zoals de financiële macht, de aard
en het aantal leden, de graad van organisatie, enz ...

*
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La Gauche · essais de définition
Dictionnaire politique, Paris , 1842.
Un médecin qui fut libéral donne une explication toute physiologique de ces mots Droite et Gauche, qui servent à désigner les deux fractions parlementaires les plus opposées. Le cöté droit du corps
humain contient une plus grande masse de muscles que
Ie cöté Gauche; mais, en revanche, c'est à Gauche
que se trouve située la région du cceur. « C'est pour
cela, dit-il, que dans nos luttes politiques, Ie parti qui
se présente comme Ie plus éminemment patriotique ou
libéral occupe la Gauche des Assemblées, tandis que
Ie cöté droit est préféré par les amis de l'autorité et
du pouvoir monarchique. » - Quoi qu'il en soit de
cette explication , il est certain que, depuis Ie commencement de la R évolution jusqu'à ces derniers temps,
les hommes qui siégeaient sur les bancs de la Gauche
se sont montrés les défenseurs vigilants du principe de
la liberté, tandis qu' à I' extrémité opposée, les membres
de la droite défendaient plus particulièrement Ie principe du pouvoir. Mais, depuis quelques temps , sans
doute par un effet de cette anarchie intellectuelle et
morale qui divise les esprits et les cceurs, ces anciennes divisions ont beaucoup perdu de leur valeur. Il y
a sur les bancs de la Droite aussi bien que sur ceux
de la Gauche des zélateurs d e la liberté, et il ne serait
pas bien difficile de trouver dans Ie sein de la Gauche
un assez grand nombre d'hommes qui sont plus préoccupés de se hisser au pouvoir que de sauvegarder
les libertés publiques. - On appelle Gauche dynastique cette portion de I' ancienne opposition qui ne
sépare point la dynastie d 'Orléans de ses projets ultérieurs, et Gauche puritaine ou Extrême Gauche des
hommes pour lesquels I' existence de cette dynastie
est très secondaire.

Dictionnaire des Sciences Sociales, Paris, 1964.
Le sens politique du mot «gauche» date de la Révolution française . Aux Etats Généraux, puis à l'Assemblée Nationale Constituante à partir du 11 septembre 1789, les députés se répartirent dans I'hémicycle
de la droite à la gauche par rapport au président et
à la tribune qui leur faisaient face . Le Tiers Etat était
à gauche du Président, la Noblesse et Ie Clergé à
droite. Ainsi, à I' origine, la ga uche était formée des
partisans d 'un bouleversement profond de l'ordre social établi, des révolutionnaires. Aussitöt Ie vocabu-
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laire politique utilisa les expressions de « la droite et
la gauche » pour désigner les partisans du pouvoir
royal et ceux de la révolution.
Par la suite, Ie terme gauche reçut de multiples
acceptions, car il continua à être employé non seulement en France, mais dans bien d'autres pays et à
I' occasion de débats totalement étrangers, au moins
à première vue, à celui qui opposait en 1789 les partisans et les adversaires de la monarchie française.
De nos jours, ce terme est à la fois aussi irremplaçable qu' ambigu.

I. Plusieurs problèmes ont déterminé historiquement Ie clivage entre la droite et la gauche, et dans
la mesure même ou ces problèmes restent encore sans
solution, on peut reconnaître autant de sens du mot
gauche que de débats en cause.
Il est clone possible de distinguer en se limitant à
!'Occident
A . Une gauche religieuse : elle comprend tous les
héritiers proches ou lointains de la philosophie des
lumières, tous les adversaires de la pensée chrétienne
et de l'Eglise catholique.
B. Une gauche politique : elle groupe les partisans
des institutions démocratiques et républicaines, tous
ceux qui se méfient des pouvoirs fo rts et vivent dans
!'esprit des révolutionnaires français en lutte contre la
monarchie.
C. Une ga uche sociale : favorable à 1' égalité sociale,
elle combat toutes les distinctions fondées sur la richesse, la naissance ou 1' appartenance sociale, elle
rêve d 'une société ou tous les hommes auront les
mêmes possibilités de promotion et les mêmes chances
d' épanouissement.
D. Une gauche économique : traditionnellement elle
se confond pratiquement avec !'ensemble des mouvements socialistes et dénonce !'anarchie et l'injustice du
capitalisme libéral auquel elle propose de substituer
une direction consciente de l'économie. Mais plus
récemment, certains ont voulu définir la gauche économique par Ie refus du malthusianisme et la préoccupation de la croissance s' opposant alors non plus tant
au capitalisme qu'aux groupements dont l'action freine
I' expansion.
Toutes les difficultés viennent de ce que des individus, ou des groupes, peuvent, sans contradiction, n'appartenir qu'à une ou plusieurs de ces gauches. P a r

exemple, les catholiques sociaux les plus avancés ou
« chrétiens de gauche » souscrivent à toutes les idées
de gauche précitées, sauf celles concernant Ie problème
religieux. Nombreux sont les auteurs qui ont mis en
lumière l'entrecroisement de ces différents clivages.

R. Aron écrit ainsi : « La gauche est animée par
trois idées non pas nécessairement contradictoires, mais
Ie plus souvent divergentes : liberté contre !'arbitraire
des pouvoirs et pour la sécurité des personnes, organisation afin de substituer à l'ordre spontané de la
tradition ou à !'anarchie des initiatives individuelles un
ordre rationnel » ( 1 ) .
« Entre les différents groupes qui se veulent de
gauche, il n'y a jamais eu d'unité en profondeur.
D 'une génération à une autre, les mots d'ordre et les
programmes changent. La gauche qui se battait hier
pour un régime constitutionnel a-t-elle encore quelque
chose de commun avec celle qui s'affirme aujourd'hui
dans les régimes de démocratie populaire » ( 2) .
J. Meynaud et A . Lancelet : « L'évolution économique impose en tout cas de nouveaux clivages ; la
distinction fondamentale entre droite et gauche passait
autrefois par la question du régime républicain et par
la question religieuse : elle était au fond de nature
politique, elle passe désormais par la question sociale.
Or, les droites et les gauches qui se forment sur chaque problème ne coïncident plus : bien des « laïques »
par exemple, sont socialement plus conservateurs que
les « cléricaux ». La distinction perd toute clarté et
l'électeur qui avait tant contribué à en maintenir !'esprit sous la III• République ne s'y retrouve pas. Le
pouvoir, il est vrai, ne !'aide guère sur cette voie: les
go uvernements de coalition reposent sur la coopération des deux tendances , que masque à peine leur
opposition verbale ; une partie des « rouges » gouverne toujours avec une partie de « la droite la plus
bête du monde » (3) .
A. Siegfried : « La grosse difficulté vient de ce
qu'en France on est parfois à gauche politiquement et
à droite socialement. La gauche politique exclut les
catholiques, toujours mal à l'aise en face du dogme
de la souveraineté populaire ; la gauche sociale comprend maint catholique <lont la hardiesse réformatrice
laisse à droite bien des radicaux bourgeois » (4) .
Tous les auteurs qui se sont efforcés de donner de
la gauche une définition en termes politiques ou sociologiques sont ainsi amenés è choisir un des clivages
possibles parmi ceux que nous avons analysés.
A Siegfried choisit ainsi Ie critère Ie plus traditionnel : « Tout au fond de l'opposition entre droite et
gauche, il y a l'opposition du pouvoir absolu et du
pouvoir populaire » ( 5).
C. Lanzmann et J.T. Desanti se placent au contraire
dans une perspective d 'inspiration marxiste.
« La gauche n'est pas un état d'äme, ni une tendance
idéologique, elle ne manifeste pas un goût de destruction inhérent à la nature humaine, elle n 'exprime pas
l'inquiétude de !'esprit sous une figure indéfinie : elle

se définit très précisément par sa volonté d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme » ( 6).
« Nous pourrons appeler « gauche véritable » les
formations politiques qui furent à un moment l'expression de !'alliance entre la classe révolutionnaire et les
couches sociales dont les intérêts, sur certains points
et pour un temps, convergeaient vers ceux de la classe
révolutionnaire » ( 7).

II. La gauche, catégorie philosophique ?
Seules ont été étudiées jusqu'ici les définitions donnant de la gauche une dimension politique, sociale ou
économique, mais bien des auteurs ont voulu aller plus
loin et transcender les débats de formes pour donner
de la gauche une définition philosophique qui en fasse
l'égale d'une école morale. Ces auteurs définissent alors
la gauche par une conception de l'homme et de la
nature. Certains voient dans la confiance en la puissance et Ie dynamisme de l'homme !' essence de la
« gauche éternelle », d 'autres insistent plutöt sur la
revendication de justice, sur Ie sens de la solidarité,
sur la r~cherche de la vérité, et invoquent Antigone
contre Créon .
L ' unité de ces diverses définitions n'est peut-être
qu'apparente. Elle disparaît de toutes façons à partir
du moment oû la réflexion cesse d'être spéculative
pour devenir pratique. Et même Ie chrétien de gauche
peut-il accepter une forme d'humanisme qui privilégie
!'attitude prométhéenne au détriment de !'attitude proprement religieuse? Le matérialiste n'aura-t-il pas tendance à rejeter toute pensée qui fonde la grandeur de
l'homme sur Ie rachat divin ? Sans doute peut-on définir la gauche par !'humanisme, mais pour ajouter aussitöt qu'il y a plusieurs humanismes .
Parmi les définitions « philosophiques » de la gauche,
citons :
Alain : « Est de gauche ... Ie héros d'intelligence. Je
ne veux pas dire qu'il soit très intelligent ou très savant ; on peut être très intelligent et trahir !'esprit dix
fois par jour. Le héros d'intelligence se dit, en ses
meilleurs moments, que l'honneur de l'homme serait de
vivre selon Ie vrai, quoi qu'il lui en puisse coûter ; et
que la première trahison est de se boucher les yeux
à ce qui Ie gêne, prenant même l'ironique précaution
de se dire et de <lire que nul ne peut connaître Ie vrai.

(1) ARON (Raymond), L'opium des intellectuels, Paris , Calman-L évy, 1955, p.43.
(2) ARON (Raymond), op. cit., p . 16.
(3) MEYNAUD (Jean) e t LANCELOT (Ala in), L es attitudes
po litiques, P a ris , P .U .F ., Que Sais -Je ?, 1962, p . 86.
(4) D UVERGER (Maurice ) , Constitutions et documents politiques, P a ris, P .U.F., Thémis , 1960, p . 275 .
(5 ) DUVERGER (Maurice ), op , cit., p . 275 .
(6) LANZMANN (Claude), « L'homme d e gauche », Les temps
m odernes, numéro s p écial , 112-113, 1955, P . 168.
(7) DESANTI (J.T .), « Réflex ion s his toriques e t critiques
s ur Ia notion de g a uche ». L es temps modernes, op, cit., p . 1700.
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Ponce-Piiate demandant : « Qu'est-ce que la vérité? »,
était-il assez homme de droite » ( 8) .

E . Berl : « Le tempérament de Bergson, autant qu'il
me pa raisse, l'inclinait plus à droite qu'à gauche :
!'horreur du débraillé ... Mais il a suffi qu'un jour, il
se dise : après tout, on ne sait pas ce qui va arriver,
pour que sa pensée se déporte vers Ia gauche, fût-ce
à regret. Quand on écrit : « II n'est pas impossible
que la mort même soit surmontée ». on ne peut plus
être de droite » ( 9) .
J.M . Domenach : « Peut-on parler d 'un gauche Ià ou
s'est émoussé ce simple sentiment d 'une solidarité
humaine pour les opprimés et les souffrants » ( 10) .
F . Mauriac : « Nous nous interrogeons souvent sur
ce qui sépare essentiellement la droite et la gauche.
Je vois d 'abord cette ligne de partage : il y a ceux
qui font follement confiance à l'homme, la postérité
de Rousseau ; et les sages qui s'en méfient , mais dont
la méfiance a vite fait de tourner au mépris » ( 11 ) .

A Dictionary of the Social Sciences, Londres, 1964.
A . Current meanings. 1. In their most genera! sense ,
lef t and right are each used to characterize three
main tendencies of socio-politica! thought and action.
Thus the lef t possesses ( a) belief in a greater rather
than a lesser d egree o f educability in the human race ;
(b) a greather faith in the power of institutions to
influence or determine human conduct ; ( c) the recognition o f many social rights and social needs, either
as essential to the preservation of individual rights and
needs, or as superior to those of the individual, whenever conflict occurs, whereas the right is characterized by ( a) acceptance of the value of established
authorities in controlling irrational and only limitedly
educable human beings ; (b) acceptance of evolved
institutions only; ( c) emphasis on individual rather
than social needs and rights , except where individual
needs appear to be more fully satisfied within those
of traditionally valued and over-riding authorities ,
like Church and State.
2. Further light on the content of these tendencies
may be afforded by reference to the follo wing notions,
necessarily imprecise, which in different countries and
at different times , have entered into them.
Characteristic of the lef t are (a) desire for change
( more change, most change , rapid change, more or
most rapid change); (b) acceptance of or belief in the
inevitability of violence, as compared with evolution
or with parliamentary action , as a method of change;
( c) objection to Church participation in politica! action and decision , and in particular in control of education; ( d) belief in State responsibility for some part
or the whole of individual welfare ; ( e ) belief in the
necessity or desirability of State intervention in, or
partial or total control of the processes of production,
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distribution and exchange; ( f) belief in individual
liberty, including freedom from State interference in
economie activities ; ( g) belie f in the equality of all in
politica! rights and before the law ; (h ) belie f in
the right of ethnic and sometimes linguistic (hut rarely
cultural or religious) minorities to independent selfgovernment ; rejection in all other cases of national or
nationalist sentiments in favour of international organization and co-operation, or of federal. functionalfederal. or simply unitary supra-national authorities,
as manifestations of a belie f in the common heritage
and destiny o f all men ; (i ) belie f in the need to protect advanced and especially socialist societies from
corrupting contact with less advanced or less socialist
societies ; ( j) rejection of respect for tradition, in
favour of reason, as the basis of politica! judgement,
and aften in its turn , rejection of reason in favour of
certain emotions, like desire to help the weak, or trust
in the people; ( k) sometimes re jection of religion in
favour of humanism ; (!) emphasis on the element of
« consent » in the belie f in « government by consent ».
Characteristic of the right are ( a) belief in a minimum of change, or in caution, or in stability, or in a
return to past farms of government; (b) belief in religion, or in Church influence , as stabilizing and moralizing factors in politica! life, and especially in education ; ( c) belief in the limitation of State acti ities to
the maintenance of law and order, internal and external. or only in such extensions of it as are suggested
by current experience ; (d) belief in State intervention
in economie life largely or exclusively by means of
tariffs , where overall national interest appears to justify such intervention ; ( e) belief in individual freedom; (f) distrust of free individuals ; (g) scepticism
regarding any projects for creating new independent
States and sacrificing any of the rights of existing
States, except in so far as some merging o f national
rights with those of similarly-minded States may be
expected to preserve something of a particular national tradition against a powerful external threat ; ( h)
acceptance of human inequalities as natura! and capable of modification only ,w ithin narrow limits ; ( i) belief in the guidance offered by a limited number of
basic emotions, like patriotism and love o f family and
kin, and in religion and tradition as guides to politica!
behaviour ; ( j) emphasis on the element of « government » in the belief in « government by consent ».
B. Origin. 1. Lef t and Right were first used as politica! terms in France during the R evolution, hut the
precise circumstances of the origin of this usage are

(8) ALAIN, Elém ents d'une doctrine r adicale, 1925, cité p ar
DUVERGER (M .) , Cons ti tutio ns et documen t s polfüques,
p . 275.
(9) BERL (Em ma nuel ) , La P ar fa i enn e, numéro spécial, oct obre 1956, cité p a r D U VERGER (Maurice), op, cit., p. 280.
(10) DOMENACH (J ean-Mar ie ) , E sprit, nov. 1952, p. 702,
c ité par ARON (Ra y mond) , L'op i u m des intellectuels, Par is,
Calma n n -Lévy, 1955, p. 45 .
(11 ) MAURI AC (Fra n çois), Mémoir es intérieurs, Paris, Flamm a r ion, 1959, p . 129.

munist group in the National Assembly should sit on
the extreme right was defeated in 1951 ). The role
of rightwing leaders like M. Marin, M. Laniel.
M . Mutter, M. Jacqinot and others in the war-time
resistance movement and therefore in the defence of
the Republic blurred the old distinction at its roots ,
and the acceptance by right-wing leaders like M. Pinay of « supra-nationalism » and « Europeanism »,
that is, of some of the internationalism which had
been a lef t attitude, continued the process. The emergence of a strong left Catholic movement, the M .R.P .,
and the increasing Radieal dislike of any further extension of State economie activity helped to take
away much of the meaning of the other principal criteria of lef tness, so that it can now be and of ten is
convincingly argued in France that the two terms
have lost all useful meaning and function .

obscure. The commonest explanation is that at the
first joint meeting of the States-General on May 5,
1789, or at its second , the séance royale of June 23,
the Nobility took the place of honour, on the right
hand of the King (who sat in the middle of one of the
long sides of a flattened ellipse) and the Third Estate
went to the King's left.
There are, however, other versions and all accounts
must be accepted with reserve. What is certain is that
within a very short time, the more revolutionary Deputies were sitting on the left of the National Assembly and the more conservative on the right. The modern (feminine) French forms la droite and la gauche ( presumably for la par tie droite) occur as early
as 1791, and soon became the accepted forms.
At this stage, the meanings of the two terms were
simpler and more precise than they have been at any
time before or since. To be on the left was to be for
the Revolution, that is, in its gradations , to be in
favour of change, or more change or most change ; to
be on the right was to desire no change , or some
return, or a total return to the past.
2. The terms and the conflict whieh they expressed
were revived after 1815. Por the next century, at least,
left and right in France continued to describe , in the
first place, attitudes to the Revolution - not to a
possible, future revolution, but to the Revolution of
1789. As late as 1930, A. Siegfried (Tableau des Partis en France, Paris : Grasset, 1930, p. 57) claimed
that « acceptance of the spirit of 1789 is the essential
demarcation between right and left ». By then, however, two new elements had been added to the content
of the terms. To be left was (from about 1852 onwards) also to be anti-clerical, while to be right was
to proclaim, in effect, one's acceptance of clericalism
by denying the existence of a clerical problem.
About the same time, or a little earlier, the rise of
the Socialist movement brought to the semantie content of left and right a third element, namely, an attitude to the idea of State intervention in economie
life. Here, again, there were gradations, maximum
leftness implying a desire for total State control of
industry ( though often not of agrieulture) and maximum rightness a lip-service to the idea of complete
economie freedom, which, however, was not normally
incompatible with a belief in protective tariffs. In the
first half of the 20th century in France, therefore, the
lef t was composed of those parties whose adherents
believed, in varying degrees, in the spirit of 1789 as
defined above, in anticlericalism and in State intervention, while rightness - a more negative and often
defensive attitude - implied a rejection of all three.
3. Since World War II, various factors have combined to blur the earlier distinction between the two
terms in the country of their origin, and to make them
less useful. The Communists « belief in dictatorship
has led increasing numbers ( though still a minority)
to class them with the right ( a proposal that the Com-

C. Although the influence of French revolutionary
ideas and practiees gave the terms currency in many
continental countries, they never acquired either the
emotional aura or the sporadically cohesive force that
they had in France.
In English-speaking countries their acceptance was
even slower, and most 19th-century uses refer to
France. The world left was used in England from the
1920s onwards , sometimes to describe the Communists,
sometimes covering Communists and Socialists and
sometimes covering Liberals as well. But in all European countries outside France in recent years, both
lef t and right are more commonly used to describe
internal party divisions. Thus in Britain the left of the
Conservative party meant ( and probably still means)
those Conservatives who were ready to accept something of concepts like economie planning, redistributive taxation , social services and colonial freedom, and
the right those who opposed these things. For a long
time, the lef t of the British Labour Party meant either
those who believed in socialism or those who wanted
a more rapid approach to socialism and the right those
who were either non-socialist or whose concept of
socialism was more evolutionary.
The term right is most commonly ( though not exclusively) used as a pejorative term, by those who
believe themselves to be on the left.
In the USA, on the other hand, it is lef t whieh
most often has a pejorative sense. Both right and left
are used, though less commonly than in Britain, to
describe loosely-conceived wings of the Republican
and Democratie parties. The lef t, in its wider connotation, means in the USA an unorganized but selfrecognizing minority, composed mainly of intellectuals,
whose lef tness is characterized by ideas ranging from
a desire for governmental assistance in the area of
medica! service to the belief that the Russian and even
Chinese Communist States are realities of the 20th
centry that cannot be met simply by blind opposition.
W . Pickles.

