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De weg van de mensbeid is door de eeuwen been een weg
naar vrede geweest, vrede die moest bebouden, veroverd
of herwonnen worden.

Die weg was lang en llioeilijk

en

bet einde daarvan is nog niet in het zicht want, ondanks
de erkenning dat vrede heilzaam is voor de mensheid,
is de brug van deze erkenning naar de praktische verwezenlijking hiervan nooit tot stand gekomen.
is en was een werkelj~kheid van elke dag.

Oorlog

De twintigste eeuw bracht ons twee opmerkelijke pogingen in dit verband, steeds na een oorlog die grater
en verschrikkelijker

W8S

dan enige voorga8nde

All1oevvel de mislukking van de Volkenbond duidelijk is
en bet nog steeds bestaan van de

Organis~tie

der Ver--

enigde Naties door sommige rnensen als een wereldwonder
wordt gezien, zijn zij toch mijlpalen in de geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, waqrop alle
mogelijke aandacht moet gevestigd

worden~

Zij zijn

de eksperimenten voor een mogelijke toekomstige Organi sa tie, die beter ri j ker en Ine,3r-omva ttender zal zi jn .
Als deze toekomstige organisatie er zal komen, met misschien niet eens een andere naam, en waarvoor e3n derde
Wereldoorlog misschien ook niet noodzakelijk zou

zijn~

zal deze een sintese vormen van hat idealisme van 1919
en het realisme van 1945, gegroeid uit de ontgoochelingen en de dromen, uit de lichtpunten en de

duisternis~

ditmaal niet beleefd door enkele mensen en staten ma8r
door een zeer groot aan~~lo
Wanneer men de Internationale Betrekkingen bestudeerd,
moet men een goede wijze konservatief zijn&

het gaat

niet op van hierin .zoiets als een Franse Revolutie te
propageren~
een belijden van abstrakte beginselen zo-

-V-

als vrijheid~ gelijkheid en broederlijkheido

Ret is
mogelijk dat sommi&;en dit verlange~, maar het is niet
dieLstbaar.

Men moet konservatief zijn door rekening

te houden met alle ervBringen van het verleden, met alle
theorien en verworvenheden met alles dat reeds lang
voor onze tijd werd uitgedacht en uitgewerkt"

Het zou

onlogisch en gevaarlijk zijn het probleem te ver3envoudigen door de aanvang van de theorie van Internaticnale
Betrekkingen te zoeken in 1919.
Het begin ligt veel
vroeger~ zelfs v66r Grotius, v66r Cicero, v66r Aristo-teleso

Alles wat gold voor de nationa1e staat, gold

en geldt ergens voor de opbouw van de

internatio~ale

gemeenschap, want het gaGt bier in beide gev8llen over
politieke gemeenGchappeno
Wa~rom

is dit verband over de Zuidafrikaanse generaal

Smuts handelen?

De reden hiervoor is vaelvoudig-:

op

de eerste plaats zijn er weinige staatsmannen zo nauw
betrokken geweest bij de opbouw van de internationale
gemeenschap 9 in de eerste helft van de twintigste eeuwJ
als hij.

Smuts was ook iemand met een achtergrond,

hij was geschoold in de klassieke zin van het woord en
hij was zeer verstandig.,

Ten derde was Smuts een van

de laatste grate politieke filosofen, die de mogelijkheid had zijn ideeen zelf te verwezenlijken en de vierde en voornaamste reden waarom Smuts bier behandeld
wordt is dat hij een zeer mooi tounbeeld vormt van de
grate strekkingen die in de internationale politiek
heersten vanaf 1919 tot

l9~G.

Dit alles maakt dat

Smuts meer dan een in vloedri j k~,J3taa tsman was zoals bi jvoorbeeld Churchill en de tweede Roosevelt.

Zo is het

mogelijk 9 aan de hand van zijn werken de internationals
betrekkingen in de diepte te bestuderen.
Dit werk zou o0k kunnen gehandeld hebben over Smuts' bijdrage tot de Volkenbond, doch opzettelijk werden de
Verenigde Naties gekozen omdat Smuts' politiek veel meer
volwassen en een grotere filosofische diepgang had ten
tijdc

van de tweede Wereldoorlog dan dit het geval was

op bet einde van de eerste.

Het bescheiden wetenschappelijk opzet van dit werk is,
naast een nieuw licht te werpen op de staatsman Smuts,
alhoewel dit niet altijd zeer gunstig is, vooral en op
de aerste plaats ean paging tot aanvulling voor bet
schreinend gebrek aan diepgang in de studie van de Internationale Betrekkingen.
Deze studie is helaas in een
stadium gekomen waarop ze te rechterlijk en te praktisch
is 9 men vergenoegt zich maar al te dikwijls met feiten
verzamelen, wetteksten bij te slepen en zo tot bepaaldekonklusies te komen..
Deze konklusies kunnen zear juist
zijn maar de vraagt blijft of ze dienstbaBr zijn, want
het gaqt bier op de e3rste plaats om mensen en daqrom
moet de studie daarvan menselijk zijn en bier komt al de
rijkdom van de filosofie van pas.