*
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Comptes rendus
CHAVARD ES Maurice, Le 6 février 1934, La
République en Danger, Collection L'Heure H,
Paris, Calmann-Lévy, 1966.
Les faits sont suffisamment connus exasperes par
le scandale Staviski dans lequel plusieurs membres
du gouvernement radical avaient trempé, plusieurs milliers de Parisiens manifestèrent autour de la Chambre
des Députés - il y eut des morts et beaucoup de
blessés, mais finalement il n'en résulta rien de durable.
Ou plutöt si : les -é meutes de la nuit du 6 février 1934
suscitèrent un sursaut « républicain » dans les masses
ouvrières tel que Ie Front Populaire est parti de là.
Les « ligues factieuses » n'ont plus jamais retrouvé la
chance qu'elles avaient tenue entre leurs mains un instant, au cours de ces heures critiques : partiellement,
sous d'autres formes , on devait les revoir sous l'occupation, groupées autour du maréchal Pétain, de Marcel Déat ou de Jacques Doriot.
« La République en <langer » ? En réalité, elle ne
I'était déjà plus le matin du 7 février, car il est des
expériences qu'on ne répète jamais : ce soir même ,
de nouveaux attroupements eurent lieu, animés, soit
par les communistes, soit par les nationalistes , mais
la police les dispersa sans peine.
Episode stupéfiant pour l'observateur non-Français.
Stupéfiant, Ie spectacle de la corruption financière
dans la classe politique. Stupéfiante, !'attitude de la
police qui ne réussit pas à faire la pleine lumière mais
qui, plus que probablement, n'a pas reculé <levant Ie
meurtre : en fait , personne ne crut au « suïcide » de
Staviski, et les autorités ne firent rien pour accréditer
cette thèse. Stupéfiantes, ces manifestations ellesmêmes, ou tant de braves gens se lancèrent, dans l'illusion de « refaire une France propre » - , ou tant de
chefs de la Droite extrême se gargarisaient des souvenirs du Paris révolutionnaire, - ou se mêlaient la
bonne humeur de Gavroche et la hargne du contribuable exaspér-é, - ou les anciens combattants communistes refusaient de laisser la rue à leurs camarades
de l'UNC, ou la Marseillaise et I'lnternationale retentissaient alternativement, ou l'on s'amusait, s'indignait, se révoltait et s' assommait, ou 1' on conspua le
gouvernement et déculotta Herriot, ou rien ne se passa
en fin de compte - sauf qu'il y eut beaucoup de sang.
*
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Sur ces événements, nous avons maintenant un nouveau livre, certes critiquable, mais qui a pourtant son
utilité. Livre tendancieux et superficiel, écrit à la häte,
qui permet cependant de suivre d 'heure en heure, Ie
déroulement des opérations. Livre qui, en conséquence,
fait réfléchir. Livre tendancieux, disions-nous. Mais
peut-on relater un drame de cette nature, en restant
impartial? Peut-être pas. Pourtant, !'auteur exagère.
Tout son récit est animé par la vision des choses que
devait avoir à !'époque Ie socialiste anticlérical d ' extrême-ga uche. En soi, rien de mal à cela. A joutons
même, pour que tout soit clair, qu'à beaucoup d 'égards
nous sommes proche des conclusions de M . Chavardès.
Par exemple, à notre avis comme au sien, la figure de
Léon Blum émerge très haut, dans tout ce milieu
politique, si désespérément confus et médiocre. Nous
ne lui faisons clone pas une querelle de tendance. Ce
que nous lui reprochons, c'est de n'avoir fait aucune
tentative d 'analyse. Il relate, mais ne fait aucun effort
pour comprendre ce qui s 'est réellement passé. Derrière la Droite , il y a, pour lui, « le Capita! », « les
Beaux Quartiers ». Derrière la Gauche, le « Peuple »,
l' « idéal républicain ». Cela n'est pas faux, mais un
peu court, un peu trop facilement affirmatif. D 'ou l'impression d' ouvrage tendancieux parce que superficiel.
Un exemple de cette légèreté. Le lendemain du 6 février, Ie gouvernement Daladier a démissionné. « Capitulation », dit M. Chavardès. On peut, en effet, le
penser et ( à nouveau) nous inclinons à le croire nousmême. En fait, les choses sont moins simples qu'elles ne
sont présentées ki , et le revirement d 'Eugène Frot,
ministre de l'Intérieur, n'était peut-être pas dû exclusivement à un effondrement nerveux.
Voyons la situation à l'aube de la« nuit sanglante ».
Deux données nouvelles paraissent la dominer.
D 'une part, les services policiers rapportent avec
de plus en plus d'insistance que les rebelles se préparent à un nouveau coup de force, organisé cette fois
avec mains de dilettantisme : armureries pillées, mobilisation en masse des anciens combattants parisiens.
Nous savons, nous, que Ie mouvement nationaliste
é tait déjà à bout de souffle. Mais Frot pouvait-il le
savoir?
D 'autre part, toute la journée du 7 se passa en conciliabules politiques : la grande idée du Président de
la R épublique, Albert Lebrun (mais aussi celle de Daladier lui-même , et d'Edouard Herriot ) fut de confier Ie sort de l'Etat au vieux radical Gaston Dou-

mergue , qui, en effet, quitta sa thébaïde le soir-même
pour arriver à Paris le 8 au matin. Il avait tout pour
lui : méridional, protestant, bonhomme et intègre, il
était conservateur et de gauche ; au demeurant, sans
ambitions personnelles. On fit appel à sa conscience
civique.
A l'heure du <langer, naturellement, le pauvre « Gastounet » aura toutes les peines du monde à constituer
son gouvernement. Naturellement, il n'y aura du vent
que sous le Front Populaire, deux ans plus tard. Mais
pour la masse petite bourgeoise parisienne, ce vieux
papa fut rassurant : il allait mettre « bon ordre à tout
cela ». Vive Gastounet !. ..
Frot et Daladier eurent-ils tort de « capituler »
<levant ce fantöme? Peut-être. Mais d 'un certain cöté ,
la solution de rechange n'était-elle pas psychologiquement habile, en ouvrant une soupape de sécurité? Le
« gouvernement des assassins » avait la majorité parlementaire derrière lui, sans doute , mais , chiffon rouge
pour le taureau, n'avait-il pas exaspéré !'opinion?
Allons plus loin : les communistes eux-mêmes avaient
subi la brutalité policière et pour eux aussi, Daladier
était devenu inacceptable, alors que Ie Parti socialiste
le soutenait sans faiblesse . En conséquence, le Front
Populaire aurait-il été politiquement possible, si la
SFIO avait continué à appuyer un cabinet que le PC
attaquait avec violence? Pour la constitution d 'une
alliance à l'extr-ê me-gauche - que M. Chavardès salue
avec lyrisme la solution Doumergue créait des
conditions plutöt favorables . Malheureusement, notre
auteur ne pousse pas très loin son analyse et son récit
demeure uniquement sentimental. On le sent vibrer, il
ne raisonne guère.

*
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L 'aventure du 6 février, enfin, ne saurait être comprise en dehors de son contexte européen. Partout, la
crise économique avait créé un climat de révolte populaire. Partout, elle avait favorisé le nationalisme, et
pas seulement douanier. Partout, elle avait désespéré
des masses petites bourgeoises qui , en des temps moins
orageux, eussent été les soutiens les plus fidèles de
1' « ordre établi ». Partout, aussi, l'impuissance des
régimes parlementaires à trouver des solutions radicales avait discrédité la démocratie traditionnelle. Partout, la classe ouvrière, sentant derrière elle une masse
de chömeurs, commençait à <louter de l'action réformiste, politique et syndicale : elle y perdit sa combativité. Partout, enfin, !'appel au grand homme, au rassembleur, au « sauveur suprême », trouva des échos
dans les milieux les plus divers . Ce furent les beaux
jours de Léon Degrelle en Belgique, d'Anton Mussert
en Hollande , du Nasjonal Samling en Norvège, du Falange Espanola que José Antonio Primo de Rivera
lança en 1933, ainsi que de la Garde de Fer roumaine
de Codreanu, alors qu'en Hongrie les protocoles de
Rome orientaient définitivement Ie régime Horthy vers
une accentuation de ses tendances fascistes et pronazies. La Gauche ne reprendra son élan qu'au moment ou la crise sera définitivement surmontée, sauf.

bien entendu dans les pays ou les dictatures s'étaient
solidement instaHées, comme l'Italie, l'Allemagne, la
Pologne ( ou s'était imposée la dictature très mitigée
d 'ailleurs, du maréchal Pilsudski) et bientöt, après
la guerre civile, l'Espagne.
Pourtant, dans tout ce tableau européen, la variante
française se distingue par plusieurs caractéristiques.
D'abord, par le « pourrissement » particulièrnment
grave de la situation. Puis, par !'aspect « cabotin »
des mouvements extrémistes. En lisant tant de manifestes , tant de « manchettes » de journaux, tant de
communiqués et d'ordres du jour, on est frappé par
le talent littérature de tous ces auteurs, autant que par
leur inanité politique lorsqu'il s'agit de réaliser.
A eet égard , rien n'est plus grotesque que la démarche des conseillers municipaux de Paris qui, jouant
avec l'idée d'une « Commune » d 'extrême-droite à
établir, se portent martialement à la tête des « Jeunesses Patriotes »... échouent dans un quelconque bureau du Palais Bourbon ... échangent quelques pl:irases
incendiaires avec le vice-président, puis avec le Président du Conseil.. . pour repartir enfin sans avoir rien
obtenu, mais avec la certitude d 'avoir prononcé des
paroles historiques. S 'il n'y avait eu les victimes de
l'émeute, on penserait ·à une opérette , <lont les acteurs
se seraient cocassement pris au sérieux. Au moment
de la « marche sur Rome », Mussolini, qui pourtant
n' était pas un héros, disposait de moins de troupes ,
mais sut agir avec plus d ' efficacité.
Et c'est justement cette irrésolution des « factieux »,
qui nous fait demander pourquoi M . Chavardès a intitulé la première partie de son livre : « Le Complot ».
En fait, son propre récit démontre qu'il n'y en eut
jamais. Que la température politique soit montée pendant les semaines qui précédèrent le 6 février, c'est
évident. Qu'une explosion était dans l'air : de même .
Mais entre les différents mouvements fascisants, il n'y
eut pas la moindre tentative de coordination politique.
Aucun « comité de salut public » n ' était prêt. Beaucoup de têtes brûlées, guère de têtes pensantes. Le
seul homme qui eût quelque sens des responsabilités
était sans doute Ie colonel Casimir de la Rocque leader des Croix de Feu - or, c'est justement lui qui fut
Ie plus tiède : les militants des ligues concurrentes
n'avaient pas tort, de leur point de vue, en lui reprochant d 'être un « mou », un « faux frère ». Pour lui,
cette « journée » devait être un « avertissement », <lont
le « premier objectif » était la démission du cabinet Daladier. Lui, au moins, pensait en termes politiques, bien
qu'il fût criminel de susciter des émeutes sanglantes
pour en aboutir au gouvernement Doumergue... En
tout cas, de « complot », point !
Le livre de M. Chavardès « se lit comme un roman », car la matière est passionnante. Quel dommage
que !'auteur ait cédé à la tentation , si fréquente en
France, de juger la politique selon des schémas mythologiques et manichéens , ou les anges de lumières affrontent les démons des ténèbres. « Ni eet excès d 'honneur, ni cette indignité », car en réalité il s'agissait
trop souvent d 'hommes extrêmement médiocres et aujourd'hui bien oubliés. Un quiz : sait-on encore quels
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furent les deux vice-présidents d'Edouard Daladier
dans cette tourmente? Ils s'appelaient Fabry et Penancier. Et si Ie nom du Président lui-même survécut,
c'est à cause de Munich.
Henri Brugmans.

*
Charles-Melchior de MOLENES, La Carrière du
Président Kennedy et la Vie politigue américaine, Contribution à !'Etude du Personnel
gouvernemental et des courants d'opinion dans
les Etats-Unis d'aujourd'hui, Paris, Editions
Cujas, 1963.
Quiconque désire déconsidérer les Etats-Unis , tient
toujours à portée de la main un argument : Ie McCarthyisme. Que Ie sénateur du Wisconsin soit mort depuis 1957 et qu'au moment de sa disparition son déclin
politique ait déjà commencé depuis longtemps, cela,
la plupart des Européens ne Ie savent pas toujours, de
même qu'ils ignorent souvent que eet épisode a duré
en tout et pour tout mains de cinq ans : de janvier
1950 à décembre 1954. Sans doute, c' était bien trap ,
mais encore ne faut-il exagérer ni l'ampleur, ni la
profondeur de cette crise. Surtout, il faut essayer de
comprendre pourquoi Ie phénomène a pu se développer.
Un livre nous aide à eet effort, c'est cel ui de Charles-M elchior de M olènes, dont Ie titre ( La carrière
du Président K ennedy ) cache malencontreusement la
pa rtie la plus intéressante, laquelle traite justement de
Joseph McCarthy et de l'action entreprise par lui.
Les faits sont généralement connus.
Quelque cinq ans après la fin de la deuxième guerre
mondiale, un sénateur catholique inconnu, d'origine
irlandaise, démagogue local plut6t qu'homme d 'Etat
d 'avenir, se lança dans une campagne violente, destinée à prouver que l'appareil gouvernemental de Washington était pourri d 'infiltration communiste. Avec un
a rt publicitaire inégalable, il réussit à tenir en haleine
!'opinion publique, annonçant, d e confé rence de presse
en conférence de presse, qu'il allait apporter des précisions sensationnelles - lesquelles, en réalité, ne venaient guère. S 'il réussit une performance, c'est celle
d 'élever la calomnie au niveau d'une technique, parfaite d'imagination et de présentation.
P eu de politiciens échappèrent à ses attaques et
encore plus rares furent ceux qui osèrent tranquillement Ie défier. Un climat de méfiance réciproque universelle fut créée systématiquement, une atmosphère
kafkéenne, Ie vrai tribunal n'étant plus Ie corps judiciaire des Etats-Unis , mais une commission sénatoriale
dont la nouvelle vedette était 1' äme (si 1' on peut dire) .
P endant quelques années, la d élation et la peur dominèrent - non seulement dans Ie monde politique proprement dit, mais également dans les entreprises de
toutes sortes. Une véritable fièvre d' « épuration »,
s'était emparée du pays.
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Puis, !'organisme réagit au microbe virulent. D es
comités se constituèrent, à la manière américaine :
Joe must go . Une contre-campagne se mit en branie
et des can vassers récoltèrent des signatures dans Ie
propre Etat du sénateur, réclamant son recall, on rappel de Washington . L'année 1954 fut caractérisée par
ce mouvement et bien que Ie nombre de signatures
constitutionnellement exigées ne pût être atteint, la
tentative fut loin de faire long fe u : elle ranima Ie
courage des opposants, fit basculer vers l' opposition
les tièdes , et démontra aux partisans de M cCarthy
qu'ils feraient mieux d'être plus prudents.
Dès lors, la déconfiture vint rapidement. On constata
que toute la campagne avait d épendu d'un seul homme
qui, plus avide de publicité personnelle que d'a ction en
profondeur, n'avait jamais pensé à mettre sur pied un
« troisième parti » ou une quelconque « John Birch
Society ». Le charme était rompu et tout Ie monde
respira, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi
une telle panique avait pu s' emparer du public.
M . de Molènes a consacré à cette carrière de
comète, une étude qui prête à la critique et q ui a été
critiquée notamment par la revue Le Contrat Social,
Sans doute, 1' auteur accorde-t-il quelquefois un peu
trap d'attention aux c6tés extérieurs du phénomène.
En citant ses références, il lui arrive de faire valoir
ses sources avec quelque naïveté. On pourrait également lui faire des reproches stylistiques, en se demandant s'il s'agit d'un travail d'écolier studieux, plut6t
que de politica[ scientist, d 'analyste systématique. Quoi
qu'il en soit, eet ouvrage se lit fo rt agréablement, avec
intérêt, voire avec passion, et il constitue, autant que
nous sachions, une vue synthétique du problème, comme
on n'en possédait pas encore en français. N ous nous
plaisons clone à Ie recommander aux « américanologues » européens.
*

**

Ceci dit, la question fondamentale demeure. Comment a-t-il été possible qu'un pays aussi démocratique
que les Etats-Unis ait succomhé, ne fût-ce que passagèrement, à l'emprise d 'un personnage falot, vulgaire
et sans scrupule ? Comment les A méricains ont-il pu
respirer pendant des années une atmosphère pestilentielle, telle que Ie romancier Irving Shaw l'a décrite
dans The troubled Air, probablement la meilleure évocation de cette époque « troublée ».
Le mérite essentie! de M . de Molènes est d'avoir
mis entre nos mains Ie matériel nécessaire à une
réfl exion sur ce problème angoissant. Car il ne suffit
pas de constater que McCarthy a admirablement senti
Ie potentie! d'inquiétude qui s'offrait à lui, et qu'il en
a tiré un parti au-delà de toute espérance. Il s'agit
surto ut d' expliquer l'hystérie collective qui s' empara
de 1' opinion américaine pendant les premières années
1950.
Il n'y avait d'ailleurs pas de fumée sans feu.
En 1945, Truman avait pris la succession de F ranklin D . Roosevelt et découvert, chemin faisant , des faits
alarmants. Il lui apparut bient6t que la trans formation

« libérale » de l'URSS, qu'on avait annoncée pendant
la guerre à force de la désirer, n 'était que du wishful
thinking. Il lui apparut aussi que Henry A. W allace,
qui avait été Ie running mate du Président aux élections de 1940 - mais que lui, Truman, avait remplacé
à celles de 1944 - nourrissait des illusions dangereuses envers Ie régime stalinien. Devenu secrétaire du
Commerce, W allace fut clone écarté du pouvoir, Ie
20 septembre 1946. De même , toute l'équipe de « gauche », qui avait rendu d'immenses services pendant la
période du New Deal, mais qui, depuis, s'était montrée
faible en face de la menace soviétique, dut suivre son
principal porte-parole dans Ie désert politique.
Bientöt, Ie monde allait vivre les horreurs de la
G uerre Froide. Refus soviétique de participer au Plan
Marshall. Echec des conférences diplomatiques de
Moscou et de Londres , ou Molotov répéta son nyet,
Coup d 'Etat de Prague, blocus de Berlin et création
de l'OTAN. Positivement, Truman réagit en annonçant sa politique du « Point quatre », !'aide à tous les
pays désireux de faire face au Communisme.
G raduellement, !'opinion américaine se persuada
avec effroi qu'un nouveau conflit international avait
éclaté, même si les canons ne parlaient pas encore. Les
canons ? Ils se feraient entendre bientöt en Corée, et
bientöt aussi il fallut admettre que non seulement
les Etats-Unis , mais aussi l'URSS, possédaient !'arme
nucléaire. Bref. un immense effort de réadaptation
psychologique était réclamé du peuple américain, qui,
immédiatement après Ie conflit avec Ie Japon, avait
réclamé et obtenu la démobilisation rapide de près de
9 millions de soldats.
Comment Ie rêve de paix avait-il été démenti si
vite?
Ce n'était pas au sénateur du Wisconsin qu'il fallait
demander la réponse. La politique mondiale ne l'avait
jamais intéressé. Il s' était opposé au Plan Marshall
avec des arguments du pire poujadisme. Il s'opposa à
l'intervention militaire en Corée, comme l'aurait fait
Ie plus irresponsable des pacifistes. Le Point Quatre
lui parut, à lui, Républicain de droite, un affront au
contribuable. Mais il sentit que !' anticommunisme allait
devenir un excellent thème de propagande personnelle.
Il l' exploita. Mais , comme il ne s'aventura jamais
sur Ie terrain de la politique internationale, il lui fallait
trouver des arguments d'agitation intérieure.
Des grèves gigantesques avaient-elles secoué l'économie américaine entre novembre 1945 et mai 1946 ?
C'était Ie Communisme! Non pas celui, bien lointain ,
de Moscou, mais celui des mauvais patriotes, des
agents ennemis, dont l'action était tolérée par un gouvernement complice. Bien sûr, Ie calme était revenu,
depuis , sur Ie front social, mais pouvait-on être certain que , bientöt, une nouvelle vague révolutionnaire
n'allait pas déferler?
Puis, à propos de la guerre en Corée : une fois
qu'on s'y était lancé, ne fallait-il pas la conduire jusqu' à sa fin victorieuse ? Si Ie général Mac Arthur
avait été brimé constamment dans son désir de jouer
à fond la carte de la Chine nationaliste et de lancer
une offensive atomique contre la Chine continentale

- comment expliquer de telles faiblesses , sinon par
une subversion interne de l'administration?
D'autre part, si Ie Président Truman voulait foliement dépenser des sommes astronomiques dans la lutte
contre ce qu'on commençait à appeler Ie « sous-développement », n 'était-ce pas là une farce, étant donné
que les représentants américains outre-mer était souvent des « rouges »? Bref, dans la mesure ou la politique extérieure intervenait dans les campagnes Me
Carthyistes, elles ne servaient qu'à ramener l'attention
du public sur les scandales, ou prétendus tels, dans
les affaires domestiques.
Enfin, et c' était là !' argument-massue dont personne
ne pouvait discuter la valeur : exactement quinze jours
après Ie premier discours « McCarthyiste » du sénateur, la campagne que Wittaker Chambers avait menée d epuis longtemps contre Alger Hiss , trouva son
aboutissement judiciaire dans une condamnation éclatante de ce dernier. Ainsi, la preuve était faite et, en
effet, personne ne la contesta sérieusement : l'homme
qui avait été Ie plus proche collaborateur de Roosevelt
au moment crucial de Yalta , fut reconnu coupable de
perjury - il était communiste, clone agent d'une puissance étrangère, voire ennemie.
Un frisson parcourut les Etats-Unis.
*

**
Tel était Ie climat americain, au moment ou Joseph
McCarthy prit son élan. Rares étaient ceux, même
parmi ses adversaires les plus courageux, qui niaient
1' existence d ' un péril de subversion. On pouvait discuter ses méthodes, sa légèreté impardonnable, son style
de marchand de foire et sa grosse caisse ( au double
sens du terme, car Ie sénateur n'a jamais manqué
d 'argent ). On pouvait dire qu'en lançant des accusations sans fondement, il d énigrait la N ation. On Ie
jugea durement lorsqu'il eut l'imprudence de toucher
à une institution nationale quasi-sacrée : Ie pouvoir
militaire. Mais personne ne lui contesta Ie mérite
d 'avoir sensibilisé !'opinion sur la menace d'un philocommunisme larvé. D 'ailleurs, les chefs du PC américain n'avaient-ils pas été condamnés par la justice,
reconnus coupables de vouloir renverser par la violence l'ordre constitutionnel ? Ce verdict, d 'octobre
1949, réflétait bien Ie sentiment général du public.
En effet, c'est dans un refus inconditionnel du Communisme que l'Amérique trouva, vers cette époque,
cette unanimité à laquelle elle a toujours spontanément
aspiré. Toutes proportions gardées et mutatis mutandis. on peut avancer que !'anticommunisme fut alors
aux USA, ce que l'antisémitisme avait été pour l'Allemagne nazie : davantage que la chasse au bouc
émissaire l'explication facile de tous les maux
dont souffrait Ie pays - Ie totem autour duquel les
« bons patriotes » se retrouvent.
Ne nous en étonnons pas. Toute collectivité ressent
Ie besoin quasi charnel de refaire à chaque instant
son homogénéité, de se sentir « unis comme au front »,
de communier dans des valeurs universellement parta-
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gées , de faire face à l'ennemi enfin démasqué . Ce sont
là des moments d 'incontestable bonheur, de plénitude
civique , au moins subjective. Des instants nobles aussi,
dans la mesure ou l'intégration psychologique se fait
auteur d 'une cause qui Ie mérite, objectivement. Mais
lorsque Ie « mythe » exige une idolatrie aveugle et
qu'il s'alimente de mensonges et de haine irrationnelle,
nous sommes en face d'une hystérie meurtrière.
Comment le McCarthyisme a-t-il fonctionné en
Amérique, entre 1950 et 1955 ? A quels besoins psychiques a-t-il correspondu ? Dans quelle mesure a-t-il
été un phénomène typiquement américain ?
Il nous semble qu'Adlai Stevenson, dans une de ses
conférences réunies sous le titre de Call to Greatness ( 1) , a mis le doigt sur un aspect fondamental de
la psychologie nationale aux Etats-Unis, en disant que
ses compatriotes s'adaptent mal à ce fait constitutif
de l'histoire humaine : le tragique. Ils ont l'habitude
d ' envisager les problèmes collectifs comme des obstacles jetés sur leur route - ce qui est du reste conforme au sens grec du mot pro et ballein - comme
des barrières, qui empêchent la marche en avant , mais
qu'il s'agit d 'éliminer. Toute « question » doit clone
en principe, et normalement, comporter une « réponse », laquelle sera cherchée par un « expert », ou
le nombre d ' « experts » qu'il faudra.
Ils admettent difficilement qu'en réalité il ne s'agit
pas toujours de difficultés précises à résoudre, mais ,
très souvent, de situations complexes présentant des
facteurs négatifs inhérents . Au fond d ' eux-mêmes, ils
ont tendance à penser que la condition humaine « normale » serait bonne , sinon excellente. En réalité , condut Stevenson, nous n'avons jamais été confrontés
avec des problèmes sans solution. Jamais - sauf l'exception atroce de la Guerre de Sécession, dont les
plaies ne se sont toujours pas cicatrisées.
Nous touchons ici, semble-t-il, à une divergence pro fonde entre la mentalité américaine et la nötre. Que
nous ayons lu ou non Unamuno, - nous savons qu'on
ne résout les questions que pour en susciter d 'autres ,
souvent plus redoutables. Nous avons l'expérience
des situations, sans issue - ou dont la seule issue
serait Ie drame sanglant. Moins optimistes, nous sommes peut-être moins exposés à la tentation des paniques.
Or, l'arrière-fond du McCarthyisme était justement
celui d 'une panique collective de dimensions gigantesques.
Voilà une cité bien portante, qui vient de triompher
d e ses adversaires. Elle s'admire, elle se congratule.
Les citoyens ne pensent qu'à s'étendre confortablement
dans leurs fauteuils ultra-modernes, pour souffler. Or,
c'est à ce moment précis qu'on s'aperçoit, non pas seulement qu'on est de nouveau en guerre, mais que l'adversaire est à l'intérieur des murs et que tout Américain peut - et, dans une certaine mesure, doit - se
demander si tel ami , tel parent n'est pas un agent de
Moscou. D 'ou l'effondrement de la confiance en soimême , l' espionnage réciproque, l'insécurité collective,
les dénonciations.
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Ou plutöt, si l'on veut conserver Ie mmunum vita!
de confiance dans la santé nationale, la seule explication possible est celle d'un virus, inoculé de l'extérieur.
Non, Ie Communisme n'est pas une opinion comme
une autre : il est une haute trahison. Et, comme !'Américain ne trahit pas sa patrie - c' est impensable l il ne peut s'agir en conséquence que d 'une conspiration
diabolique, soigneusement montée à l'étranger, pour
surprendre la bonne foi du bon peuple américain.
Devant une telle situation, l'Européen réagirait sans
doute autrement - ce qui ne signifie pas d'ailleurs
qu 'il soit plus raisonnable , car chaque collectivité a
ses sagesses et ses démences propres. M ais, l'Européen
s'étonne moins d 'idées subversives. Toute celle qui
ont cours dans Ie monde ne sont-elles pas venues de
chez lui ? Il admet clone plus facilement que des philosophies , des mouvement, mettent en cause, non seulement tel aspect de la structure sociale, mais le principe même de cette structure. Foncièrement conservateur lorsqu'il s'agit de toucher aux détails, mais intéressé plutöt que rebuté par des doctrines ré olutionnaires , l'Européen ne croit pas assister à l'Apocalypse
quand un quart, ou plus, de ses concitoyens votent
pour un parti extrême. Son passé turbulent lui a appris
de « vivre avec la bombe ». L'Américain est sans
doute moins bien préparé.
D 'ailleurs, les mêmes raisons qui ont permis Ie Mac
Carthyisme, expliquent également d 'autres phénomènes. Par exemple, lorsque des prisonniers de guerre
américains furent soumis à un lavage de cerveau en
Corée du Nord, ils résistèrent généralement moins bien
que les citoyens d'Etats, ou Ie communisme est moins
abhorré, mais aussi moins tabou. N 'ayant jamais été
confrontés pratiquement avec des doctrines, des organisations , des modes de pensée et d'agir révolutionnaires , beaucoup d 'Américains se trouvaient dans un
état d ' impréparation redoutable et s' effondrèrent ( curieusement, les nègres américains dont les communistes
tächaient de toucher la fibre raciale, résistèrent mieux) .
En d 'autres termes : les habitants du pays Ie plus
dynamique de la terre , se comportaient comme des
enfants devant Ie phénomène révolutionnaire, alors
que les Européens, beaucoup plus traditionnels d'esprit, se laissaient beaucoup plus difficilement surprendre par la tentation du sauve-qui-peut.
Ainsi, la popularité de Joseph McCarthy semble
bien être due à un affollement collectif. C'est pourquoi
d'innombrables citoyens n'aperçurent pas la contradiction foncière entre le prétendu anticommunisme du
démagogue, et son opposition stupide envers toute
politique constructive, susceptible d 'arrêter !'avance
russe.
Le sénateur du Wisconsin fut avant tout - dans
la mesure ou l'on peut donner une forme raisonnée
à ses élucubrations - un isolationiste virulent. A u
moment ou les Etats-Unis devenaient la première puissance mondiale, avec toutes les responsabilités inter-

(1) Adlai STEVENSON, Call to Greatsness, Harper, 1954, et
Paperbook, Athenaeum Press , 1962.

nationales que cette position comportait, il exprima la
peur de l'inconnu, qui assaillit tant d'Américains
moyens.
Comment ? Il fallait désormais évoluer dans un
monde nouveau, inconnu, plein de périls jamais imaginés I Mais, au fond, pourquoi s'était-on risqué dans
cette galère? N'était-il pas possible de revenir sur ses
pas, de retourner à la bonne vieille intimité nationale,
oû l' on était sûr de rencontrer des hommes et des
femmes ayant les mêmes réflexes ? Pourquoi ne pas
oublier ces histoires épouvantables, et si totalement
inaméricaines, qui se passaient au Kremlin ? Que Hitchcock reste au cinéma et Staline à Moscou ! Qu'on interdise 1' entrée du Communisme en Amérique - et
qu'on n'en parle plus!
Ainsi, la subversion marxiste était ramenée à un
« problème » à « résoudre », au sens oû nous l' entendions plus haut. Une commission avec des pouvoirs,
des enquêtes impitoyables, des instructions détaillées
pour la population - « comment se comporter en cas
d' alerte idéologique ! » - et après quelques années
il n'y paraîtrait plus. Un mouvement? Un tiers parti ?
Dans l'esprit de McCarthy, ce n'était même pas nécessaire, à condition d'agir à temps.
« Retour au normal ». voilà qu'elle était la perspective.
*

**

M . Charles-Melchior de Molènes n'a consacré cjue
la moitié de son livre à Joseph McCarthy, l'autre
traitant de la personnalité et de la carrière de Kennedy. Accoupler deux sujets si divergents, semble
bizarre au premier abord, d'autant plus que l'auteur ne
signale guère leurs interférences.
Pourtant, celles-ci apparaissent clairement, car 1' ascension de l'un n'était possible qu'après Ie déclin de
l'autre. L'intellectuel novateur ne pouvait réussir qu'une
fois la crise psychologique traversée, et la fièvre tombée. Pour pouvoir penser à une doctrine d'action mondiale, il fallait auparavant se débarrasser d'un isolationisme passionnel, qui déjà - sous des formes plus
civilisées - avait ruiné l'reuvre de Wilson et menacé
celle de Roosevelt.
Que la dernière flambée du chauvinisme américain
porte Ie nom d 'un homme sans envergure et sans programme, est caractéristique. La fuite devant les responsabilités ne pouvait plus trouver d'avocat plus
falot.
Henri Brugmans.

*
Droit communautaire et droit national, Community
Law and National Law « Semaine de Bruges,
1965 »,

Bruges,

De Tempel,

1965, 412 p.,

FB. 450, -E. 9.
Un livre qui peut rendre des services utiles à tous
ceux qui travaillent dans le domaine du droit européen, vient de paraître dans la série des « Cahiers de

Bruges ». Ce livre, résultant d'un colloque juridique,
tenu à Bruges en avril 1965, est divisé en quatre parties en tenant compte des différentes réunions de la
« Semaine de Bruges 1965 ».
Dans la première partie, qui en outre est subdivisée
en trois chapitres, on traite la question des rapports
entre Ie droit communautaire et les différents droits
nationaux sous divers points de vue.
Ainsi, !'ancien avocat général près la Cour de Justice des Communautés européennes, M. Lagrange,
envisage !'aspect constitutionnel sous un point de vue
communautaire, c'est-à-dire d'après les Traités. Il constate qu'il y a un nouvel ordre juridique, celui qui régit
la vie des Communautés. La question qui se pose, c' est
de savoir comment Ie transfert de compétences de la
part des Etats membres se réalise ? La primauté du
droit sort du principe que la règle de droit édictée par
un traité international prime la règle de droit interne.
Par la suite, le rapporteur traite les mécanismes par
lesquels les traités instituant les Communautés européennes ont entendu mettre en reuvre cette articulation
des pouvoirs communautaires et nationaux et la manière par laquelle la coexistence des deux ordres de
compétences est assurée.
L'ancien avocat général conclut ses remarques sur
« la primauté du droit communautaire sur Ie droit national » ; il esquisse ainsi la position du droit communautaire dans Ie droit français , notamment le problème
d'une loi française contraire à un traité ou à un règlement communautaire. Actuellement, Ie juge français est
obligé sous peine de violer ouvertement !'art. 55 de la
constitution d'appliquer Ie droit communautaire de préférence à la loi interne contraire et quelle que soit la
date de cette dernière.
Dans Ie deuxième chapitre, M . Catalano traite « la
position du droit communautaire dans le droit des
Etats membres ». Le rapporteur y traite tout d'abord
la question de savoir si les Traités instituant les Com•
munautés sont compatibles avec les constitutions nationales, en particulier avec les constitutions rigides
(Allemagne, Italie) . Par la suite, il examine les solutions des conflits éventuels entre les différents ordres
juridiques ( communautaires et nationaux). L'examen
de la deuxième question porte :
a) Sur le problème des normes self-executing et sur
les obligations imposées aux Etats membres.
b) Sur les conflits entre droit communautaire et droit
national, soit antérieur, soit postérieur au droit communautaire.
c) Sur les conflits entre norm es communautaires et
normes administratives et internes.
d) Sur les conflits entre actes administratifs communautaires et actes administratifs internes.
Dans la discussion suivante, on peut trouver une
réponse assez complète concernant la situation dans
les différents pays de la Communauté sur les questions
suivantes :
1. Existe-t-il des dispositions constitutionnelles ayant
traité au problème de la position du droit communautaire dans l'ordre juridique national?
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2. Quelle est 1' attitude des tribunaux de votre pays ?
3. La solution du problème est-elle influencée par
des conceptions doctrinales ?
4. Reconnaît-on des motifs qui permettraient de
prendre à 1' égard du problème de la position du droit
communautaire, une attitude différente de !'attitude
prise à 1' égard de 1' effet du droit international dans
1' ordre juridique interne ?
« Le röle de 1' exécutif national et du législateur
national dans la mise en ceuvre du droit communautaire » est traité par Marc Schier et Colette Megret
dans Ie troisième rapport. On y démontre les disparités des techniques juridiques dans les différents Etats
membres des Communautés dans l'exécution des obligations communautaires. L'Etat est obligé d'agir pour
exécuter Ie droit co=unautaire, pendant que la fonction d'exécution du droit communautaire devrait être
assurée par Ie pouvoir exécutif.
Par la suite, les auteurs présentent un exposé des
divers procédés utilisés pour soustraire la mise en
ceuvre du droit communautaire. Il en tire la conclusion
que Ie transfert du pouvoir du Législatif à l'Exécutif
devrait être reconnu par une loi, comme Ie mécanisme
normal et le plus approprié au résultat souhaité.
Cependant, il ne s'agit pas d'un transfert réel de pouvoir, mais du choix d'un circuit plus court et plus
approprié.
La première partie du livre se termine avec Ie rapport de M. Marsh sur l'application de Traités en
droit anglais. Pour Ie moment, un traité international
ne peut créer que des droits et des obligations internationales au Royaume Uni. Il ne peut clone imposer
des droits et devoirs aux ressortissants anglais.
Il en résulte deux possibilités d'incorporation des
provisions des Traités dans Ie droit anglais :
a) L'incorporation du texte littéral par une loi du
parlement.
b) La transformation des provisions du Traité dans
Ie genre d 'un « United Kingdom Statute ».
Ceci pouvait se faire en supprimant chaque référence au Traité ou bien en citant Ie Traité soit dans
Ie titre , soit dans Ie préambule de la loi ou bien dans
tous les deux sans accorder un effet législatif à cette
notion. Finalement, on pourrait citer des prévisions du
Traité sans donner à celles-ci un caractère législatif.
Une de ces techniques serait clone appliquée pour
la transformation d'une obligation internationale en
droit anglais . Le Parlement devrait clone transformer
Ie Traité dans son ensemble en droit anglais.
La deuxième partie du livre se préoccupe du röle
des juridictions nationales. Dans Ie premier rapport.
M . Münch traité la « Compétence des juridictions nationales , leur täche dans l'application du droit communautaire ».
Les Communautés possèdent leurs ordres juridiques,
Ie droit communautaire. A l'exception du cas ou il
s'agit d'une compétence exclusive de la Cour de Justice, le juge national joue un röle dans l'application du
droit communautaire. On peut constater deux concep-
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tions différentes, la « thèse internationaliste » et la
« thèse fédéraliste » selon laquelle Ie droit communautaire s'imposerait automatiquement à chaque autorité,
à chaque tribunal.
Ceci pose des problèmes constitutionnels. Münch
conclut son rapport, en esquissant ces problèmes, leurs
conséquences en droit interne, les interdictions et les
nullités statuées en droit communautaire, etc.
L'exposé de F . Dumon sur « Ie renvoi préjudiciel »
( Art. 41 CECA, 117 CEE et 150 CEA) est un rapport extrêmement utile pour ceux qui se posent la
question du renvoi préjudiciel. L'auteur souligne
d 'abord les différences entre les régimes résultant des
articles énumérés ci-dessus. Par la suite, il explique
les notions telles que « validité », <( délibération >,
« actes pris par les lnstitutions de la Communauté »,
pour se poser la question de savoir sous quelles conditions un tribunal national peut ou doit renvoyer un
litige à la Cour de Justice à Luxembourg. Le rapporteur examine de manière complète la nécessité et la
possibilité d'un renvoi préjudiciel. en particulier si la
juridiction arbitraire est forcée de renvoyer un litige.
Y figurent également les cas ou une juridiction est
obligée de renvoyer Ie litige et ceux ou elle a un pouvoir de décision quant à ce renvoi. Dumon termine la
première partie de son rapport en traitant les effets
d'un arrêt de la Cour de Justice statuant sur une question d'interprétation ou de validité d'une part et de la
procédure relative au renvoi préjudiciel ( manière de
saisir la Cour de Justice et les formalités préalables à
!'arrêt) d 'autre part.
Dans la deuxième partie de son rapport, il s' occupe
des règles de droit étrangères aux articles 41 CECA,
177 CEE, 150 CEA, qui requièrent la coordination
entre la fonction juridictionnelle nationale et les fonctions juridictionnelles ou administratives communautaires.
Dans le cadre de cette partie, il expose en particulier les articles 65 CECA, 85 ss. CEE relatifs à la
concurrence, Ie règlement n° 17 du Conseil des Ministres, Ie règlement du 4 avril 1962 du Conseil des Ministres de la CEE et l'article 49 du règlement n° 3
du Conseil des Ministres de la CEE , concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants.
La troisième partie du livre est consacrée à la question de savoir quelle est l'influence de la Convention
des Droits de l'Homme sur les activités des Communautés. Aussi, M . W aelbroeck donne un rapport, dont
le sujet est le suivant : La Convention Européenne
des Droits de l'Homme lie-t-elle les Communautés
Européennes? ». Le rapporteur constate que les activités d'entreprises industrielles puissantes peu ent atteindre !'individu dans ses libertés.
Il n'y a aucun intérêt pour les Communautés de
devenir membres de la Convention des Droits de
l'Homme, puisqu'en fait elles sont déjà liées par les dispositions de fond de la Convention et du Protocole
additionnel. Ces dispositions résultent d' engagements
valablement souscrits par cinq états membres avant
1' entrée en vigueur des traités, instituant les Commu-

nautés. D 'autre part, les droits et libertés qu'elles énoncent sont généralement consacrés par les droits constitutionnels des six •é tats membres et peuvent clone être
considérés comme constituant des principes généraux
de droit obligatoires pour les Communautés. Une violation de ces dispositions par les organes communautaires pourra être sanctionnée par un recours en annulation ou par un recours en indemnité.
Le deuxième rapport, celui de K. Vasak, concerne :
« L 'application des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales par les Juridictions nationales » ( article 14 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme). Le rapporteur y soulève Ie problème de
l'importance donnée à la Convention par les Etats
membres. Il examine d'abord l'application directe de
la Convention, puis il compare les jugements nationaux avec ceux de la Commission des Droits de
l'Homme et il termine avec les conséquences de 1' application de la Convention par les juridictions nationales.
La dernière partie du livre est consacrée aux effets
extra-territoriaux de la législation antitrust. Dans Ie
premier chapitre, « The Extra-Territorial Effect of the
Community Anti-Trust Legislation outside the Member
States », J.J.A . Ellis examine la question de savoir si
un Etat peut faire tomber les effets de procédés commerciaux, dont la source est étrangère, sous Ie coup
des lois antitrust. Il en conclut en ce qui concerne Ie
droit du traité CEE, que les articles 85, 86 règlent
exclusivement Ie commerce entre les Etats membres.
Cependant, ces articles s'appliquent également aux
activités commerciales étrangères, qui ont des répercussions sur Ie territoire de la Communauté. Dans Ie
deuxième chapitre, F .A . Mann traite « The English
Approach to the Extra-Territoria! Effect of Foreign
Anti-Trust Legislation ».
Le livre ne contient pas uniquement les rapports du
colloque de Bruges, mais également les comptes rendus
des discussions. Ceux-ci suivent à chaque rapport. De
temps en temps, il aurait été favorable de disposer
du texte intégral de certaines contributions à la discussion au lieu de simples comptes rendus. D'autre
part, Ie lecteur serait encore plus satisfait de la lecture
de ce livre s'il s'y trouvait plus de notes bibliographiques. Néanmoins, ce livre conserve toute sa valeur,
car il est 1' arnvre d' experts.
Klaus Hütte.

*
Dr G. VANDEWALLE, De Conjuncturele Evo,
lotie in Kongo en Ruanda,Urundi van 1920
tot 1939 en van 1949 tot 1958, Rijksuniversiteit
te Gent, Hogere School voor Handels- en
economische wetenschappen, Standaard Wetenschappelijke uitgeverij, 1966, blz. 329.
G . Vandewalle, doctor in de economische wetenschappen en docent aan het Rijksuniversitair Centrum
te Antwerpen, bezorgde ons een zeer interessante studie over de conjuncturele evolutie in de gewezen Bel-

gische overzeese gebieden. Dit probleem is tot nog toe
slechts uitzonderlijk systematisch behandeld geworden .
De enkele werken en artikels, die aan dit onderwerp
werden gewijd, beperken zich in de regel tot de interpretatie van de beschikbare gegevens en trachten geen
volledig beeld op te hangen van de conjuncturele evolutie van dit groot land, dat zo dicht bij ons gestaan
heeft.
In deze studie werd gepoogd het onderwerp ruimer
te behandelen en een volledig overzicht te geven van
de ontwikkeling der economie van Kongo en RuandaUrundi gedurende de periode 1920-1939 en 1949-1958.
De structurele evolutie mocht hierbij niet volledig
buiten beschouwing gelaten worden vermits economische groei en conjunctuur schommelingen nauw met
elkaar verband houden. De periode van 1940 tot 1948
werd buiten beschouwing gelaten omdat de talrijke
overheidstussenkomsten in alle langen op het gebied
van prijzen, productie en verdeling tijdens deze
periode, het onmogelijk maken van een normale conjuncturele evolutie te gewagen. In 1949 was de rantsonering en de prijscontrole in bijna alle landen afgeschaft en kon dus met de analyse van het conjunctureel verloop opnieuw worden van wal gestoken.
Bijzonder belangrijk is het gedeelte der studie dat
de beleggingsverrichtingen in de beide Afrikaanse gebieden en de financiele verrichtingen der overheid
behandelt. Wegens de schaarste der gegevens op deze
punten, diende talrijke aanvullende onderzoeken verricht te worden in de basis-documenten van de staatsinstellingen en financiele- en handelsvennootschappen.
Met behulp van de op deze wijze voor het eerst verzamelde gegevens konden talrijke oorspronkelijke statistische tabellen opgesteld worden en kon de betalingsbalans van Kongo en Ruanda-Urundi voor het
eerst nauwkeurig bestudeerd worden.
Het laatste deel der studie vormt een eerste proef
van een theorie der conjuncturele evolutie in ontwikkelingslanden met een open economie. Hierbij werden de
resultaten van de onderzoekingen der beide eerste delen
onderling vergeleken en geconfronteerd met de bestaande theoriën betreffende de conjuncturele ontwikkeling en de economie der ontwikkelingslanden.
De lectuur van déze belangrijke studie is gewis geen
aangenaam tijdverdrijf. De auteur richt zich vooral tot
diegenen die belang stellen in de economische problemen van de ontwikkelingslanden. Met genoegen zullen
deze in dit boek een ruime bron van inlichtingen vinden.
Wladimir S. Plavsic.

*
L. DE GRIJSE, De toepassing van het buiten,
lands recht door de nationale rechter, Katholieke Universiteit van Leuven, Centrum voor
internationaal recht, Standaard wetenschappelijke uitgeverij, 1966, blz. 84.
Het rechtsverkeer tussen personen die behoren tot
verschillende rechtssystemen wordt uiteraard steeds
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intenser en frequenter, met het gevolg dat de gevallen
die geheel of gedeeltelijk beheerst worden door elementen van een buitenlandse rechtsorde in aantal stijgen. In deze gedingen stelt zich het probleem van de
toepassing der buitenlandsewet. De Belgische traditionele opvatting terzake was lange tijd : « Het vreemde
recht is een feit, het moet door de partijen worden
bewezen en is niet toetsbaar in cassatieproceduren ».
maar het Hof van Verbreking heeft in recente arresten
deze opvatting al niet meer gehuldigd.
De studie van L. D e Grijse wil een objektieve en
genuanceerde beschrijving zijn van wat de rechtbanken
in feite doen als zij geconfronteerd worden met dit
probleem.
De auteur stelt vier vragen die hijn één voor één
beantwoordt. De eerste : kan of moet het buitenlands
recht ambtshalve door de rechter in beginsel toepasselijk verklaard worden, of kan dit slechts gebeuren
op verzoek der partijen ? De auteur analyseert de
standpunten van de Belgische rechtsleer en rechtspraak
terzake en ook de standpunten van de buitenlandse
rechtsleer om dan zelf een oplossing voor te stellen.
E ens de vraag van het al dan niet toepasselijk verklaren der buitenlandse wet uitgemaakt stelt zich het
probleem van de bewijslast : wie, van de partijen of
de rechter, moet het bestaan en de inhoud van de
buitenlandse wet bewijzen ?
De kern van het werk wordt uitgemaakt door het
hoofdstuk dat handelt over het eigenlijk bewijs. D e
kennis over het bestaan en de inhoud van een vreemde
wet hangt af van de informatie waarover men kan
beschikken. De auteur geeft een overzicht van de
documentatiebronnen terzake. Hij verheugt zich ook
over het feit dat het Ministercomité van de Raad van
Europa het probleem in verband met de informatie
nopens buitenlands recht heeft ter harte genomen.
Eens het bestaan en de inhoud van de buitenlandse
wet bewezen, stelt zich nog een subsidiaire vraag :
welke houding moet of mag de rechter aannemen ten
overstaan van de elementen van buitenlands recht
voorhanden in het geding ?
Het laatste hoofdstuk behandelt het v raagstuk van
de controle van het Hof van Cassatie.
In zijn voorwoord schrijft Professor G . van Hecke,
« Als een beredeneerde inventaris van de praktijk
van de Belgische rechtbanken in verband met de toepassing van buitenlandse recht zal deze studie nuttig
blijken zowel in binnen- als in buitenland ».
Een ware inventaris is het o.i. niet, eerder een synthese, want de auteur schetst de kenmerken van de
rechtspraak over dit probleem zonder tot de analyse
van illustrerende voorbeelden over te gaan. Dit maakt
het w erk uiteraard weinig levendig, maar daarom niet
minder interessant.
Wladimir S. Plavsic.