Daarom juist is de

studie van de bijdrage tot het internstionale recht van
iemand zeals Smuts zeer belangrijk.
Het is duidelijk dat Smuts het Handvest niet alleen gemaakt heaft en dat zijn bijdrage niet eenvormig is:

een

bijdrage kan bestaan uit bet opstellen van een tekst,
die goedgekeurd word of 9 met andere woorden 9 een rechtstreekse bijdrage zoals we deze~ in dit geval, zullen
ontmoeten in Hoofdstuk 111 over de Preambule.
Het maken van vcorstellen is n andere vorm van bijdrage
en wordt bier bescbreven in het vijfde en zesde Hoofdstuk
respektievelijk hande1end over de Veiligbeidsraad en het
Gewapend Optreden.
Maar wanneer een invloedrijke persoon, een bepaa1d probleem behandelt in zijn toesprakan en zodoende zijn invloed gebruikt om andere mensen, die naar hem luisteren.
tot een bepaa1de wijze vsn optreden of tot voorste1len te
brengen~

is dat ook een bijdrage~ die niet geminimaliS2erd mag worden.
Iemand kan ook administratief·- of

voorzitterswerk doen en dat is dan ook een bijdrage die
ruimer is dan men op het eerste ogenblik zou vermoeden.
Schrijven over deze laatste vorm van bijdrage schept wel
eens de indruk dat de studie oppervlakkig of algemeen is
maar dit gebeurt ten onrechte: men zou zich bijvoorbeeld
de vraag kunnen stellen wat de invloed is van de adminis-

-VIIstratieve staatsambtenaren op de 'policy-making, van be'
paalde Westerse landen.
Misscbien is wel bet intsressantste van deze studie dat
Smuts op ee£ veel~ijdige wijze aan de beurt komt, niet
alle:;n de ifeoretilus of de grate staatsman, maar ook de
ambtenaar .
Dit werk heaft niet als doel uit te weiden over bepaalde
artikelen van bet Handvest

slechts de algemene tendens

van de hocfdstukken van bet Charter worden besproken en
artikelen

~arden

slechts ter verduidelijking ingebracht.

De indeling van het werk is in grote lijnen logischy

ter~

wijl de kronclogische volgende voor de kleinere onderverdelingen wordt gebruikt, samen met een rechts vergelijking
tussen het Volkenbondsp9kt en het Handvest V8n de Organisatie der Verenigde Naties
Het aerste hoofdstuk bestaat uit esn korte uitweiding over
S1nu ts' filosofi sche opv:t ttingen, noodzakeli j k om de verwijzingen naar deze opvattingen in volgende hoofdstukken
te begrijpen.

Om dezelfde reden wordt in het tweede

hoofdstuk gepraat over zijn algemene bijdrage tot het internationals recht, die te vinden is in zijn levensbeschouwing.

Het laatste hoofdstuk betekent een afronding

van het geheel;

enkele appreciaties van anderen en e2n

persoonlijke appreciatie, vooral vanuit latere gebeurtenissen beschouwdo
De grootste moeilijkheid bij het maken van deze studie bestand in het kiezen tusscn de talloze boeken die over
Smuts zijn geschreven"_
~

vooral omdBt

ge,~n

enkele van deze

schrijvers het de moeite waard heeft gevonden eerst de
filosoof en dan pas de stastsman Smuts te beschouwenQ
Over Smuts als filosoof bestaat geen enkel werk" vandqar
moest alles in dit verb8nd zelf gGzocht worden.
Verheugend was echter

d~t

een Zuidafrikaans joernalist

G.Do Scholtz voor het eerst inTI Afrikaans dagblad

'Die Transvaler, dezJ
van Smuts

dcorbrak~

onwe~3ndheid

betreffende de persoon

enkele tijd n8dat aanvang werd geno-

-VIIImen met deze studie.
Het is te hopen dat de artikelreeks 'Die Afrikaner en die Holisme, en dit werk een
e::;rste stoat zullen vormen om de gen~iale Smuts in •n
ander dqglicht te gaan
zien. (1)
Naast enkele bibliografi~n en de uitgebreide standa3rd
werkon over Smuts door 'toK. Hancock, werd vooral gebruik gemaakt van primaire bronnen: ' United Nations
Conference on1 International Organization'r dat in detail
de voorbereidende werkzaamheden in de Konferentie vqn
San Francisco beschrijft. 'Debatte van die Volksra~d,
in verband met allerlei interpellaties aan het adres van
Smuts in hct Zuidafrikas.nse Parlement .
•United Ng.ticns
official Records1over de werkzaamheden van de Algemene
Vergadoring en het nooit volprezeniKe2sings Contemporary Archives,~
Smuts eigan werken~ 'Holism and Evolution, 'An In~uiry into the Wholer en 'The League of
Nations 7 A practical Suggestion, behoorden ook tot de
basiswerken.
En, zoals bij elhe studie, werd er natuurlijk gebruik
gemaakt van andere algemene werken over Internationale
Betrekkingen.
Pl·litiek3 Theorie~n en allerhande andere
onderwerpen, rechtstreeks en onrechtstrs2ks in V3rband
met bet besproken onderwerpo
Tenslotte waren bronnen
I
1
zoals het Documantary Textbook on the United Nations.
en'' United Nations Document~ I :3venals A