*
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François RIGAUX, La nature du controle de la
Cour de Cassation, Biblioth èque d e la Faculté
de Droit de l'Université Catholique de Louvain,
Editions Emile Bruylant, Bruxelles, 1966, 182 p.
L'auteur est professeur •à l'Université Catholique de
Louvain. En 1954, il présentait une thèse d 'agrégation
très remarquée sur la théorie des qualifications en droit
international privé; en 1963, il publiait un travail,
couronné par la Faculté de Droit de Leyde et inséré
dans la Bibliotheca Visseriana , sur le statut de la représentation en droit international privé comparé. Dans
l'intervalle et par après, études, rapports, notes d'a rrêt
se sont succédé à un rythme accéléré sur les rapports,
notes d'arrêt se sont succédé à un rythme accéléré sur
les sujets les plus difficiles, tant en droit beige que
dans les droits étrangers et Ie droit comparé, branches
ou l' auteur excelle gräce, notamment, à un don e cep-tionnel des langues.
Soulignan t, dans sa pré face, l' originalité de l'effort
poursuivi par !'auteur du second ouvrage publié dans
la Bibliothèque de l'Université Catholique de Louvain,
et après avoir rappelé l' état actuel de la doctrine sur
le problème étudié, M . Jean Dabin écrit ce qui sult :
« L'heure avait clone sonné d'une nouvelle étude, systématique et scientifique, de la matière du contröle de
la légalité des jugements. Des centaines d 'arrêts, touchant à toutes les branches du droit, ont été à cette
fin , rassemblés par !'auteur et minutieusement dépouillés, de façon •à dégager de la manière la plus exacte
la position de la Cour de Cassation de Belgique, face
au problème de sa mission de contröle telle qu'elle la
conçoit et la réalise. A l'inspection de la liste des
arrêts retenus, on s·apercevra que ceux-ci sont récents
et même des plus récents, !'auteur ayant préféré faire
Ie point de la situation actuelle, laquelle n'est même
pas toujours absolument claire, plutöt que de se mettre
en quête d'évolutions historiques qui, dans Ie va et
vient des arrêts, se laissent malaisément discerner. »
Le professeur Rigaux a abordé !'examen du controle de légalité après une analyse approfondie de
!'office du juge du fond et du raisonnement judiciaire
à laquelle les chapitres II et III sont plus spécialement
consacrés. Quant aux ouvertures à Cassation ( chapitre V) , elles sont étudiées à partir des erreurs qu'il
arrive au juge du fond de commettre et dont la censure appartient à la Cour régulatrice.
Si !'auteur s'est, en ordre principal. attaché à la
matière civile et ·à la matière répressive, il propose
aussi nombre d'exemples relatifs au droit fiscal. au
droit social et à la matière administrative. De plus,
deux parties de l'ouvrage s'adressent plus particulièrement aux internationalistes.
P our les lecteurs étrangers, l' auteur a cru bon de
reproduire les principaux textes constitutionnels et
législatifs régissant la Cour de Cassation de Belgique.
Il ne peut être question ici d'analyser dans le détail
Ie remarquable ouvrage du professeur Rigaux. Q ue
l'on sache toutefois que Ia plupart des études consacrées à la Cour de Cassation appartiennent aux grands

répertoires de droit ou aux traités de procédure. Il en
résulte que la nature du controle exercé par la juridiction de Cassation n'a guère suscité l'effort de réflexion que ce problème mérite.
Comme Ie note Ie professeur Rigaux , une des difficultés du sujet - et non la moindre - trouve sa
source dans Ie mystère même dont s' est entouré Ie
fonctionnement de la Cour suprême. Sous certains de
ses aspects, l'activité de la Cour se dérobe aux noninitiés. L'enquête menée de l'extérieur, par qui accepte ,
avec modestie, Ie risque de commettre des erreurs d'interprétation ou de jugement, est de nature à favoriser
une approche nouvelle du sujet.
Cette importante dude du professeur Rigaux, dont
l'actualisation n'est pas la moindre des qualités, n'intéressera pas seulement les praticiens de la Cassation
mais, beaucoup plus largement, tous ceux, magistrats
et avocats, qui collaborent à l'administration de la
justice.
Wladimir S. Plavsic.

*
Paul-F. SMETS, Les Traités internationaux
devant la Section de législation du Conseil
d'Etat (1948--1965) , Centre interuniversitaire
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Bruylant,

Jacques VELU, La dissolution du Parlement,
étude sur les conditions de légalité que doit
remplir l'acte de dissolution, Centre interuniver-

A !'auteur est revenu l'honneur d'inaugurer en 1964

sitaire de droit public, Editions Emile Bruylant,
Bruxelles, 1966, 704 p .

de Droit public, Editions
Bruxelles, 1966, 164 p.
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sont des mesures infiniment plus graves. L'abandon
total à une autorité supranationale de toutes les prérogatives inhérentes au commandement de l'armée,
c'est assurément la délégation de pouvoir la plus
redoutable. » Enfin, M. Somerhausen pose la lancinante question : « Ne faudrait-il pas, lors de la revi•
sion de la Constitution, fixer certaines bornes aux
délégations qui pourraient être consenties par les traités en faveur d'organes internationaux ? ».
Les spécialistes du droit des gens trouveront dans
ce petit ouvrage très dense des références innombrables au sujet des avis ou sont examinées des questions
de droit constitutionnel ou de droit international public soulevées non seulement par les projets de loi
d 'approbation , mais parfois aussi par les traités euxmêmes.
C'est dire si Ie travail de Paul-F. Smets est digne
d 'intérêt et riche de renseignements relatifs à l'état
d'une jurisprudence. La mise à jour permanente de la
chronique sera assurée dans la Revue beige de droit
international. Les chercheurs concernés ne pourront
que s'en réjouir.

Emile

la collection du Centre interuniversitaire de Oroit public en publiant une étude sur l'assentiment des Chambres aux traités internationaux et dont il a été dit ici
Ie plus grand bien ( 1).
Dans la préface, M. Marc Somerhausen, premier
Président du Conseil d'Etat, écrit : « Oepuis sa création, Ie Conseil d'Etat a tranché au contentieux plus
de treize mille affaires et a mis des avis sur dix mille
projets de lois et d'arrêtés. L'activité des deux Sections du Conseil d'Etat est considérable, mais tandis
que les décisions de la Section d 'administration sont
abondamment commentées, les avis de la Section de
législation ne font pas souvent l'objet de commentaires ».
Le professeur Somerhausen se réjouit de ce qu'un
« outsider » du Conseil d'Etat s'intéresse à la Section
de législation. lnsistant sur Ie röle important des avis
de cette Section, Ie Premier Président Somerhausen
s'inquiète devant les abandons de souveraineté auxquels mène 1' approbation des traités internationaux. Il
écrit ce qui suit et qui mérite la plus profonde réflexion : « Fermer un charbonnage est une décision
grave qui peut aboutir ,à la chute d'un ministère. Amener un pays à atténuer la sévérité de ses lois envers
ceux qui l'ont trahi pendant la guerre, est une immixtion sérieuse dans un domaine ou les passions sont
vives. Mais envoyer à une mort certaine un régiment
ou une division lors d' une diversion stratégique, ou
encore anéantir par les bombes une ville ou une région,

Le centre interuniversitaire de droit public n'a décidément pas fini d'étonner ceux qui suivent avec intérêt
ses travaux et ses publications de qualité. L'imposant
ouvrage de Jacques Velu, Procureur du Roi à Bruxelles, chargé de cours à l'Université de Bruxelles, est Ie
résultat de nombreuses années de travail. Cent treize
pages de bibliographie porteraient à croire que Ie problème de la dissolution du parlement est épuisé. Or, il
n'en est rien ; Ie sujet n'a guère été étudié en Belgique
et présente un grand intérêt pour Ie fonctionnement du
régime parlementaire.
Préfaçant l'ouvrage, Ie professeur W .J. Ganshof
van der Meersch fait observer que « la dissolution est
sans doute Ie plus marquant des contrepoids à la responsabilité ministérielle ; par Ie jeu de celle-ci, Ie Parlement a sur Ie gouvernement un droit de vie et de
mort ; en revanche, Ie gouvernement trouve dans la
dissolution un moyen de mettre fin à l'existence d'un
Parlement qui ne lui permettrait pas de gouverner. »
Le plus bel éloge que Ie professeur Ganshof van der
Meersch a pu décerner à !'auteur, son ancien assistant à l'Université et successeur à la tête du Parquet
de Bruxelles, c'est de regretter que son travail n'ait
pas été présenté comme thèse d 'agrégation de l'Enseignement supérieur.

(1) Voir R es Publica , VII , 1965, 2, p_ 185.
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Jacques Velu a conçu son ouvrage en deux parties :
la première étudie la dissolution du Parlement dans
Ie droit public beige.
Après avoir décrit les sources des règles du droit
public beige relatives à la constitutionnalité de l' acte
de dissolution, l' auteur analyse la constitutionnalité
externe et interne de l'acte de dissolution. Il envisage
la compétence collective du Roi et des Ministres, le
droit de refus du Roi, Ie droit d'initiative, les formes
et la procédure applicables à l'acte de dissolution .
C'est dans Ie colloque entre Ie Roi et Ie gouvernement que se situe nécessairement la décision de dissoudre Ie Parlement. L' auteur a imaginé ce que pourrait être, en l'occurrence, Ie langage du Roi. Mais les
règles constitutionnelles concernent aussi la constitutionnalité interne de !'acte. L'auteur expose alors les
principes qui s'appliquent à la détermination des motifs de l'acte de dissolution, ainsi qu'à la définition de
son objet et de son but. Tout le fonctionnement du
régime parlementaire apparaît ainsi dans une perspective originale, révélant certains de ses mécanismes les
plus délicats.
Une large part a été faite à !'analyse des faits, dans
la mesure ou elle apparaissait de nature à expliquer
l'évolution et Ie degré d 'efficacité des règles constitutionnelles étudiées. La réflexion juridique inspirée par
!' examen des réalités historiques et politiques conduit
à une meilleure compréhension des institutions et à
une appréciation plus exacte de la valeur du régime
représentatif. L'étude approfondie des règnes de nos
cinq rois, munie de tout l'appareil critique, enrichie de
références aussi nombreuses que complètes, constitue
un apport remarquable pour tous ceux qui sont appelés
à se pencher sur nos institutions politiques.
Dans la seconde partie, Ie lecteur découvre par enchantement qu'après une étude très complète de la
question de la dissolution du Parlement en Belgique,
!'auteur a courageusement poursuivi son travail dans
les paysages variés du droit comparé. On lui en saura
gré.
Avant d 'entrer dans la période contemporaine, !'auteur brosse un tableau du pouvoir de dissolution dans
l' ancien droit public anglais et français. Il étudie ensuite Ie pouvoir de dissolution dans les monarchies
parlementaires européennes, puis et enfin dans les républiques parlementaires européennes (Irlande, Islande,
!talie, France, République Fédérale d'Allemagne) .
Dans sa conclusion, !'auteur écrit : « La dissolution
man que son but si l' élection à laquelle elle donne lieu
se présente plus comme une rêverie que comme un
choix. Théoriquement, la dissolution doit permettre de
dégager la volonté de la majorité de la nation. En
fait, la nation est privée d'action réelle sur la direction du pays : ni la composition du gouvernement ni
son programme ne dépend directement des électeurs.
Rien n'est plus dangereux pour l'avenir du régime parlementaire que ce sentiment d'aliénation politique qui
s'empare du citoyen et le fait <louter de la valeur
démocratique du ré gime. La grande täche des partis
devraient être de contribuer à réintroduire Ie peuple
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dans Ie circuit politique, circuit dont essentiellement
il est, dans une certaine mesure, absent.
La dissolution ne sera véritablement Ie point d'appui
démocratique du régime parlementaire que dans la
mesure ou elle pourra faire du corps électoral l'arbitre
réel des grandes décisions politiques ».
Il faut souhaiter à l'ouvrage de Jacques V el la large
audience qu'il mérite. Puissent les hommes d 'action, les
responsables des destinées de ce pays, trouver le temps
et avoir la sagesse de s' arrêter pour lire et m · <liter ce
beau livre qui leur apprendra beaucoup et les portera
à des jugements sereins. Quant aux politistes, voici un
livre qu'ils ne pourront ignorer et auquel ils retourneront sans cesse.
Wladimir S . Plavsic.

*
Jacques ELLUL, Exégèse des nouveaux lieux
communs, Paris, Calmann-Lévy, Collection
« Liberté de !'Esprit », 1966.
Que j'aime la pensée de M. Jacques Ellul, professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux. Elle est lucide,
claire, provocante ; elle se renouvelle sans cesse ; elle
présente mille facettes inattendues ; elle s'ouvre dans
toutes les directions ; et, en outre, elle présente à mes
yeux cette particularité fort sympathique, de m'irriter
tout juste assez pour avoir envie de poursuivre la lecture, c'est-à-dire Ie dialogue, et jamais au point d'être
tenté de rejeter Ie livre. Tel a été Ie cas, par exemple,
de Propagandes ou de l' Illusion politique.
Le dernier ouvrage de ce fécond écrivain, Exégèse
des nouveaux lieux communs, fait exception à la règle.
Il m'a enchanté de la première à la dernière ligne, et je
n'y ait rencontré que bien peu de points de désaccord. {Disons, pour l'égratigner un peu, que je ne partage pas entièrement sa méfiance à l'égard de la technique, pp. 223 et sv.).
M. Ellul s'y livre à un joyeux autodafé des lieux
communs d'aujourd'hui, expressions résiduelles des immortels principes ( p. 58), « sous-produits des valeurs
qu'une société prétend se donner pour vivre, des
idées et des philosophies dans lesquelles elle s'incarne,
de l'éducation et de l'instruction qu'elle répand »
( p. 14) , fragments incertains et contradictoires de nos
illusions et de nos préjugés, qui ferment !'ordinaire des
intellectuels qui les ont créés ( p. 19), et « la fiente de
la société » (p. 13).
Bon nombre d 'entre eux remontent à Voltaire, « géniteur de lieux communs en tous genres » (p. 151) et
chaos d'idées claires, ou à Diderot, autre journaliste de
génie ; à tout Ie mains , à la révolution française. Depuis , les sociétés de pensée, l'école laïque au XIX siècle de nos jours, « la gauche », « la plus grande productrice de lieux communs » (p. 25), l'ONU et
!'UNESCO, ont largement contribué à les répandre.
La presse a fait chorus - L'Express, Paris-Match,
0

Planète, Le Monde (p. 31), sans oublier Ie Canard
Enchainé - et Ie cinéma, Ie français surtout, de pensée si pauvre, de si courte philosophie, et qui, pour
cette raison, devait fatalement choir dans les banalités
et les conformismes de 1' avant-gardisme.
Que les lieux communs soient nuisibles en soi à
l'homme et à la société; qu'ils contribuent largement
à les faire se fourvoyer dans les voies étranges ou ils
s'aventurent aujourd'hui ; qu'ils freinent, ou même paralysent, les très nécessaires remises en question de
nos doctrines et de nos idéologies ; qu'ils empêchent
toute prise de contact direct avec la réalité, qui seule
permet de « rester au niveau du combat réel de
l'homme ou de préparer cel ui de demain » ( p. 215 ) ,
voilà qui ne devrait faire de doute pour personne.
Comment dès lors ne pas approuver M. Ellul
quand , en trois coups de cuiller à pot, il règle Ie
compte de lieux communs aussi éculés que : « il faut
suivre Ie cours de l'histoire » qui n' est, au mieux ( si
1' on peut dire !) que « la fatalité réintégrée, réadmise
vénérée sous des paraboles scientifiques, et des intentions politiques » (p. 39) , quand il n 'est pas la transposition laïque ( et clone appauvrie) des desseins de
Dieu (dont chacun s' accordait au mains à reconnaître,
et c'était tout bénéfice, qu'ils étaient et demeuraient impénétrables) ? Comment ne pas sourire quand on Ie
voit s'en prendre au slogan : « Le peuple est devenu
adulte » (certains vont jusqu'à dire qu'il l'était déjà
et que seules les institutions 1' empêchaient, ou 1' empêchent encore, de faire la preuve de sa maturité) , ou,
même : « L'homme moderne est devenu adulte »
( p. 79)? Comment ne pas Ie suivre quand il démolit,
allègrement, il faut Ie dire, et avec autant de force
que de finesse , Ie « place aux jeunes », cher aux régimes totalitaires (pp. 275-282), ou Ie principe du droit
des peuples à disposer d 'eux-mêmes (pp. 58-70), ou
« Ie spirituel ne se développe que gräce à l'accroissement du niveau de vie », cette tarte à la crème des
Assistances techniques et des chrétiens progressistes.

Ou encore quand il règle les comptes de ceux qui,
l'instar de M. Lacroix, dans Esprit, parlent de passer
de la démocratie individualiste (et libérale) à une
démocratie de groupes et d 'associations (p. 116) , seuls,
capables de défendre les vrais intérêts (bien compris,
cela va sans dire) de !'individu, à une démocratie « organisée » (p. 114) , de « participation » (p. 119), de
conviction « unanime et centripète » (p. 118) et de
communion, ou l'école, Ie parti, Ie syndicat seront
nécessairement, et fort logiquement, uniques (et obligatoires, on y va déjà pour ce qui concerne Ie syndicat).
Autre lieu commun quine résiste guère à !'analyse :
« Qui dit « ni droite, ni gauche » est de droite »

( p. 212) . Comment ne pas vair que ces « résidus verbaux », sans contenu défini ou définissable, sinon passionnel, que sant les termes de « gauche » et de
« droite », ne correspondent plus aux réalités socioéconomiques de notre monde ; que « Ie fameux combat
de la gauche consiste aujourd'hui à taper à grands
coups sur l'ombre portée des institutions, des idéologies et des structures d 'hier et d'avant-hier, ombre
portée qui s'allonge d'autant plus que Ie soleil du
capitalisme bourgeois à son déclin se trouve plus bas
sur !'horizon » (p. 215) (l'image est jolie; Ie pamphlet de M. Ellul en regorge qui sont de la même
en ere savoureuse et robuste) ; et qu' à vouloir s'en
tenir aux termes de cette dichotomie manichéenne, on
ne peut que s'engager dans la voie des compromis
honteux ou sur Ie sentier des guerres civiles, latentes
ou explicites ? [on s' étonne dès lors que M . Ellul
puisse se déclarer encore ( p. 24) homme de ga uche] .
Lisez clone cette allègre et très nécessaire Saint-Barthélémy des mythes, des préjugés et des lieux communs de la « gauche »: vous en sortirez !'esprit joyeux
et purifié comme on l'est après une longue promenade
dans Ie vent et Ie soleil de la mer.
Léo Moulin .

*
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Colloque sur la décision dans les organisations européennes
Les 11 et 12 novembre prochains, l'Association pour
Ie O éveloppement de la Science Politique Européenne
et l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université de
Lyon , organisent un Colloque sur Ie problème de « la
décision dans les communautés européennes ».
Ce n'est pas la première fois que ce sujet fait l'objet d 'une étude. Il est inclus plus ou moins explicitement dans la plupart des recherches concernant l'intégration européenne. Tout récemment encore , il vient
de faire l'objet d'un Colloque organisé par la Faculté
de Oroit et des Sciences Economiques de Nice.
Mais la manifestation qui doit se tenir à Lyon se
distingue par plusieurs traits caractéristiques.
En premier lieu, elle se place très nettement sur Ie
Ie plan de la Science politique et s' efforce de dé passer ,
sans jamais l'oublier, Ie point de vue strictement juridique. Les auteurs de communications sont aussi bien
des économistes et des sociologues que des juristes,
des politicologues, des théoriciens et des professeurs
que des praticiens et des fonctionnaires .
Cette manière d 'envisager Ie problème a conduit les
organisateurs du Colloque à prévoir, à cöté de communications sur la description du mécanisme décisionnel et des organes qui sant appelés à jouer un röle
dans son développement (qui soient ou non prévus
par les traitês europêens) , de consacrer une partie
de leurs efforts •à la description d'un certain nombre
de cas, c'est-à-dire à l'étude de plusieurs décisions
considêrées comme particulièrement importantes dans
la problêmatique retenue. A vrai dire, c'est là une
é tude qui est sans limites, car la plupart des décisions
importantes pourrait faire l'objet d'une telle recherche.
Mais en s'efforçant d'envisager le problème non pas
seulement d 'une manière analytique, mais d 'une ma-

nière concrète et historique, les responsables de cette
manifestation ont pensê qu'ils pourraient abo tir à une
étude plus objective et plus scientifique que d 'autres
recherches, animées surtout par des préoccupations
idéologiques ou politiques.
Quatre séances seront consacrées à l'étude des quelaue quarante-cinq communications prévues. Chacune
des sêances sera précédée d 'un rapport introductif.
présentê respectivement par M . Gerbet, professeur à
l'Institut d 'Etudes Politiques de Paris, M . le Doyen
Colliard, professeur à la Faculté de Oroit et des Sciences Economiques de Paris, M . Jean Buchmann, professeur ordinaire à l'Université de Louvain, et
M . François Luchaire, professeur à la Faculté de
Oroit et des Sciences Economiques de Paris, membre
du Conseil Constitutionnel.
Après avoir étudiê, dans une première séance, ce
que peuvent être les composantes de la décision, les
participants au Colloque se préoccuperont d'établir
une comparaison entre ce mécanisme décisionnel et
cel ui utilisé dans d' au tres organisations de caractère
international, de même que de la préparation des décisions européennes dans le cadre international. Ils chercheront ensuite à apprêcier la valeur de ce système
eu égard notamment aux buts poursuivis par les auteurs des traités europêens, avant de s'efforcer de préciser de quelle manière et dans quelles conditions ce
processus décisionnel pourrait s'appliquer à d'autres
matières que celles recouvertes à l'heure actuelle par
les traités européens.
Tous renseignements sur ce Colloque peu ent être
demandés à M . Ie directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 1, rue Raulin, Lyon. Le prix de
l'inscription est de 30 francs. La date limite des inscriptions est le 15 octobre 1966.
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Remarques préliminaires.

La deuxième partie de ce répertoire contient uniquement les
mémoires de licence de la faculté des sciences sociales, politiques
et économiques de l'Université de Bruxelles. Elle ne contient
donc aucune thèse de doctorat.
2. La faculté de sciences sociales, politiques et économiques comprend quatre sections
sciences
sciences
sciences
sciences

sociales;
politiques et diplomatiques;
politiques et administratives;
économiques.

3. Les mémoires de licence , mentionnés ont été défendus durant
les années académiques 1959- 1900, 1960-1961 , 1961- 1962,
1962- 1963 , 1963- 1964.
4. Le classement des différents mémoires s'est fait d'après lè tableau

de classement adopté par l'lnstitut beige de Sciences Politiques
pour sa « Chronique de bibliographie générale sur la vie et les
questions politiques en Belgique ».
Trois sous-rubriques ont été ajoutées sous la rubrique générale
« D - Relations extérieures » à savoir :
D6 : Nations Unies ;

D7 : Amérique;
D8: Asie.
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Repertorium
der licentieverhandelingen en doctoraatsthesissen
voorgedragen door de studenten
in politieke en sociale wetenschappen
der vier belgische universiteiten
TWEEDE DEEL

Opmerkingen.

Sc ie nces politiques
1961-1962.

et

17 . VOOGT M .
l'ensei-

adm ini strati ves,

2. De faculteit der sociale, politieke en economische wetenschappen omvat vier afdelingen :
sociale wetenschappen;
staats- en diplomatische wetenschappen;
staats- en administratieve wetenschappen;
economische wetenschappen .
3 . De vermelde licentieverhandelingen werden voorgedragen tijdens
de academische jaren : 1959-1960, 1960-1961 , 1961-1962 ,
1962-1963, 1963-1964.
Het classeren der verschillende verhandelingen ,g ebeurde volgens
het plan , opgemaakt door het Belgisch Instituut voor Politieke
Wetenschappen voor zijn « Ohronique de bibliographie sur la vie
et les questions politiques en Belgique ».

Formation du capital au Congo.
Sciences économiques , 1959-1960.
D5 AFRIQUE -

AFRIKA

l. AM EU R M.
1mportatio n des capitaux privés · et Ie
dévelo ppement de l'économie maroca ine.
Sciences économiqu es, 196 1- 1962.
2. DEFRAITEUR Y.
Problèmes de l'accu ltura tion au Ruanda.
Sc iences socia les, 1959-1960.
3. DIEUDONNE N. (épse Gillet) .
Egypte et Soudan. Relations depuis 1952.
Sciences · po lit iques
et
diplomatiques,

Aan de algemene rubriek « D Buitenlandse Betrekkingen »
werden drie onderverdelingen toe.gevoegd :
D6 : Verenigde Naties;
D7 Ameri1ka ;
DB: Azië.

4. EL - ATRASH A.
Le financement du développem ~nt indus~
triel en Tunisie.
Sciences économiqu es , 1963- 196 l .
5. GI LBERT F.
lmplications sociales des plans de réforme agraire en Tunisie .
Scienc es soc iales, 1962-1963.
6. KPARAGUME A.
Les banques de développement et d' investissement en Afrique.
Sci ences économiques, 1963- 1964.
7. MALUNDA F.
Essa i d'étude comparée de la croissancc
e t de la fonction des villes occidenta1e!.
e t centrafrica ines.
Sciences social es, 1963- 1964.
8. MARTENS A.
Analyse globale et perspectives de déve loppement de l'é conomie tun isienne.
Sc ienc es économiques, 1961- 1962.
9. M ILLE R H.
Expérience guinéenne de la pbnifica tiort .
Sc ien ces économi ques , 1963- i 964
10. NT A HOBAR I A.
L'importance du gros bétail dans la société coutumière Murundi.
Sc iences sociales, 1963- 196 4.

11 . NYA NGOMA G.
Contributions à !'analyse et à la politique
économique au, Rwanda-Burundi.
Sciences économ iques , 196 1 - 1962.
12. NZ EZA J.J.
Contribution à l'étude d es partis Angolais
au Congo.

Sciences
po litiques
1963 -1 964 .

et

diploma tiques,

13. SEMIN AR ! V .
La féd ération du Mali.

SCiences
po litiques
196 1- 1962.

14. ST EI N FELD

et

diplomatiques,

J.

Pour une coopération économique afri -caine. Vues et perspective s.
Sciences économiqu es, 1962- 1963.
15. ST/ENLET J.
Les droits de l'hom me dans les pays
africains nouvellement indépendants.
Sc1ences
politiques
et
diploma tiques,

1962-1963.
16. VAN MALDERGHEM

J.

Le mouvement syndical en Tunisie.
Sci ences soci ales, 1962- 1963 .

2

La

politiouc

depuis

étrangêre

l'avè ne m ent

guib~.
Scitnccs

pollt,ques

du

de

la

président

et

Tunisie

Bour-

diplomatiques,

1959 1960.

12. SMESMAN Cl.

1962- 1963.

l. Het tweede deel van dit repertorium vermeldt enkel de licentieverhandelingen der faculteit der sociale, politieke en economische
wetenschappen der Vrije Universiteit te Brussel. Het bevat dus
geen enkele doctoraatsthesis.

• 4.

ll. SONCK F.
Du problème des langues dans
gncmcnt au Congo .

18 . VOSSWINKEL N.
La communauté moz:ambite.
Sc iences sociales, 1959-1960.
19. WAUTERS A .
,
Etude de l're uvre des Europée ns dans Ie
dam a ine de l'éduca tion de l'enfa nce en
Afrique noirc et de ce qui subsiste de
l'é<(ucation traditionnelle africaine.
Sc iences soc iales, 1960-1961~ - D6 NATIÓNS UNIES -

VERENICDE NATIES

l . A C KERMAN J. Cl.
Israël et l'ONU (1956-1962) .
Sc iences
politiqu es
et
diplomatiques,

1962- 1963.
2. KONDA S.
Examen pa,· l'ONU des problèmes de la
coexistence paci fique .
Sciences
politiques
et
diplomatiques,

1963- 1964.
3. MERTEN S Cl.
Moyens
d' assurer
l'indépendanc·e
des
fonctionnaires internationaux au - regard
de s p ressi ons étatiques.
Sc, en ces politiques et administratives ,

196 1-1 962.

4. QUO IDBACH F.
L' Espagne, l'ONU et les organisations in-

ternationales.
Sc iences
po li t iqu es

1963 -1 964.

et

diplomatiques ,

5. V INCIN EAU M.
La question de l'lrian Occidental devant
l'Assemblée générale des Nations Unies.
Sci ences
politiques
et
diplomatiques,

1962- 1963.

D7 AMERIQUE -

AMERIKA

1. ANGER H AUSEN D.
Les options de la politique économique et
monéta ire, équilibre interne ou externe
de l'économie. Exa men d " un cas concret :
les Etats-Unis.
Sciences économ iques, 196 1 - 1962.
2. DE MAYER A .
De dri e g·e miste « take-offs » in de
ekonomische o,ntwikkeling van Brazilië.
Econom isch e w et en sch appen, 19.62- 1963.
3. DE VOS Th. (épse. Baud in) .
Des commiss ions réglementaires américaines et de la protection des droits des
administrés.

Sciences politiques
1961- 1962.
4. KHO L.

et

adm ini st rat ives,

Inleiding tot de studie der conjunctuurbeweging in de USA sinds de tweede
wereldoorlog.
Economische wetenschappen, 1961 - 1962.

5. SCHUMMER M.
Les relations industrielles aux USA de la
loi Wagner à la loi Landrum-Friffin.
Sc iences économ iqu es, 1963- 1964 .
6. SILVA -IRRIB AREN E.
Fonction de production pour l'économie
chi lienne.
Sci ences économiques, 1963 -1964.

11

...

12. KEIFFER Cl .
La poli tique étra ngère luxembourgeoisc
e ntre les deux g uerres.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
196 1-1962.
13 . LAMBINET R.
L'antagonisme militaire des deux Bloes
et la polit,que du désarmement.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1959- 1960.

26 . VAN LIEFFERINGE J.P.
Le problèm e des liquidités internationales .
Sciences économiques, 1961-1962.
27. WENDELEN J.
Le monde syro-égyptien entre l'Orient et
!'Occident de 1956 à 1959,
Sciences
poli tiques
et
diplomatiques,
1959-1960.

14. LI BERMAN M.
Le développement des relations entre
l'Etat d' lsraël et les pays neufs d'Afrique
et d ' Asie.
Sciences
po litiques
et
diplomatiques,
1960-1961

D3

l 5. MAWISSAKALIAN Ch.
Le Liban pivot entre Ie monde arabe et
!'Occident.
Sciences
politiques
et
diplomatiques ,
1963- 1964.

l. KLARIC Y.
Essai d' un schéma de développement
pour une politique économique et sociale
applicable au x pays sous-développés.
Sciences économiq ues, 1960- 196 1.
2 . LECOMTE ).
Le fonds de développement !)our les Territoires d 'Outre-Mer.
, Sciences économiques, 196 1- 1962.

16. MONSEU M.
La politique anglaise vis-à-vis d ' lsraël et
. de la lordanie.
Sciences
politiques
et
di plomati ques,
1962- 1963.
17. MONSEU M.
Le système administratif du mandal
anglais sur la 'Palestine.
Sciences politiques et administratives,
1962- 1963.
18. NGANOU C.
Essai sur les rapports entre Ie Congo et
les Etats africains depuis 1960.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1963-1964.

19. N'KONGO B.
Les nouveaux états d'Afrique et les relations internationales.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1963- 1964.
20. NOPPEN G.
Le commerce entre les pays signatai res
du Traité de Rome et les pays commu-

nistes : prospections d a ns Ie cadre de la
réalisation du Ma rché Commun .
Sciences économiques, 1960- 196 l.
21. PARLONGUE G.
Le rapport Radcliffe et l'introduction de
la notion de liquidité dans la théorie
monétaire.
Sciences économiques, 1963-1964.
22 . PIGNEUR ).
Les controverses anglo-amérlcaines dans
la conduite politico-stratégique de la
der~ière guerre mondiale. Théatre d ' opérations d'Europe.
Sciences
politiques
et diplomatjques,
1959- 1960
2 3 . SCHAEFER J.
Les relations entre Ie Maroc, la Tunisie
et I' Algéri e depuis 195"6.
Scie:nces
politiques
et
diplomatiques,
1962-1963 .
24. VAN DERSTOKKEN ).P.
La culture dans Ie monde en 195'7 vue
sous l'angle de !'analyse input - output
(sauf fruits, légumes et légumineuses).
Sciences économiques, 1961 -1962.
25. V AN DE WALLE P.
Prévis1ons des échanges internationaux
de pétrol e considérés particuliè remen t
sous l 'angle des exportations des pays
so"~-développi?s.
Sciences économiques, 1962- 1963 .
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ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS

EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
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D4 CONCO -

KONCO

l. BELTCHIKA-KALUBYE Fr .
La signification socio1ogique de la politique beige au Congo
Sciences sociales, 1963-1964.
2. BINDO-A LBI V .
L'attitude politique des age nts africains
du secteur public avant l'i ndépendance
du Congo.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1963-1964.
3. DI KONDA G.
La religion des Luba du Kasaï.
Sciences sociales, 1963-1964.
4. KALISA A.

L'évolution de la situation monétaire
extérieure du Congo ex-Beige de 1950 à
aujourd'hui.
Sciences économ iques, 1963- 1964.
5. KEMBUKUSUA A.
L'Ahi canisation des cadres d a ns l'admi-nis tration congolaise.
Sciences politiques et ad mini stratives,
1963-1964.
6 . K I MOTO-KAUYKWA F.
Naissance des perspe ctives nationales et
internationales d a ns les milieux congolais
pa r prise de conscience d 'u ne nation
con go laise.
Sc,erices
politiques
et
diplomatiques,
1962-1963.
7. KITEN GE A.
Le passé de l'éthurie Alunda d'après la

tradition orale recueillie en territoire de
Kapanga (Katanga).
Sciences soci ales, 1963-1964.
8. LUS INGA Cl.
La conjoncture du mouvement syndical
au Congo au lendemai n de la décolonisation.
Sciences sociales, 1963-1964.
9. MUYERE N.
Cenèse et conjoncture de la prolifération
des provinces en République' du Congo.
Scknces politiques et
administratives
1963- 1964.

10. NTOMA S.
Les problè mes de la promotion et du fl na ncement des investisse me nts dans les
économies congolaise et sénéga l 'l;se
Sciences économiqu es, 1963- 1964 .

·'

A SCLENCE POLITIQUE
POLITIEKE WETENSCHAP
Al THEORIES, ETUDES
THEORIE, STUDIE

ET
EN

METHODES
METHODE

1. FANNES H .
Progressistes et conservateurs devant les
grandes réformes (1919-1921).
ULB. Mémo ire d e licence. Sciences poli tiques et administra ti ves, 1960- 196 1.
2. LARSIMONT Ch .
Controverses doctrinales autour de l'enseignement public en Belgique, 18781880.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1960-1961.
A3 DOCTRINES ET IDEOLOCIES
DOCTRINE EN IDEOLOCIE
A310 Socialisme - Socialisme

1. VERCAUTEREN P.
Légal ité socialiste.
Sciences politiques
1960- 1961.
A3 l 2 Libéralisme

et

administratives,
Liberalisme

l. VASSILAKIS A.
Le libéralisme économique et social vers
les années 1860.
Sciences
politiques
et
dip lomatiques,
1963-1964.

A3 l 3 Nationalisme, fédéralisme
Nationalisme, federalisme

l. NAUDTS M.
L'idée fédéraliste dans 4 journaux
l'lndépendance de Charleroi , la Wallonie,
La Cauche, Comb at ,
Sciences politiques et administratives,
1963- 1964.
A32 A l'Etranger

Buitenland

1. DE VEESCHOUWER A.
La théorie de l'Etat en U RSS.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1960-196 l.
2. FARKAS T.
La pensée pol itique d'lmre Nagy.
Sciences
pol itiques
et
diplomatiques,
1960- 196 1.
3. KIRSCHBAU M B.
La pensée politique de Théodore Heuss.
Sciences
politiques
et
d iplomatiques,
1960-1961.
4 . TASSON Cl.
Les doctrines du parti en Algérie.
Sciences
politiques
et
d ip lomatiques,
1963-1964 . .
5. TELL Ed.
Le neutralisme : essai de déflnition politique.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1963-1964.
A4 HISTOIRE POLITIQUE ET BIOCRAPHIE
POLITIEKE CESCHIEDENIS EN BIOCRAFIE

1. BEAUFAYS J.
Contribution à l'é tude des idées politiques en Belgique pendant les années
1920 à 1930 : Ie Comité de politique
nationale et Pierre Nothomb ,
Sciences
polit iques
et
diplomatiques,
1962- 1963 .

2 . CORTHA LS D. (épse KOVER) .
La me>ntée .rexist.c telle que la vit Ie
journal allemand « Frankfurter Zeitung ».
Sci ences
politiques
et
diplomatiques ,
1962-1963.
3. de LANDSBERG J.
Tableau politique des chambres de 1848
à 1878. Etudes sur les hommes politiques.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
1962- 1963.
4. ERBSMAN M.
L'Avènement du nazisme dans les cantons
de l'Est.
Scierces politiques et administratives,
1962-1963 .
'
5. ROZEN P.
L'indépendance Beige et Ie Second Empire.
Sciences politiques et administratives,
1961 -1 962.
AS

FORCES
POLITIQUES
POLITIEKE MACHTEN

AS'l

Partis
politiques
Politieke partijen

1. BEYST R.
Organ ;sation et réalisations du parti llbéral dans l'entre-deux-guerres.
Sci ences politiques et administratives,
1962-1963 .
2. MARTIN H .
Organisation du parti libéral et du PLP.
Sciences
politiques
et
diplomatiques,
i961- 1962.
3. NORRENBERG D.
Le PSB et les problèmes militalres de
1945 à 1960,
Sc iences
politiques
et
diplomatiques,
1961-1962.
A52 S,yndicats

Syndikatèn

l , DOUCHIE Cl .
La conscience syndicale.
Sciences économ iques, 1961-1962. ,2. RAUSIN P.
Le syndicalisme patronal en Belglque.
Sciences économiques, 1961-1962.
A53 Croupes économiques

Econom ische groeperingen
1. CLAEYS P.
L'action ëconomique des groupes de
pression e t son institutionalisation (étude comparative en milieu anglo-saxon et
européens continentaux).
Sci ences économ iques , 1960 -1961.
2. SMESMA N Cl.
Abus de pu issance économique.
Sc iences économiques, 1960-196 l.
A55 Presse et opinion publique
Pers en
publieke opinie

l . DOMS Ph .
L'Opinion publique beige à travers la
presse face à la guerre d' Ethiopie.
Sc iences
politiques
et
diplomatiques,
1960-196 1.
2. FANNES H.
L' oplnion publique beige à travers la
p resse face au nationalisme (1919 Luxembourg-Limbourg).
Sc iences
politiques
et
diplomatiques,
1960- 1961 .
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3. GRA UX B.
L'lnform at ion dans l'e ntrepris e .
Sci en ces économiques , 1962- 1963.
4. HOED ) .
Contribution à l'étude des sources d 'in formation de la presse quotldlennc beige
de langue fran çaise.
Scie nces politiqucs et administrat,ve!:t,

196 1-1962.
5. LHOEST J.

3. CLEEREN A .
De betrekkingen tussen Staat en Centrale
Bank in de V erenigde Staten, België en
N ederland.
Ekonomi sch e w et enschappen, 1963 - 1964
4. DE GR.YSE J.
Contribution d'une société publique d'in vest1ssement au développement écono -

miquc et ses as pects nationaux et intcr-

Statut des techniques de diffusion dans
l'Europe des S'ix. [tud~ comparative.
Sciences politiques et admini stratives,

1963 -1 964.
A6 SOCIOLOCIE POLITIQUE
POLITIEKE SOCIOLOCIE

la Deuxième Cuerr~ mondiale .
Sciences po/itiques e t administra tives,
1962 -1963.
2. DUTORDO IR G.
Le~ faits économiques comme mobiles de
grève.
Sc i.ences économiques, 1960- 196 1.
3. GODFIN ) .
Pouvoir politique et pouvoir technocratique.
·

et

•....

administ rati ves,

Quelques répercussions du scandale de
Panama du XIXo siècle.
Sci ences
pol itiques
et
dipl oma tiqu es ,

1963- 1964.
5. LE VY D.
La Belgiqu c vua par M . Rotschild .
Sc.iences
po li tiqu es
et
dip loma tiqu es,

196J-1 961
6. M ERC IER J.J .

Les projcts d 1 unification balkanique.
e1
diplomatiques ,

012 C.E .C.A. -

1960-1961.

B INSTITUTIONS POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES
POLITIEKE EN ADMINISTRATIEVE
INST.ELLINGEN

D13 C.E. E.

196 1-1 962
il. V ERC A MM EN Fr.
Quelques problè mes posés par la format ion des cadres.
Sci ences sociales , 1962- 1963.
B3 COMMUNES, PROVINCES ET
ADMINISTRATIONS RECIONALES
CEMEENTEN , PROVINCIES
EN RECIONALE INSTELLINCEN

3. DE GENST Fr.
Les aspects financiers du Traité de Rome :
Sc iences
politiques
et
diplomatiqu es,

19 60- 196 1.

J.

La fusion des communes.

et

4 . DE JAEGERE A .
Prévisi on de consommation d 'essence par
les p ar ticuli ers d ans les pays de la Communa uté économique européenne.
Sci ences économiques, 196 1 - 1962.
5. GLODÈN N .
Plan fran çais de stabilisalion du 12 mars
1963, ses rétroactes el ses effets.
Sciences économiques, 1963 -1 964.
6. HOFFMAN ) .P.
Le Marché Commun nécessite-t-il intégration moné t aire ?
Sciences économiqu es, 1962 -1 963.
7. LA HAY E J.
Les répercussions du Marché . Commun sur
!'industrie au to mobile beige.
Sc iences économ iques, 1962- 1963.

admin ist ratives .

2. BUISSET E.
Les grandes Agglomérations urbaines.
Sc iences poli tiques et admin istrat ives,

1962- 1963.
3. HAU T A IN P.
Vue d 'ensemble de l'expansion régi onale
et plus particulièrement des institutions
régionales.
Sciences économ iques, 1963-1964.

l. HENRI ET A.M.

ADMINISTRATIEVE WETENSCHAPPEN

l . BE RNAR D N.

Rela tions du roi et du chef de cabine!
en Belgique de 1878-1894.
Sciences

politiques

et

d ipl omatiques,

1960 -1 96 1.
B2 COUVERNEMENT ET ADMINISTRATIONS
CENTRALES
RECERINC EN CENTRALE INSTELLINCEN
l. BE RNAR D N.
Le gouvernement
en Esp agne.

local

Sci ences politiques
1960- 196 1.

et

en

Belgique

et

adm inistrat ives ,

2. BR A BANT S.
Les consei! s ministériels restreints et la
Collégialisation du pouvoir.

Sciences politiques
1959- 1960.

4

et

adm in istrat ives ,

La situation p ersonn elle du fonctionn aire
international vis-à-vis d e son état national, de l'état de siège et d e l'instruction
proprement dite .

Sciences politiques
1959-1960.

et

admin istratives ,

2. MALCHAI R J.
Le statut 'syndical des fonct ionn a ires en
France, Crande-Bretag ne, Be!gique et
Tché cos'ovaquie.

Sciences pol itiques
196 1- 1962.

et

ad min istra t ives,

3 . MOENS J.
,
La politisatio n de la fonction
aux Etats-Unis et en Belgiq ue.

Sci ences politiques
1959- 1960.

et

publique

admin ist ra tives,

4. N'KUSU H.
Les modalités d'action des syndicats
d'A ge n t s publics a u cours d e la période
. coloniale beige et à la veille de la souvera i neté con ctol aise.

Sciences po litiques
1963-1964.

Les ententes et les monopoles. Etude de
la réglementation économique en Fra nce,
en Belgique et en vertu du Trailé de
Rome.
Sc ,ences économ iques, 1961-1962.

l 5. WEN DELEN J.
La lutte contre les abus de puissance
é conomique dans les six pays du Marché
Commu n.

et

ad ministratives,

et

a dministratives,

D2 RELATIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONALE BETREKKINCEN
l. ANDRE Cl.
La g ue rr e hispano- a méricaine de 1898
v ue à travers les rapports de nos diploma tes à Madrid et à Washington.

E.E.C.

l. AL TENrlO V EN S.
La libre circulation des personnes e t des
capitau x à l'inté rieur du Marché commun
et de la zone de Libre Echange.
Sciences économiques , 1963-1964.
2. DANBR ESSE M .
Les pipe-lines dan s Ie Marc h é Commun .
Sc iences économiques, 1963- 1964.

BS FONCTION PUBLIQUE
OPENBARE FUNCTIE

BI SCIENCE ET DROIT ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATIEVE RECHT EN

14. VERSLUYSEN E.

1960- 1961

196 1- 1962.

Enquête sur les événements de décembre
1960-janvier 1961. Contribution à l'étude
de la notion de grève pol itique.
Sci ences
poli t iq ues
et
diplomatiques,

Problèmes de l'é nergie primaire dans l'intégrati on e u ro péenne.
Sc11mces économ iques, 1962-1963.

Sc iences po litiques
1959-1960.

E.C.K.S.

Les réactions bel ges devant la création
de la CECA.
Sci ences
µol i ti ques
et
diplomatiques ,

196 1-1 962 .

politiques

13. ROB IN H .P.

l. MOENS ).

7. DEP REZ B.
Le com it é nationa l de secours et d 'a li m e ntation .
Sc iences
politiques
et
dip \omatiques,

Sci en ce5

1959-1960.
Scienccs
politiques
1963- 1964.

6. RONDEU X J.
Le controle parlementa ire beige au Congo
Sciences
po litiques
et
diplomat iques,

l. BECK

Studie over het conjunctuurverloop in
Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog.
Economische wetenschappen, 1961-1962.
32. VAND EROSE G.
Le problème de Bcrlin .
Sciences
polit,ques
et
diplomatiques ,

33 . VIKAS A .

nationaux.
Sciences économ iques, 1962- 1963
S. DESTREBECQ H .
L'interventionnisme é t a tique et l'organisation d es compagnies aé rienn e s (comp a raison du régime beige et d'un régime
étranger).
Sci e nce s pol it iques e t adminis tr a ti ves,

196 1-1962 .

l . ALLAERT P.
Les lois d'initiative p a rlementa ire depuis

Sciences politiques
1963-1 _9 64.
4. GUAq_ DA R.

3 1. VAND ENABEELE G.

f

8. MON TFORT A.
La
vian de
bovine
dans
Ie
Mar ché
Commun.
Sci ences économiqu es, 1963- 1964.
9. PAUWELS E.
La
pol itique
con joncturelle
dans
Ie
Ma rché Commun.
Sc1 ences économ iques, 1962- 1963 .
10. PAYE J.
La pol it ique a g rico le du Ma rc hé Commun:
é tude du sect eur lai tier.
Sci ences économiqu es, 1962- 1963.

11. PESTIAUX M.
Etude économiques d e !'indus trie du mobi lier mé t alli que dans Ie Marché Commun .
Sc:ences écon omiques, 1963-1964.

12. PHiLIPS J.R .
Régime des prélèvements dans la
tique agricole commun e .

Sc1ences politiques
1963- l 964.

et

poli-

admini st ratives,

Sc iences
po litiques
1962- ·, 963 .

et

diPloma t iques,

2. CLAES W.
Aspects politiques et dipl_omatiques de
l'histoire du canal de Sue%.
Sci ences
po li tiqu es
et
diploma t iques ,

1959-1960.
3. CORTOIS W.
Internationale liquiditeit : monetaire cooperatie.
Economische wetensêhappen, l 962- 1963.
4. DAENEN J.
Les engage m e nts inter nationaux de la
Befgique et leur ré percussion sur sa polit iqu e depuis 1945.
Sc iences
po lit iques
et
dip \omatiques,

] 9j9- l 960.
5. DEBEAUNE W .
De evo lutie van d e ruilvoe t in de handei
tuss en ontwikkelde en onderontwikkelde
landen.
·
Economische we t ensch appen , 1962-1963.
6. DE VOS Th . (épse Baudin).
Oe l'é volution de la pol itique des EtatsUni s d e puis la 2e g uerre mondiale dans
Ie dom a in'e du tr a nsport aé rien .
Sciences
po li tiques
et
diplomat iqu es,

1961-1 962.
7. DUTRANOI T J.C .
Impact de la doctrine Eisenhower sur la
Ligue arabc et Ie Pacte de Bagdad.
Sc iences
po li t iques
et
diploma t iques,

1962- 1963.
8. EÈ!RANT M.
Le contrêle juridictionnel de l'administrahon dans les p ays de Common Law.

Sciences pol itiques
1963- 1964.

et

administra tives,

9. FORTHOMM E D.
Le prob!è me des moye ns de pa ieme nt
intern a t iona ux.
Sc iences économiques, 19 6 1-196 2.
10. FR A NK ).
Le sénat des Etats -Unis et l'Afrique
noi re : 1959, 1960 et 1961.
Sc iences
politiques
et
diplomatiques ,

1962- 1963.
1 1. GILSON A.
Le'i mouvements interna t ionaux de capi t a ux : essai de classification , leurs
effets (éléments de théorie ).
Sciences économiqu es, 196 1- 1962 .
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D RE'LATI ONS EX-TE RIEURES
BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Dl PROB L EM ES
EUROPESE

Dl l

EUROPEENS
PROBLEMEN

ETUDES CENERALES
ALCEMEEN STUDIES

l. BOUQU IA UX M .
Te nda nce à la d é ce n t ral isa t ion da ns les
dé mocra ti e s
populai re s
(You gosla vie,
Pol og ne, U RSS).
Sciences pol it iqu es e t a dminis tr a ti ves,
1961- 1962.

2. DEBO IS G.
Les qu atr es pet its pays d' Europe : Mo-

na co, Li e chte ns t e in, St. Mar in et Ando rrl.
An a lyse économ iqu e e t soci a le .
Sc iences soci ales, 1963- 1964 .
3 . DEFREY N A.
Le f o nc t ionn ement des pouvoi rs loca ux
e n Yo ug oslavie.
Science; po litiq ues e t a d m in istra tives
19 59- 1960
'
4 . DE GENST Fr.
Régiona lisme a dministra tif e n lta lie.
Sciences po litiques et admi nistrat ives,
1960-1 96 1.
5. DE LANGE H .
ltali e.
Anti -cycli sch e
pol it iek
na de
tweede w ereldoorlog.
Economische we t ensch appen , 1962- 1963.

6. DESAIN TGH ISLA I N M .
La politiqu e pétroli è re de l' Union soviét iqu e .
Sci ences
pol itiques
et
d iplomatiques,
1960- 196 1.

7. DESSART J.
Le s e ntre pri ses na tio nalisées d a ns l'ét at
yougoslave.
Sci ences économ iques, 196 1-1 962 .

8. DE V L I EGH ER E.
Studie ove r he t conju n ctuurve rloop in de
D uitse Federale Republiek na de Tweede
W erel doorlog.
Economische we t enschappen, 196 1- 1962.

9. DORSCH H .
La politi qu e d e ré u nifica t ion du pa rti
soci al -d émocrat e alle mand, de 194 6 à
1961.
Sciences
poli t iques
et
diplomatiques,
1962- 1963.

l 0 . ER BSMA N M.
L'exclusi on du

Pa r t i communiste d e la

vi e pohtiqu e e n Républiqu e f édérale all e-

ma nde.
Sc iencec
po lit iq ues
1962- 1963.

et

dipl om atiqu es,

11 . HI N DR I KS A .
He t conju:nctu urve rloop e n d e conjunct uurpolitiek in Nederla nd sedert het
e inde va n d e tweede w e re ldoorlog .
Econom isch e w et enschappen, 1962 - 1963.
12. H OOF M ANN J.
Le rearesse me n t moné t aire f ra n ç:ais e n
1957-1958 .
Sci ences économiques, 196 1- 1962 .
13. H UENENS R.
La politiqu e holla ndaise
t ion .
Sci ences
pol itiques
et
196 1- 1962.

de

,;l écolonisa-

d ip lom at iques,

1-4. KANI.ND A-D.
Le p roblè me du révisioni s me you goslave :
scs a n técéde n ts e t ses consé q ue nce s.
Sc,ences
po lit iq ues
et
di ploma t iques,
1962- 1963.
15. LA BA R J.
Con trole des crédils dans quel qu es pays

e u rop éens (instit u t ions e t pouvoirs }.
Sc ie nces é c ono mi q u es, 1962-1963.
16. LE BRUN L.
Le grou pe d'Oslo .
Sc iences
po litiques
1963- 1964.

et

d ip loma tiqu e,,

17. M ICH OS D
L' évoluti on de la questi on inte rn a tiona le
de Chypre d e pu is son indé pe r,d a nce .
1962- 1963.
18. NORMAN M. (épse. LI SELI N) .
Coopération sca nd ina ve s ur Ie pl a n poli t ique, é conom iqu e et social d e p ui s 50
ans.
Sciences
politiques
et
di plom at iques,
1959-1960.
19. PAULUS D.
Les conse ils o uvriers e n Pologne. Nouvel
a pport à l 1 histoire de la gestio n ouvriè re .
Sc iences po lit iques et a dmin ist ra t ives,
1963- 1964.

"
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B6 FI NANCES PUBLIQUES
OPENBARE FINANCIEN

20. QUATRARO A
Les pers p e ctives a ctu e ll es d 'i ntégra tion
eu ropée nn e.
Sciences
poli t iques
et
d ip lomatiqu es,
1963 - 1964 .
21. RA SSEL Chr.
La polit iq ue économiqu e e n Polog ne
depuis 1956 .
Sc ien ces éconor,, iques, 196 1- 1962.
22. RAVA SI O G.
Les pol itiqu es régionales e n Fra nce e t e n
ltal ie.
Sciences économi q ues, 196 1- 1962.
23. REI N DL M .
Ju ris prud e nce e t politiqu e a utrichienne
dans Ie cas Otto H alsbu rg.
Sc iences
po lit iques
et
d ip lom ati qu es,
1963- 1964.
24. RE N NEBOOG Fr.
Bila n des na tiona lisa t ions d e Pé ne rgie
a prè s la gue rre , en Fra nce et e n Crande Bret ag ne.
.
Sci ences économ iques, 19 59- 1960.
25. SILV ERT L.
L' orga nisa tion et Ie fonctionn e me nt d e
l'admini s tr a t ion loc a le e n Suè de.
Sc ienc e:; p o li tiques e t a d min is trat ives,
196 1-1 962.
26. SILV ERT L.
La neu tr alité de la Su ède pen dant la
guerre mon diale 1940-1945 .
Sc iences
po lit iques
et
d iplomat iques,
1960- 196 1.

27. T A D IC M .
La p la nifi ca t io n you gosla ve et Ie ca lcul
d e la re ntabilité d es inve stisse me nts.
Sc iences économ iques, 1962- 1963.
28. V AN ANT RO A .
La poli ti que économiqu e des Pays-Bas de
1948 à 1958 .
Sciences économ iq ues, 1959- 1960.

29. VANB ELLE L.
Het conjunctuur ve rloop in h et Ve re nigd
Koninkrijk na de tw eede W erel doorlog.
Economi sch e w et en schappen, 196 1-1 962.
30. V A N BE N EDE N J.
St ructure é conomiqu e d e la You goslavie .
Sc iences économiques, 1960- 196 1.

5. PIRSOU L Fr.
Potitis·a tlon de s- nominations e·t- des pro
motions da ns les fonctions publ ique s.
Sciences
po liti ques
et
di p lom atiqu es,
1963-1964 .
6. RAM LOT J.M.
Le droit de grève du personn el des administra tions commun ales
Alle magne
Occid e ntale,
Fra nce,
Gra nde-Bre tagne,
USA.
Scie nces po /it iques e t adm inistra t ives,
1962- 19 63 .
7. V OOGT M .
lnflu e nce des sta tuts na t iona ux sur les
stat uts d 'a ge n ts inte rn a tiona ux.
Sci ences po li tiques et ad mini strat ives,
1959- 1960 .

1

l . AN SPA CH J.
L'assainisse me nt
moné t a ire
be ige
de
1944.
Sci ences écon omiques, 1960 - 196 1.
2. DE BR UYN Ch r.
Le b ud get cycliqu e.
Sciences écon omiqu es, 19 60-196 1.
3. DESTE X HE M .
Orie nta tion de la poli t ique moné t ai re e t
fin ancière en Belgiquc depu is 1957.
Sci entes écon omi qu es, 1962- 1963.
4. DOLO J.
Les di verses conce ptions d e l'infla tio n.
Sc iences économiques , 196 1- 1962.
5. LE Y EN A AR R.
De a nticyclische pol it iek in België na de
tw eede w ereldoorlog.
Econ omi sch e wetensch appen, 1962- 1963.
6. N A MW ISI L.
Problèrnes et politiques de ch ange en
Belgique ' 1945-1958 ).
Sciences Eco nomiques.
7. SAN DERS N .
La Belgi qu e a-t-ell e connu une in fla tion
en 1963 ?
Sc iences écon om iques, 1963- 19 64.
8. V AN KERCK H OV E F.
Het probl ee m der Konvertib ilit eit.
Econom isch e we t ensch appen, 19 62- 1963 .
9. VAN POUCK E Eug.
R&le de s a voirs q uasi -moné t ;i ites da ns : :::s
do n n ées f in a ncières d e l'écon omie b e ige.
Sci ences économ'iques, 196 2 - 19 6 3 .
10. V AN PROOYEN KE YSER J.P.
Le s conce ptions a ctu e ll e s d e l'infl a tion
pa r les coû ts.
Sci enc es é co nomiques, 1962 - ~ 953 .
1 1. WOLFOW IEZ B.
Choix e ntre les te chniques a utom a t ique s
e t les mé thodes d iscre tionna ires d a ns la
poli.tiq ue moné t a ire.
Sci ences écon omiques, 1960-1 96 1.

C ACTIVITES POLITIQUES
POLITIEKE ACTIVITEITEN
Cl DROIT ET LECISLATION
RECHT EN WETCEVINC

1. T SHIBANGU P.
La na issa nce du Droit soci a l.
Sc iences soc iales, 1960-1961 .
C3 ECONOMIE -

EKONOMIE

l. BE H SEL M ANN Fr.
La pl a nifica t ion indicative e n é conomie
sous-dé ve loppée .
Sc iences économ iques , 1960- 196 1.

2. BLASS S.
La --C<>urb c des coAtL.l!.ans !'i ndustrie des
p a nnea u x s trati fi és : une a pplica t ion d e s
fon ct ions d 'a pp re ntissa g e .
Sciences économ iques, 1963-196 4 .
3. CLOET G.
Stud ie over d e s tr u ktuur va n d e inve st e rin ge n in d e di verse t e chnisc he s t a di a :
inve ste rin ge n in d e Be lgische electrici t ei t s nijve rh e id .
Economi sch e w etenschappen, 1962- 1963.
4. DE BECKER Ch .
Le s a pplications é conomiques d es prog ra mm es ma thé ma t iqu e s.
Sciences économiques, 19 63 -1 964.
5. DEHAE S J.
La notion de pla n e n é co nomie politiq ue.
Sciences économiq ues, 1960- 196 1.
6. DEHON J.P.
La sid é ru rgie d a ns Ie mond e, sous l'a ngle
de !'a nalyse i nput- output.
Sci ences écon omiques , 196 1-1962.
7 . DELAHAUT G.
Poli t iqu e d 'i nvestisseme nt de l' entreprise
dans Ie cycl e.
Sci ences économ iques, 1959- 1960.
8 . DE LD YCK E T .
Ond en:oek na~r de k apitaalcoëffici enten
in de kl eding en de confecti eni jverheid.
Econ omi sch e wet ensch appen, 1962 - 1963 .
9 . DE RI DDE R H .
De fina nci ële struktuur van het bankw eze n.
Econom ische w et ensch appen , 1"96 1-1 9 62.
10. DE RUA G.
Studi e over de s truktuur va n de invest e ringe n in de dive rse techn isch e sta dia.
Econom ische we t enschappen, 196 2 - 19 63.
11. DERM I NE G.
Le s conqu ê t es d e con ioncture a uprè s d es
ch efs d'e nt reprise. M éthodologie général e.
Aspe cts critiq ues.
Sc iences économiqu es, 1963 - 1964.
12. DE RONC H EN E J.D.
Etude de l'évol uti on e t prévision s de la
s truct u rf! d e la consommation des bois sons e n Belgiqu e .
Sci en ces écon om iqu es , 19 63 - 1964 .
13. DESA I N TGH ISLA I N M.
Un c as pa rt icu lier d e s ré pe rcussions d e
l' imp erfecti o n des ma rch és fin a ncie rs le s
holdings en Belgiq ue.
Sc iences économiq ues, 1960- 196 l.
14. DOODEHE EFVER E.
L'a u t ofin ance m e nt et la th é orie é conomique .
Sc ien ces économiques, 19 59-1 9 60.
15. DUTR IEUX Chr.
Studi e over de Belgisch e sch eepsbo uw nijverh e id . Ka pitaal coë fficien te n in de z e
nij ve rh ei d .
Econo m isch e w et ensch appen , 19 63- 1964.
16 . GEERT S Ch r.
La vente à t e mpérament de biens de
co nsomm at ion dur ab fes.
Sc ien ces écon omiques, 19 59-1960.
17 . GELDE RS H.
Inleiding tot een analyse v an de dynamische w er kin g va n h e t ma croecono misch
b a sis mode l va n het n a tion aa l inkomen e n
.zijn com po ne nte n .
Economische w et enschappen , l 9 6 2 - 1963.
18. GOB RON J.
1mporta nce é cono m iqu e d e la Sa be na
pour l'éco no m ie be ige e t é tude de la
pl a ce occ upé e pa r la Sa b e na d a ns le s
re la t ions interi ndustrie lles en Belgique
au cours de la périod e 1953-1963 .
Sc ience, écon om iques , 196 3 - 1964 .
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19. HOLLANDER-FRYDMAN J.
Localisation des investissements américains en Belgique.
Sciences économiques, 1960- 196 l.
20. JACOBS J.
.
Les conséquences économiques de la pu c
blicité.

Sciences écono..,iq1.1< ·, 1962 1963.
21. JANSSENS J.P.
Pare et durée de vle de certains biens

électro-ménagers.

Sci ences économiques, 1959 1960.
22. KESTENS P.
L'industrie du tabac (évolutlon de la pro-

duction- et du Commerce extérieur.
Sci ences économiques, 1960- 1961.
23. LAMBERT J.
Le rapport entre la situation économique

de l'entreprise et l'appréciation boursière
du titre.

Sciences économiques, 1959-1960.
24 . LEI-SER Fr.
La monnaie et Ie crédit comme instruments de la politique économique .

Sciences économiques, 1961 - 1962.
25. MAES M.
Recente tenden:ren in de:re ontwikkeling

van

de

theorie

der

inkomensverdeling.

Kritisch over:richt.

Economische wetenschappen, 1963- 1964.
26. MAIGRAY D.
Le développement régional et l'aménage-

ment du territoire.

Sci ences économiques, 1963-1964.
27. MENDELBAUM S.
Problèmes de planification en économie
du marché.

Sciences économiques, 1960-1961 .
28 . NAFTEUX J.P.
Les applications économlques de la théorie des graphes.

Sciences économiques, 1963 - 1964.
29. POULIAERT W.
Méthodologie van een proefonder:roek
over het sparen van de gezinnen met
een hoog inkomen. Bijdrage tot het opstellen van een spaarfunktie voor België.

Eco,iomische wetenschappen, 1963- 1964.
30. PEETERS L.
La survie des biens de consommation
-du rabies.

Sciences économiques, 1959-1960.
3 1. PEETRAIN J.
La petite entreprise industrielle dans l'é-

conomie moderne : son rOle, ses problèmes d'organisation et de gestion, ses
responsabilités, ses chances de succès
la situation en Belgique.
Scie nces économiques, 1962-19.63.
32. REMY Cl.
Le crédit à l'exportation.

Scien ces économiques, 1959 -1960.
33. SCHAEFER J.

Scie nces économiques, 1960- 196 1.
34. TACQUNIER Chr.
Essai de prévisions d ' importations de
coton des zones A en provenance des
zones C.
Sc iences économiques, 1962- 1963.

Economische w et enschappe n, l 962-1963 .
36. VAN BELLINGEN P.
De Belgische
machines.

industrie

van

landbouw-

Economische wetenschappen , 1962- 1963.
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Sciencc• économiqucs , 1959-1960.
38. VANDENABEELE J.
Elastlclté

de

certalns

produlh

de

5. GODDERE G
con-

sommation privée par rapport au revenu
St.it:nc.~~ économiques, 1960-1961.
39. VANDENPUT P.

'

1962- 1963 .

en

Le problèm e de l'égalité de rémunération
entre la main- d 'ce uvre masculine et la
main-d'ceuvre f é minine.

Sci ences soc ial es , 1°959-1960.
12. PEETROONS L.
L'êvolution du régionalisme en France et
les ré percussions de ce phénomène en
Belgique.

Sc iences

Sciences économiques , 1963-1964.
46 . WEBERG J.
L'évolution de la notion de salaire chez
les penseurs de l'école classique.
Sci ences économiques, 1959-1960.
47. WERY R.
Prévisions d 'importation du caoutchouc

politiques

et

SCIENCES SOCIALES ET
PROBLEMES SOCIAUX
SOCIALE WETENSCHAPPEN EN PROBLEMEN

l . AEBY M.
Les salaires dans !'industrie automobile.
Sciences économ iques, 1962- 1963 .
Fonction de logement et sociologie de la
familie.

Sciences sociales, 1963 - 1964.
3. de WEISSENBRUCH L.
Le fonctionnement des Conseils d'entreprise.

Sciences économiques, 1960-1961.

Une analyse I.O . de la Branche Charbon
dans Ie monde en 1957.

Sciences économ iques, 196 1 -1 962 .
C75 Démographie -

Demografie

l. MALSCHAERT Cl.
La mortalité infantile en Belgique.
Scie nces économiques, l 962-1963.
C76 Divers -

Varia

l . DE BUCK P.
Politiques des habitations bon marchés.

Sciences écono miques, 1960- 196 1.
2. WICCAERT D. (épse Mori ssens) .
Prévision par provinces de la construction
de logements en Belgique.

Sci ences économiques, 1963- 1964.

coëfficienten
C8 PROBLEMES
REGIONALE

RECIONAUX
PROBLEMEN

La dimension souhaitée de la familie.
Le malade chroniqu e. Enquête ch e:r les
patients d'un institut hospitalier spécialisé.

Scie nces sociales , 1959- 1960.
17. TI NKELSTEI N Fr.

admi nistratives,

adm in istratives,

a dministratives,

Sciences soci ales, 1963- 1964.
16. TAHON P.

DROIT ELECTORAL
VERKIEZICENRECHT

1963 -1964 .

et

De technische en socia le
de r Belgische brouwerijen.

l. DE W AEGENAERE G,
Les origines du vote plural en Belgique.

Sciences

2. WARLAND M.

Economische wetenschappen, 1962- 1963 .
l 5 . SZYKMAN M .

naturel par les pays développés .

Les fraudes électorales au XIXe siècle.

Le régime -de l' industrie charbonnière
beige et les conséquences d ' une éventuelle national isation.
Sci e nces économ iques , 1962-1963.

Sci ences économ iques, 1960- l 961.
14. SMETS A .

Sciences économiques , 1962-1963.

et

politiques

1963- 1964.
13. ROTTA M.
L'a rtisa nat.

1970.

1963-1964.
2. HASCAL V.

l . MAROYE R.M.

Economische wetenschappen, 1962- 1963.
10. LEMMERS Ph .
l'AM I en Belgique de 1944 à 1964.
Scie:nces économiqu es, 1963-1964.
l l. MARQUEGN IES R.

Econom ische 1,1, e te nschappen ,. 1963-1964.
45. VILAIN E. (épse . CATS).
Les dépenses de loisirs dans la consom"

politiques

C74 Question charbonniêre
Kolenkwestie

administratives,

Bijdrage tot de studie van de ekonomische gevolgen van de koppeling van de
lonen aan het pri jsindexcijfer in Bel gië.

Planning als technisch hulpmiddel bij de
voorbereiding van de ekonomische politiek in Nederland en België.

Sci e nces

et

Sci e nces économiques, 196 1 - 1962.
9. LEFEVERE G.

44. VERPOORTEN J.P.

ET
EN

Sciences économ iques, 1963-1964.

Contribution à l 'étude des suppléments
de rémunération. Les primes de fin d'an"
née dans la sidérurgie beige.

Le marché mondi al du blé. Quelques
aspects et problèmes actuels.
Sc ience5 économiq ues, 1963-1964.

C4 ELECTIONS
VERKIEZINCEN

politiques

196 1-1 962.
8. KLARIC 0 .

Sciences économiques, 1962-1963 .
42. VAN RIJ SW IJCK Ed .

privée en

L'agricul ture de groupe au nivea u de la
production.

théorie

Etat actuel de l 'apprentissage en Belgiqu e.

Application de la théorie des jeux à l'étude de la concurrence imparfaite.

mation

2. DELEPRERE Chr.

6. HAINAUT Cl

Sciences

4 1. VAN PEETERSEN A.

des banques mixtes
Belgique. Le pour et Ie contre .
Sciences économiques , 1960-196 l.

l . DEKLERCK M.
La petite exploitation agricole.
Sciences économiques, 1959- 1960.

Sc,ences soc,ales, 1962-1963.

Studie over da struktuur van de i nves teringen in de div erse technisch e stadia :
Kapit aalcoëfficient in de Belgische weefnijverheid .

43. VERHULST E.
La suppression

Scienccs économiques, 1962- 1963.

C7 3 Question agricole
Landbouwkwestie

7. JURISSE A.

Sciences économiques, 1961- 1962.
40. VANDERBEKE R.

Econom ische w et e nschappen,

.

Les marlns du commerce : quelques problème• ~ociauw: et humains.
Contribution gurvitchienne à la
des classes sociales.

Contrib ution à l'étude du problème de la
normalisation des marchés des prodults
de base.

2. BEAUPAIN Th .
Micro-economische

studie.

4. DUTORDOIR G.
Les faits économiques comme mobiles de
grève.
Sciences économ1ques, 196 1- 1962.

rable.

es

La théorie de la demande.

35. TERRIE J.
De papiernijverheid.

37. VANBINNEBEEK L.
L'automobile, bien de consommation du"

f

Les rel a tions hum ai nes au cours du travail.
Sci ences économi ques, l 960- 1961.
18 . WAROQUIER M .
Evol"ltion des théories du salaire.
Sciences économiques , 1961- 1962 .
C6 ARMEE -

LECER

l. DELATTE J.P.

Le recrute ment de l'Arm ée. Service personnel et remplacement (18-70-1893) .

Sciences

politiques

et

diplomatiques,

1963- 1964 .
C7 PROBLEMES
NATIONALE

NATIONAUX
PROBLE~EN

C71 Question linguistique
T aa lkwestie
L'emploi des langues aux Chambres en
Belgique.

po litfq ues
1960- 196 l.

Vlaamse gewesten

l. DE LIL P.
Les mouvements corporatifs
Fl and res de 1 930 à 1940.

Sciences

politiques

et

dans

les

diploma tiques,

1963 -1 964.
C82 Régions wallones 1

PENSIS M

Waalse gewesten

(épse Philippson).

Démographie du Hainaut (comparaison
avec Ie dépar tement du Nord.

Sciences

politiques

et

d ip lomatiques,

1963 -1964.
C83 Agglomération bruxelloise
Brusselse Agglomeraties

l. BECQ J.
Etude historique, politique et administratives d es annexions des communes de
Hare n, Laeken, Neder-over-Hembeek à la
ville de Bruxelles.

Scie nces

politiques

et

diplom atiques,

1962- 1963

1. DO MS Ph .

Sciences

C81 Régions flamandes -

et

ad ministra tives,

2. SWIATOPOLK-CEZTWERTYNSKI M.
Les loisirs des employés dans l 'a gglomération bruxelloise.

Sciences sociales, 1963- 1964 .
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Chronique de bibliographie générale sur la vie
et les questions politiques en Belgique
TABLEAU DE CLASSEMENT
C ACTIVITES POLITIQUES.

A SCIENCE POLITIQUE.
Al THEORIES,

ETUDES

ET

METHODES.

Cl DROIT ET LECISLATION

A2 CONCRES, COLLOQUES, ASSOCIATIONS, BIBLIOCRAPHIES DE
SCIENCE POLITIQUE .

C2 ENSEICNEMENT
SCIENTIFIQUE.

C4 ELECTIONS ET DROIT ELECTORAL.

es

ET BIOCRA- .

C7 PROBLEMES NATION-AUX.
C71 Question linguistique.
C72 Question scolaire.
C73 Question agricole.
C74 Question charbonnjère.
C75 Démographie.

A5 FORCES POLITIQUES.

C76 Divers.
C77 Jeunesse.

A51 Partis po!itiques.
A52 Syndicats.
A53 Croupes

économiques.

A54 Croupes

sociaux,

es

linguistiques

et re!igieux.
~

A55 Presse et opinion

SCIENCES SOCIALE$ ET PROBLEMES
SOCIAUX.

C6 ARMEE.

A313 Nationalisme, fédéralisme.
A3 l 4 Doctrines et idéologies chrétiennes.
A32 A l'étranger.
POLITIQUE

RECHERCHE

C3 ECONOMIE .

A3 DOCTRINES ET IDEOLOCIES.
A31
En Belgique.
A31 0 Socialisme.
A311 Communisme, marxisme.
A.312 · Libéralisme.

A4 HISTOIRE
PHIE.

ET

publique.

PROBLEMES RECIONAUX.
CS 1 Régions flamandes.
C82 Régions wallonnes.
C83 Agglomérations bruxellolse.
C84 Divers

A6 SOCIOLOCIE POLITIQUE.

B INSTITUTIONS
POLITIQUES
ADMINISTRATIVES.
BI SCIENCE
TIFS.

ET

DROIT

D RELATIONS EXTERIEURES.

ET

Dl PROBLEMES EUROPEENS.
Dl l Etudes générales.

ADMINISTRA-

D12 C.E.C.A.
Dl 3 C.E.E.

B2 COUVERNEMENT ET ADMINISTRATIONS CENTRALES.

Dl 4 Euratom.
Dl 5 Benelux.

B3 COMMUNES, PROVINCES ET ADMINISTRATIONS RECIONALES.

D2 RELATIONS INTERNATIONALE$.

B4 ENTREPRISES PUBLIQUES.

D3 ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.

B5 FONCTION 'PUBLIQUE .

D4 CONCO.

B6 FINANCES

D5 AFRIQUE .

PUBLIQUES .

*

**

'
j

3 11 5. MO NFILS W .
Les éc hanges commerciaux de l'U.E.
B.L. avcc les pays de l'Est.
Reflets et perspectives de la Vie économiqu@, mars 1965, no 2, pp. 115-

120.
3 116. S.N.
Evolution de la politique britanniquc
en 1964.
Chronique de politique étra ngère de
l'I.R.R .I., mars 1965 , no 2, pp. 199234.

3 126.

31 17 . S.N.
Evolution politique de l'U.R.S.S. au
c ours de l'année 1964.
•
Chronique de pol itique étrangè re d e
l ' I. R.R .I. , m ars 1965, n o 2, pp. 235254.

3 127 . HENDRICKX J.
Elementen van een Belgisc he Kongopolitiek.
Kultu.urleven, maart- april 1965, blz.
164- 169.

3 11 8. S. N .
Evolution politique du Chili en 1964.
Ch ron ique de politique étran gère d e
I'I .R.R. I., ma i 1965, no 3, pp. 341354.
3 119. VAN PETEGHEM A .
Het lot van Albanië.
Econom isch
en
Sociaal
juli 1965, bl z. 245 -262.

Tijdschrift ,

3 120. W ILLE MART P.
La Turquie à l'heure de Chypre : du
cosmopolitisme au nationalisme .
Le Flambea u . janvier-février 1965,
n o l, pp. 78-80.
312 1. BENOIT M .
Europa en de ontwikkelingslanden.
Streven, ap ril 1965, nr 7 , blz . 658 666.
D3

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PAYS
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

3 122 . BEZY F.
Les problèmes de l'industrialisation e t
l'i ntégra tion du Tiers"monde.
Refl ets et
perspectives, septembre
1965, t ome IV, no 5, pp. 363-376.
3 123. FLORIN R.
~

D4 CONCO

3125. X .. .
Le Congo ( Léopoldville ),
Les Cahiers frnnçnis, Documcnts d 'Actualité, 1965, no l , no 101, 4 p.

Les régimes spéciaux instaurés par le s

pays sous-développés en faveur des
investissements privés à l'étra nger.
Reflets et perspecti ves, sept embre
1965, tom e IV, no 5, pp. 377-394.
3 124. X.
De hulp van België aan de ontwikkelingslanden.
L'aid e de la Belgique aux pays en
voi e de développement.

Bulletin van de Kamer van Koophan d el van Antwerp en, 1965 ,6l e jaa rg.,
nr 2, b l z. 11 9-122.

x ...
Le contentieux belgo-congolais.
Centre de recherch e et d 'information
socio-politiques
C.R.I.S.P.
Courrier
hebdomadaire , 30 avril 1965, no 283.

*2 128. HOSKYNS C.
The Congo since independence. January 1960, december 1961. London ,
Londen, N ew York , T o ronto ; Oxford
Unive rsi t y Press, 1965, in-80, X I 1,
5 18 p.
( lssued under the Auspices of the
Roy al
lnstitute
of
I nte rn ational
Affairs).
3 129. JADOT J.
Léopoldville, juillet 1960,
La Re vu e nouve ll e, 15 ju il let
pp. 26-3 5.
3 130.

1965,

x ...
Le projet de réforme de la structure
de l'assista nce technique beige au
Con go.
Centre de rech erche et d'information
soc io-po litiq ues
C.R. I. S.P.
Courri er
a fricain, 12 janvi er 1965 , no 41 , pp.
1-1 8.

313 1. RYCKBOST J.
L'assistance technique beige au Congo
un problèm e d'évaluation .
Les Dossiers de l'Acti on sociale catholique, juillet- août l 965, pp. 413434 .
3 132. SPAAK P.- H .
The Stanleyvill e ope ration.
Socialist
internat ional
info rmation ,
5 december 1964, no 26, p. 295 .
3 133. TSHOMBE M .
Principaux problè mes qui dominent
la vie poli tique de la République
démocratique du Congo.
Chronique de pol itique ét ra ngère d e
l'I.R.R . I. , mai 1965, no 3, pp. 35540 3.
3 134. SIC KIN G Th.
Egyp t e 's revolutie : een derde weg ?
Strev en , juni 1965, blz . 867-876.
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3092. MANSHOLT L.
La Politiqu e commune de l'a_gricultu re et les accords du 1 5· dé ce mbre
1964.
Reflets et perspectives de la Vie éco nom ique, mars 1965 , no 2 , pp. 9198.

Atomique pour l'Exercice 1965' (doe.

1111.

Bruxelles, 1965, in -4o, 36 p.
C.E.E., C.E.E .A. , CECA, Parlemen t européen, Documents de Séance 19641965 ; doe. l 30.
•3 104. LEEMANS V .

3093 . MIERMANS Dr.C.
Ruimtelijke

ordening

Verslag
in

Europese

de

Commissie

voor

en iny esteri ngen van de Europese Ce-

meenschap voor Atoomene rgie voor
het begrotingsjaar 1965 {document
111 ).
Brussel 1965, in-4o, 36 blz.
EEG, EGA, EG KS, Eu ropees Par lement
Z ittin gsdocumenten 1964- 196 5 ; 1965
doe. 130.

3094. PIRON J.
Le développement historique du• droit
du travail dans les pays de la Communauté économique européenne.

Revue du Travai l, f év rier
171 - 197.
.

namens

begrotingen en administratie nopens
de ontwerp-begroting voor onderzoek

perspectief.
Streven, april 1965, nr 7, blz . 648657.

1965, pp.

3095. RAPACKI A.

(

Les indications bibliographiques publiées dans cette revue depuis 1961
ont fait l'objet d'·un classement systématique d'après les rubriques cfu
tableau.
Le fichier peut être consulté au s1ege de l'lnstitut beige de Science
politique 43 , rue des Champs-Elysées, Bruxelles 5 chaque jour
du fundi au vendredi inclus , de 10 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Les chercheurs sont priés de se présenter lors de leur visite au
Secrétariat de !'Hotel d'e Sociétés Scientifiques, sis à la même adresse
(Tél. : 48.79.65).

Dl 5 Benelux

Certains problèmes de la sécurité en

Europe.
Revue
de
l'Université,
!'96 5, pp. 263 -272.

mai-juillet

3096. REY J.
Place et responsabilités !fe l'Europe
dans Ie Monde.
Revue de la soc iét é roya le beige des
lngénieu rs et lndustriels , mai 1965,
pp. 2 16 -224.
3097. ROTHSCH I LD R.
Les deux Europes.
Socialism e, mai 1965,
260-270.

no

69,

pp.

3098. SPAAK P.-H .
La politique de l'Europe occidentale.
Textes et Documents, Ministère des
Affaires étran gè res et du Commerce
extérieur, 1965, no 195, pp. 1-11.
3099 . SPAAK P.-H.
De politiek van West-Europa.
Teksten en Documenten van Min ist erie van Buitenl andse Zaken en Bui ten la ndse Handel 1965, nr 195, blz .
1-1 2.
3 100. VERHAEGEN A.
Les investissements étra ngers constituent-ils une menace pour l'écpnofflie européenne ?
Reflets et perspectives de la Vi e éco nomique, mars 1965, no 2, pp . 129134.

Dl 3 CEE
3 10 1. VAN HISSENHOVE Al.
lnquiétude et espoir
Commun Agricole.

du

Marché

Annales de sciences •économiques appliquées, m ai 1965, pp. 183-228 .
3102 . VERHAEGHE P.
De invloed van de E.E.C. op de economische groei van de Lidstaten.

Economi sch en Sociaa l Tijdschrift,
juli 1965 , nr 4, blz . 225-244.

Dl 4 Euratom
• 3 103 . LEEMANS V .
Rapport fait au nom de la Commission des budgets et de l'administration sur Ie projet de budget de recherches et d'i nvestissement de la
Communauté européenne de l' Energie
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3105. DELWAIDE L. en KEM PE NE ERS A.
De waterleveringen door België aan
Nederlan!I en de Schelde-Rijnverbinding.
Economische - sta ti stische Berichten,
27 januari 1965, nr 2.475, blz. 9295.

D2

RELATIONS

INTERNATIONALES

3 106. BASTIN M.
de Caulle et lohnson : la fin et les
moyens.
Les Dossiers, mai - juin 1965, pp. 297308.
3 107. Baron de GRUBEN .
Les aspects juridiques du traité conclu
entre la Belgique et les Pays-Bas au
sujet de la liaison entre l'Escaut et
Ie Rhin.
·
Chronique de politique étrangère , mai
1965, no 3, pp. 259-292.
31 os·. DE RAEYMAEKER 0 .
De diplomatieke loopbaan .
Politica T ijdschri ft voor Staatkunde
en Soc iolog ie, juli 1965 , nr 3, pp.
209-222.
3109. DESONAY F.
La vie politique aux Etats-Unis.
Le Fl ambeau, mai- juin, 1965, pp.
267-280.
31 10. HALKIN-DESTREE L .
Le différent territoria! nippo-soviéti-'
que : les ïles Kourlles et Sakha li ne.
Chron ique de politique étrangè re de
l' I.R.R. I., mai 1965, no 3, p. 293.
3 111. HAYOUL M.
La vie internationale : la guerre perdue.
La Revue nouve lle , 15 av ril 1965,
pp. 404-41 l.
3 112. HAYOU L M.
Le 19 septembre... en Allemagne
fédérale .
La Revue nouvelle, 15 mai 1965, pp.
506-5 14.
3 113. H AYOUL M .
Les « Marines » à Saint-Domingue .
La Revue nouvelle, 15 juin 196 5, pp.
621-629.
3 1 14. de KERCHOVE N .
De l'Atlantique à l'Oural.
Revue général e beige, ma i 1965, pp .
80-91.

A SCIENCE POLITIQUE

2932.

Etude d'un organe de tendance.
Centre de recherche et d ' information
soc io-politiques
C.R. I.S.P.
Courri er
hebdomadaire , 26 f év ri er 196 5•, no
276,

Al THÊORIES, ETUDES ET METHODES
2923. X . ..
L'adaptation du pouvoir exécutif aux
exigences de la gestion de l'Etat.
Res Publica, 1964, no 4, pp. 320-346 .
2924. BAST IN E., GOFFA RT V., M OLITOR
M. et THI RY J.-P.
Les travailleurs étrangers en Belgique : situation la vie quotidienne
réflexions sur l'i mmigration.
La Revue nouvelle, 15 janvier 1965 ,
no l, pp. 23-47.
292 5. BERNARD H .
Les jeunes résistants Allemands de
la Rose Blanche.
Revue générale beige , juill et 1965,
pp. 45-56.
2926. BRENNE A .
Les accords du 26 janvier 1965 sur la
réforme des lnstitutions.
La Revue nouvelle, 15 m ai 1965, pp.
480-499.
2927. DALOZE J.
Mon de Caulle à mol.
Revue géné rale beige, mai 1965, p p.
92-98.
2928. De CLERCQ B.
Nieuwe gegevens in de belgische politiek?
Kultuurleven , juli 1965 , blz. 404-416 .
•2929. DE CROO H . Fr . et SEIGNEUR Ch. Parlement et Couvernement. Problèmes institutionnels à travers une
session parlementaire.
Bruxel les, Bruylant, 1965 , 204 p .
2930. DENIS F.
Perspective d'avenir de l'immigration
en Be!gique.
Revue du Travail, mars 1965, pp.
315-329.
2931 . DEPAUW F.
La Bel gique et la compétence obligatoire de la Cour internationale (Article 36, § 2 du Statut de la Cour).
Revue beige de Droit international ,
1965, no l , pp. 49-87.

x ...

2933 .

x ...

Le financement des élections.
La Revue nouvelle, 1965, 2l e année,
terne XLI, no 1, pp. 48·-49.

2934. FOTIA M.
Ethische problemen en politiek in de
huidige staat.
De Gids op maatschappelijk gebied ,
januari 1965, nr l, blz. 19-33.
2935. FRAEYS F.
Les élections du 23 mai 1965.
Socia lisme, ju i llet 1965, pp. 383-410.
2936. GREGOI RE 0 .
Après les élections. 1. Les résultats.
Les Dossiers de l'Action sociale catholique, juillet-août 1965, pp. 435-440.
2937. J.D .
Comment les Belges ont voté Ie 23
mai 1965.
La Revue nouvelle, 15 jui l let 1965,
pp. 59-64.
2938. JANNE H .
Vers l'Unité humaine.
Le Fl ambea u. mai-juin 1965 , pp. 230266 .
2939. JOR IS A.
Qu 'est-ce qu'une ville?
Revue générale beige, juillet
pp. 15-30.

1965 ,

2940. de KERCHOVE N .
de Caulle et Ie mirage de la grandeur française .
Revue générale beige, avril 196 5, no
4, pp. 19-30,
294 1. LENS W.
Problematiek van de Crondwet.
Rechtskundig weekblad , 1964- 1965 ,
col. 1.337- 1.348.
2942. MAEYENS L.
Hoven en Rechtbanken.
Tijdschrift voor het bestuurwetenschappen en publiekrecht. maart-april
1965 , nr 2, blz . 136-139.
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2943 . MAROY P.

Histoire
2944.

2945.

7.946.

2947 .

2948.

2949.

2950.

2951.

2952.

et

.

fonction

du

Conseil

d Etat.
Industrie, juillet 1965, pp. 422- 431.
MARTENS N.
Crondwetsherzienin!(. De Aanloop.
Kultuurleven, maart -april 1965, blz.
170-189
MAST A .
Le pouvoir constitua nt. Pouvoir tout
pu issant et débil e.
Travaux et conférences de la Faculté
de Droit de l' Université libre de
B ruxelle s.
Bruxel les, F. Larcie r , 1965, pp. 5 - 20.
MEMNON .
Pour qui faut-il voter ?
Revu e générale beige, m ai 1965, pp.
7 3 - 79 .
M EMNON.
Après les élections.
Revu e général e b eige, juin 1965, pp .
83-92.
M EM N ON.
Soucis de juin.
Revue gén érale beige, juil let 1965,
p p. 73-8 1.
M EMNON.
Le sens du Couvernement et Ie sens
de l 'Etat.
Revue généra le beige, août 196 5, pp.
71-7 6.
MO ULIN L.
Les formes de décentralisation dans
les ordres reli gieux et dans l'Eglise.
Res Publica , 1964, vol. VI , no 4, p p.
3 9 7 - 403.
M OUREAUX Ch .
L'option du 23 mai.
Le Flambeau , m ars-avril 1965 , no 2,
p p. 11 5-1 22.
M OUREAUX Ch .
A propos de la revision de la Constitution.
Le Fl ambeau, mai-juin 1965 , pp. 224-

229.
2953. N IQUEA UX J.
Les instruments d'une politique de
développement.
La Revue nouvel le, 15 m ai 196 5, pp .
466 -479.
2954. NOEL J.J .
Ap rè s les élections. Les tendances.
Les Dossiers de l'Act ion socia le cath olique . ju i llet- août 1965, pp. 44 1-4 48.
2955. PHILIPPART A.
Une enquête sur l'inform ation et les
conna issances poli ti qu e s des jeunes
( 18-22 ans ) en Bel gique.
Re s Pub lica, 1964, vol. V I, n o 4, p p.
382-396.
2956. PI ERSO N M.A.
La revision de la Constitution.
Soci alisme, mars . 1965 , no 68,
127-136.

pp .

2957 . PLAVSI C W.S-.
La procéd ure des Chambres réunies en
Belg·que .
Res Pu bl ica, vol. V I 1, no 2, p p. 16 5 176.
2958 . X.
Le s Polls pré paratoires aux é lections
législatives de mai 1965 _(I, Il, 111 ,
IV ).
Cen t re de rech erch e et d 'i n fo rma ti on
CR . I. S. P.
Cou rrier
soc io-po l iti ques
h ebdomadaire, 26 mars 1965, 27 avr il
196 5, 11 et 20 mai 196 5, no 279,
282, 284 et 285.
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2959. POUPPE Z de KETTENI S M .
V ers un authentique Ministère de la
Famille ... ?
Les Dossiers de l'Action sociale catholique, avril 1965, pp. 225-232.

3070.

2960. S.N.
La revision de la Constitution.
Ccntr<c d<, recherche et d'inforrnation
socio-polit iques
C.R. I.S. P.
Courrier
h ebdoma dai re, 9 et 16 avri l 1965,
no 280 et 28 1.

3071.

2962 . S. N.
Le PLP et les élections du 23 mai .
Centre de rech erch e et d ' in fo rm ati on
soc io-po litiques
C.R. I.S.P.
Courri er
h ebdom ada ire, 2 juillet 196 5, n o 2 89.

3073.

rcccnscmcnt

x ...

x ...

Structure de la population par age et
par sexe.
Bulletin d e Stati stiqu e, 1965, 5 1•
an née, no 2, pp. 3 3 5-343.

3074. V A N GEEL M.
Aspecten van de Belgische demogra fische evolutie, 1947-1961. .
T i jdsch r-ift voor Economie, 1965, nr 1,
blz. 3 - 7 8.

2964 . S.N .
Faits et Documents 1964.
Docum ents CEPESS, 1965, no 1, 15 1 p.

3075. V A N WAELV ELDE W .
Quelques résultats du recensement
général de la population au 31 dé cembre
1961 .
Comparaison
avec
l'année 1947 .
Bull eti n d z St ati stiqu e l 965, 5 1e
ann ée , no 1, pp. 123- 133.

4 , blz .

2966. TAED A .
La leçon d'un scrutin. La journée du
23 mai .
Le Fl am bea u , ma i-ju in 1965, pp. 2 17 223.

3076. VAN WAELVELDE W .
Enige resultaten van de algemene
volkstelling op 31 december 1961.
Vergelijking met 1947.
St at ist isch
Tijdschri f t
1965 ,
5le
jaa rg., nT 1, b lz. 123- 133 .

2967. TELE M A CH US.
Tusse n Verstarring en Verwarring.
De Maa nd, me i 1965, bl z . 25 7 -270.

C77

2968. T RENCA VE L.
La vie pol itique : la table ronde et
les partis.
La Revue nouve l le , tom e XLI, no 3 ,
15 mars 1965 , p p. 284-2 88

Jeunesse

3077 . SIVADON P.
L'évolution de la Jeu nesse.
Revue de la Société roya le be ige des
l ngénieurs et des l ndust rie ls, ju in
1965, pp. 279- 282

2969. T REN CAVEL.
Le 23 mai : la réalité dépasse la fict ion.
La Revue n ouve lle, 15 ma i 196 5, pp.
5 14-520.

3078. VA NDENBERGHE F.
De evolutie van de Belgische wetgeving op de kinderbescherming.
Tij dsch rif t voor d e b estuu rswet en sch appen en pub liekrecht , november decembe r 1964, nr 6, blz . 368-3 76 .

2970. TROCH E.
Twintig jaar later.
De Maand, apr il 1965, b lz. 195-203 .
2971. VANAUDEN HOV E 0 .
App el au l' ays.
Le Flambeau, m ars-av ril 1965, no 2,
pp. 113- 1 14.

2974. VA N I M PE H .
De aanduiding van de voorzitters van
Kamer en Senaat in België.
T ijdsch rift voor bestuurswet ensch appen , 1965, nr 1, 1965, p p. 7 - 11.

du

Samenst elling van de bevol king naa r
leefti jd en geslacht.
St ati st isch
Tijd schri f t
l 965 ,
5l •
jaa rg., nr 2, b lz. 335-343.

2963. S. N .
Belgique 1970. L' Europe et Ie monde .
L'Etat. L'expansion économique. Le
progrè s social. Les objectifs humains.
La techniqu e et l'esprit.
Documents CEPESS, 1965 , n os 5-6 ,
254 p.

2973. Van ERPS F.
Wat nu met de grondwetsherxiening.
De Gids op maa t sch appelijk gebied ,
jan uar i 1965, nr 1, blz. 58-67 . .

résul tats

général d" la population au 31 décc mbre 1961. Province de Liège .
Bruxe lles , Ministère des Affaires éco nomiques et de !' Energie, lnstitut
nMiona l de Statistique, 1965, in-4o,
6 pages.

3072.

2972. VAN DE ROY J.
De burgelijke stand de r vre emdeli ngen
in België.
T ijdsc h ri ft voor bestuurwetenschappen
en pub liekrech t, m aa rt -a p ril 196 5, nr
2, b lz . 10 9 - 11 9.

x ...

Quclques

2961. S.N .
les élections législatives du 23 mai
1965.
Centre de recherche et d 'information
socio-politiques
C.R.I.S.P.
Courri er
h ebdomada i re , 2 5 juin 1965, no 288 .

2965. S. N . {de redacti e).
Grondwet herxiening bestek.
Kultuurl even, m ei 19 65 , nr
24 4-2 53 .

x ...

Le mouve ment de la popu!ation
étrangère au cours de l'année 1963 .
Bull etin de Statistique 1965, 51 o
année, no 2, pp. 344-356.

es

0

PROBLEMES RECIONAUX

C81

\

Régions flamandes

3079.- BRAUERS K. W .
Het Arrondissement Antwerpe n gesitueerd in de Belgische economie
volgens de me thod e van de interindustriële rel aties.
Tij dschri f t voo r Economi e, 1965, nr 1,
bl z . 94- 120.
3 0 80. DELEEC K H .
De kwalitat ieve Bexetting van het
Onderwijs in de Stree k Sche'de-Dyle.
Economisch
en Sociaa l T ijdsch rift,
jan uari-maart 1965, nrs 1-2, blz.
104- 109.

308.1. V ANH OVE N .
Binnenlandse toeristenstromen naar
de Belgischt kust.
T ijdschrift voo-r Economi e, 1965 , nr 1,
blz . 121- 140.
C82 Régions wallonnes

3082. NIGOT P.
Problèmes d'écono mie régi onale : la
province de Namur.
Les Dossiers, mai-juin 1965, pp. 327345.

Divers
3083. PAELI NCK J.
Economie régiOnale, analyse et polit i11ue.
Refl et s et perspectives d e la Vi e économique, mai 1965, ne 3, pp . 16317 8.
3084 . WALHIN
Méthodes
régionale
Reflet s et
nomique,
198.

C.
et résultats de la politique

en Belgique.
perspectives de la Vi e écom ai 1965, no 3, pp. 179-

D R.E LATIONS EXTERIEURES

Dl l'ROBLEMES EUROPEENS
D 11

Etudes générales

3085. DUERINC K F.
Het probleem der migrerende werknemers in zake de ziekte- en invaliditeitsverzekering in het Europa der
zes.
T ijdsch rif t voor b estuurswet en sch ap pen
en
publi ekrecht ,
m aa rt - april
1965, nr 2 , blz. 82-9 1.
3086 . H ERMAN H . et M AAS.
Parlementaire democratie in de Eu-ropese gemeensch appen .
Intern at ionale spect ator, 8 september
1965 , nr 15 , blz. 1.240- 1.252 .
3087 . d e KERCHOVE N .
L'Europe compromise ou l'Europe du
compromis.
·
Revue gén érale beige, août 1965,
pp. 107_
3088. de KERCHOVE N .
L' Europe va à vau-l 'e au .
Revue géné rale beige, ju il let
pp. 82-85·.

1965,

3089. LAMB I LLIOTTE M.
L' Europe dans Ie Monde.
Synthèses , ju in 1965, pp. 5- 12.
3 090. LI NTH ORST - HO M AN Dr.) .
Europese sector-integratie.
Internati onale Spectator , 8 septem ber 196 5 , nr 15, blz. 1.1 95 -1. 2 18.
3091. M A AS H.H .
Parlementaire democratie in de Europese Ce mee nschappen.
In t ernat ionale Spectat o r
Tij dsch rif t voor Internat ionale politi ek, 8 juni 1965, nr 11 , bl z. 883901.

9

304 6.

x ...

C7

Hude démogFaphlque et flnancière de
la mutualité libre de 1952 à 1962.

Perspectives d'avenir.
Revue beige de sécurité sociale, novembre-décembre 1964, no• 11 - 12 ,
pp. . 1517-1.658.
3047 . LALOIRE M.
Partenaires sociaux.
Synopsis, janvier 1965, no 8 1, pp. 1-

9.
3048. LALOIRE M .
Sociale partners.
Synopsis, januari 1965, nr 81, blz . 110.
3049. LALOI RE M .
L'actualité sociale
réflexions sur les
grèves.
La Revue nouvelle , 15 février 1965,
pp. 162- 164.
3050. LEHOUCK F.
Schets van een theorie van het object
der sociale politiek.
Belgisch Tijdschrift voor Scoi ale Z eker heid , 1965, VII • jaarg., nr 1, blz . 154.
305 1. LIS MON DE H .
Loisirs et planification socio"culturel-le.
Revue de la soc iété royale beige des
lngénieurs et des lndustri els, avril
1965, pp. 179-185.
305 2. MATTHYS W.
La psychologie sociale
moderne.
Industri e, avril 1965 ,
3053. PIRAUX M.
.
Budgets des ménages
miliales.
Les Dossie rs, mai-juin
326.

et charges fa.

1965, pp. 305-

3054. VAN STRAELEN R.
Polarisatiestructuren en de groei van
van een grootstad.
Economisch e en Sociaal Tijdschrift ,
jan ua ri -maart 1965, nrs 1-2, blz. 320.
305 5. ZOMBEK-FUKS F.
Evolution des salaires de 1957 à
1963.
Socialisme, avril 1965 , no 68 , pp .
150 -158 .
C6 ARMEE

3056. HENRION A.

·

Les accords

C71

militaires et

la

Question linguistique

3060. DE WEERDT A.
Taalwetgeving in bestuurszaken. De
taalgebieden en hel gebruik van de
taken in de controle diensten.
Tijdschrift voor bestuurswet enschappen en publiekrecht, mei-juni 1965,
nr 3, blz. 183- 190.
306 l. De KEMPENEER F.
De vaste comm1ss1e voor taaltoezicht in 1964.
Rech tskundig weekbl ad, 1964-1965 ,
blz . 1.1 85 -1.198.

C74 Question charbonnière

3067. EVALENKO R.
Nouvelles perspectives charbonnières.
Socialisme, mai 1965, no 69, pp. 272287.
C7 5 Démographle

17.
3058. THIEL U.
De rijkswacht.
Tijdschrift voor bestuurswet en schappen en publiekrecht , november-december 1964, nr 6 , blz . 335-34 1.

3068·. DEBLAERE G. en VAN GEEL M .
Aspecten van de Bel gische demografische evolutie, 1947- 1961.
Tijdsch rift voor Economie, Leuven ,
1965, nr 1, blz. 3-78 .

3059. VANDER EYCKEN H.
Les aspects économiques dës dépen-ses de la défense.
Socia lisme , avril 1965 , no 68, pp. 137148.

3069.

g,

}

·i

* 2977. WILLOT A.
Le dénouement général et complet.
Une approche.
.
Editi on de 1' lnstitut de sociologie,
Bruxe l les, 1965, in- Bo, 140 p.
A2

CONCRES, COLLOQUES, ASSOCIATIONS,
BIBLIOCRAPHIES DE SCIENCE
POLITIQUE

*2978.

x ...

De loop van de vreemde bevolking in
1964.
Statisti sch
Tijdschrift ,
1965,
51 •
jaarg. , nr 2, blz . 344-356.

x .. .

Haven van Antwerp en. Bibliografie.

Antwerpen, Stad Antwerpen, H avenbedrijf Algemene . Directie, Afd. Studie en Prospectie, Bibliotheek, 1964,
in-4o, 38' blz.
2979.

x .. .

Table alphabétique des problèmes étu•

dies à des · partis, mouvements, groupements et organismes cités dans Ie
courrie r hebdomadaire
en 1964·.

du

C.R.I.S.P.

Centre de rech erch e et d'inform at ion
C.R. I.S.P.
Courrier
socio - politiques
h ebdomadaire, 31 décembre 1964, n°
268.

C7 3 Question agricole

recon-

3057 . S.N.
Les programmes militaires de nos
partls politiques.
' Palla s, avril-mai 1965, n o 20, pp. 11-

Centre de recherche et d 'info rmation
socio-politiques
C.R. I .S. P.
Courrier
hebdomadaire, 24 mars 196 5, no 278 ,

3064. PLETTINX ).F.
Eentaligheid
of
tweetaligheid
der
ambtenaren .
Tijdschrift voor h et bestuur swetenschapp en
en publiekrecht, maa rt april 1965, nr 2, blz . 122- 126.

*3065. STEYLAERTS R., et STRECKER H .
Steekproefmethode toegepast bij de
opmaking van de Belgische statistiek
betreffende
de
landbouwarbeidskrachten. Resultaten van een depouillering door middel van
een
steekproef van de Algemene Landbouwtelling van 1959 in België.
Brussel, Mini st er ie v an Economische
Zaken en Energ ie, Nationaal Instituut
voor de Statistiek 196 5, in-4o, 65 bi.
diagr.
* 3066. STEYLAERT R. et STRECKER H.
Méthode d'échantillonnage appliquée
en vue de l'établissement de la statistique beige de la main-d'oeuvre
agricole . Résultats d'un dépouillement
par sondage du recensement général
de l'agriculture de 1959 en Belgique.
Bruxelles, Mini st ère des Affaires économiqu es et de !'Energie , lnstitut
national de Statistique, 1965, in-4o,
65 pages.

x ...
Le Vlaams aktie komitee (VAK) .

3063. DU RY J.-P., s.j.
Waaalse standpunten en Reacties.
De Maand, apri l 1965, blz . 305 3 17.

stitution de l'armée beige (Farces de
terre 1940-1945).

Socialisme, mai 1965, no 69, pp. 306326 .

2976 .

3062. DIVERSE.
Onze
taalpolitieke
spanningen
en
hun toekomst.
De Maand, april 1965, blz. 204239.

de l'entreprise
pp. 210-214.

2975 . VAN OFFELEN J.
Pour un pn,gramme- de relance écono• ,
mique.
Le Flambeau, mars-avril 1965, no 2,
pp, 123- 128.

PROBLEMES NATIONAUX

A3

DOCTRINES ET
A31

IDEOLOCIES

En Belgique

A31 0 Socialisme

298 1. KRUITHOF J.
Marx en de oorzaken van de menselijke aliënatie.
Mens en t aa k , 1965, nr 1, blz . 11 - 22.
2982. VERMEYLEN P.
Karl Marx en het socialisme, anno
1964.
Mens en taak, 1965, nr 1, blz. 1-1 0.

A311 Communisme, marxisme
2983. ~LAM L.
Ethische problemen van het marxisme.
Tij dsc hrift van de v rij e universiteit van
Brusse l, 1964-1965, nr 1, blz. 1-12.
2984

A4

5CHUYF H .
Het commu"isme van morgen (1) (Il) .
Streven , mei 1965, blz . 752-761, juni
1965, blz. 858-856.

HISTOIRE

POLITIQUE

ET

2988. HAAG H .
Le comte Ch arles de Broqueville,
1860-1940.
Revue gén éral e b eige, mai 1965 , pp.
2- 18.
2989. LECLEF E.
Jean XXIII et Ie cardinal Van Roey.
Revue géné rale bei ge , août 1965, pp.
25-30.
2990. PAPELEUY L.
La neutralité beige évoquée au tribunal de Nuremberg.
Revue générale beige, avril 1965, no
4, pp, 73-84.
299 l. STEN GERS J.
Le dernier discours de Jaurès.
Revue de l'Université libre de Bruxelles, février-avril 196 5 , pp. 182-205 .
2992 . THIELEMANS M.R .
Un fondateur de la Belgique : Joseph
Lebeau .
Indust ri e, juillet 1965, pp. 441-449.
2993. VAN HAEGENDOREN M.
De pol i tische houding van de Belgische
w e rklieden partij en vooral van de
Vlaamse
socialisten
tegenover
de
Vlaamse beweging (1919-1929) IV.
Politica, april 1965 , nr 2, blz . 134157.
2994. VAUTHIER M.
Henri Mt1tton.
Revue de Droi t in t ernational et de
Droit comparé, 1965, n os 1-2, pp. 7-9.
A5 FORCES POLITIQUES

2980. BUSIEAU M.
La loi d'expansion universitaire.
Socialisme, juillet 1965, pp . 4 67-486.

'

2987. GALAND G.
L"'lnternationale- soeialiste
(19441964 ).
Socia lisme, mai 1965, no 69, pp. 328340.

BIOCRAPHIE

298 5. DEBAUQUE M .
L'internationale
ouvrière
socialiste
(1923-1940) .
Sociali sme, av ril 1965, n o 68, pp. 185196.
2986. DELSINNE L.
Les grèves générales au XXe siècle en
Belgique ( 1) ( Il ).
Socialisme , avr il 196 5, n o 68, pp. 1992 18, mai 1965, n o 69, pp. 3 42-3 58'.

A51 Partis politiques

2995 . O.G.
De la dissidence socialiste au gàchis
P.L.P.
Les Dossiers de l'Action socia le catholique, 15 janvier 196 5 , no 1, pp. 3337.
2996. POSWICK Ch .
Le PLP, pre mier parti déconfessionnalisé du Pays.
Le Fla mbea u, mars-avril 1965, no 2,
pp, 129-135.
2997. S.N .
Les projets de réorganisation du parti
social-chrétien .
Cou rri er hebdomadaire du C .R. I.S.P.,
30 juill et 1965, no 291.
2998 . TRENCA VEL.
Les équivoques du programme 1965·
1970 du PSC .
La Revue nouve ll e, 15 juin 1965, pp.
6 18-620.
A55 Presse et opinion publique

2999. DE MAAND.
Voor een vrije Op1nievorming.
De M aand, maart 1965, nr 3, blz.
129-131 .
3000 . MERTENS P.
Liberté de presse et offense à la per!:onne cles chefs d'Etats étrangers : la
saisie du cc Pourquoi Pas ? »
Revu e beige de Droi t internati onal,
1965, n o 1, pp. 175-196.

5

A6

SOCIOLOCIE

POLITIQUE

3001 . DE BRIEY P
L'intégration des groupes sociaux dans
les nouvelles nations,
Civilisations, 1965, vol XV, no 5, pp
151-157
3002. de BROUCKERE L.
Quelques rétlexions suscitées par un
voyage en Chine.

Socialisme mai 1965 no 69 , pp. 248257.
3003. SAUVY A.
La marche en avant de la société :
Distraction et bienfaits. Craintes et
espoirs.
Revue de la société royale beige des
lngénieurs ei" des 1ndustriels, mars
1965, pp. 99- 107.

B INSTITUTIONS POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES

30 1.2 . VANDER ST IC HELE A.

Tijdschrift voor besturswetenschappcn en publiekrecht, juli-.iugustus
1965, nr 4, pp. 236-243
30 13. VANDERWAEREN R.
Overzicht van de rechtspraak van de
Belgische Raad van State Inzake buiten gewone schade.

T11dschrift voor bestuurswetenschap pen en Publiekrecht" juli - augustus
l 965, nr 4, pp. 275-21'·1.

SCIENCE ET DROIT ADMINISTRATIFS

3004. BUCH H. et DUMONT M.
De procedures voor het uitwerken van
de akten der administratieve overhe-den .

Tijdschrift voo· bestuurwetenschappen
en publiekrecht, juli-augustus 1965,
nr 4, pp. 253-265.
3005. CLOSSET Ch .- L.
Les Finances provinciales et communales depuis 1948.

Revue de l'Administration e t du Droit
a dministratif de la Bel gi que , 6c livrai son de 1964, pp . 1-16.
3006. CLOSSET Ch.-L.
Le statut de la fonction publique
depuis la réforme de 1964.

Revue de l'Administration et du Droit
administratif de la Belgique, 5• et
6• livraison de 1965, pp. 1-19.
3007. CRABBE V.
Les problf:mes de la décentralisation
en Belgique.
Res Publica, 1964, vol. VI, no 4, pp.
372-381.
3008. ERAUW F.

nisatie.
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 1965, nr 1, blz .
12- 17 .

B3 COMMUNES, PROVINCES ET
AOMINISTRATIONS RECIONALES

J.

De benoeming van de burgemeester in
Nederland en België .

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen 1965, pp. 38-47.
30 16. DE LEYE 0 .
In vernietiging van onwettige of met
het algemeen bela ng strijdige beslui-

ten

van

gemeente

overheden

voor

koning en gouverneur, bevoegdheid of
pl icht?

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publie krecht, mie-juni 1965,
nr 3, pp . 155- 159.
B4 ENTREPRISES PUBLIQUES

3017 . DE SAEGER

J.

.

Rendementsproblemen in de openbare

sector.
Economisch en Sociaal Tijdschrift,
september 1965, nr 5, pp. 321 -328.
30 18. HENRARD J.
Le contróle de l'élcctricité et du gaz
un cas d e coopération.
Annales de sciences économiques appliquées, mai 1965, pp. 163-180.

Aandeel van de Raad van State I n de
voorbereiding van wetten en besluiten.

T ijdschrift voor bestuurswetenschapoen en publiekrecht, juli-augustus
1965, nr 4, pp. 236-243.
3010. I\IIAROY P.
Belang en recht als maatstaren voor de
verde'ing van de rechtsprekende bevoegheid.

Tijdsch rift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, juli-a ugustus
1965, nr 4, pp. 2 19-227.
3011. MAST A.
Belang en recht als maatstaven voor
de verdeling
bevoegdheid.

van

de

rechtsprekende

Tijdschrift voor Bestuurwetenschappen
en Publiekrecht, nr 4, juli-augustus
1965, pp. 219 -227 .

6

B5 FONCTION PUBLIQUE

3019. STULENS J.
H et principalaat in het statuut van
het rijkspersoneel.

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, mei-juni 1965 ,
nr 3, pp. 168- 172.

3034.

De burgerlijke stand der Belgen in het
buitenland.

Tijdschrift voor Bestuurswetenschap pen en publiekrecht, mei-juni 1965,
nr 3, pp. 1 60- 167 .
Cl

ENSEICNEMENT ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

3024. BRESSAN S.
Le dossier de l'expansion universitaire .
La Revue nouvelle , 1 5 avri 1 1965, pp.
364-383.
30 25. DREZE J.
L'Université dans la société contemporaine et Ie devenir de Louvain.
La Revue nouvelle , 15 juin 1965, pp.
582-613.
*3026. NOKIN M .
1965. -

van

de

Stichting

FINANCES PUBLIQUES

De belastinghervorming en het investeringsbeleid van de holdingmaatschappijen in België.

Tijdschrift voor Economie, 1965, nr 1,
blz . 79 - 93.
302 1 SPREUTELS M.
Le controle des dépenses de l'Etat en
Belgique.

Annales de sciences é conomiques appliquées, Louvain mars 1965, pp. 129

x ...

3035. X . . .
L'évolution économlquc et ~oci.1lc de
la

Belgiquc. Arrond issement d'Ypres.

Bruxelles, lnstitut d'Etude économique
et sociale des Cl asses moyennes.
3036. LI NDEMANS 1.
1965. 1965.

De Belgische economie 1964-

De Gids o p Maatschappelijk Gebied,
1965, nr 2, blz. 131-138.
·
3037. MANNAERT E.
De financiering en de bouw der Belgische wegen.
.

Economisch en Sociaal Tijdschrift, mei
1965, blz. 145-158.
3038. STEENBERGEN G.J.
Commerciële

naamgeving.

Econom isch en Sociaal T ijdschrift,
september 1965, nr 5, blz . 329-338.
3039.

x .. .
W etenschappelijk onderzoek en eco-

nomische groei.
Verslag over xeke re aspecten van het
industriële onder%oek en zijn verband
met de economische groei.
Nationale Raad voor wetenschapsbeleid, juli 1965, 220 blz .

Industrie-

Universiteit.
Bruxelles, Edit. W . de Koninck, 1965,
, in-Bo, 19 p.
3027. S.N.
Le problème de l'expansion universitaire en Belgique ( Il ).
Ce ntre de recherche et d'information
socio-politiques
C.R. I.S.P.
Courrier
hebdomadaire, 18 juin 1965, no 287.

handelszaak.

Bruxelles, lnstitut d'Etude économiquc
et sociale des Classes moyennes.

res de la Fondation lndustrie-Université. Vooruitzichten en toekomstactie

van

L'Evolutlon économlque et sociale de
la Belstique, Province de Brabant .

Perspectives et taches futu-

C4

ELECTIONS

ET

DROIT

ELECTORAL

3040. DALOZE J.
Le mouvement éÎectoral.
Revue générale beige, juin 1965, pp.
93-98.

C3 ECONOMIE

3028. ASZKENAZY H.
Les grandes banques belges en 19631964.

Banque, Revue mensuelle du banquier ,
de son personne l et de la clie ntè le,
1965, 40e année, nouvelle série, no
224, pp. 95-98.
3029. CHAUMONT M.
Mal aise et part icipation des cadres.

8 .5. 1. , bulletin socia l des lndustriels ,
1965, 37e année, no 314, pp. 73-82.
3030. CLIQUET R.
Enkele tendensen en problemen op het
gebied van de voortplanting in de
pologische beschouwd.

B6

Overdracht

Economisch e n Sociaal Tijdschrift,
september 1965, nr 5, blz. 361 - 366.

Un bilan législatif 1961-1965 au dé-

P" 't""'e nt dP h ]u<tice.
Centre de recherche et d'information
soc10-politiques
C.R. I.S.P.
Courrier
hebdomadaire, 9 juillet 1965, no 290.
30~3. v A N DE ROY J.

industriële samenleving sociaal-a ntro-

3020. HI NNEKENS L.

303 3. DUMEZ P.

DROIT ET LECISLATION

022. S.N.

De mens in de administratieve orga-

De hervorming van het Rekenhof.

Ti jdsch rift voor bestuurswettenschappen en publiekrecht, nove mber-december 1964, nr 6, blz. 342-352.
3009. LEPAGE •.

Cl

3014. VAN WESEMAEL M.

3015 . CEULEMANS
BI

C ACTIVITES POLITIQUES

Aand eel van de Raad van State in de
voor-bereiding van wetten en besluiten.

Tijdschrift voor Social e W etenschappen, 1965, ne 1, blz , 3-56.
3031 . DE BRUYN R.
Het probleem woongemeente, werkgemeente bij de economische expansie.
Economisch en Sociaal Tijdschrift,
januari-maart 1965 , nrs l en 2, blz .
35-74.
3032. DELFORGE A.
Le
financem e nt
des
exportations
d'équipements et d 'ensembles indus triels en Belgique.

Reflets et Perspect ives , septembre
1965 , tome IV, no 5, pp. 449-456.

C6 SCIENCES SOCIALES' ET PROBLEMES
SOCIAUX

3041. BUYSSE A.-M.
Quatre· ans de politique familiale.

l,.a Revue nouve lle, 15 mars 1965,
tome X LI, no 3, pp. 295-299.
3042. DECHAMPS J.-F.
La réforme de l'e ntrep rise. Réflexions
diverses.
Les Dossiers de l'Action sociale. catholique, mai-juin 1965 , pp. 347-360.
3043. DE CUYPE R.
Sociale wetgeving : Ee n nieuwe wet
op het arbeidsreglement.

Tijdschrift voor bestuursw et e nschappen en publiekrecht, mei - juni 1965,
nr 3, blz. 190-191.
3044. DELONEUX A.
Les progrès de la médecine et la sécu-

rité sociale.
Reflets et perspectives de la vie économique, 1965, no 2, pp. 13 5- 136.
*3045. X .. .
Enquête sur les budgets des ménages
1961.

Bruxell es, Ministère des Affaires économiques et de !'En e rgi e, lnstitut
national de Statistique, 1965, in-4o,
135 p.

7

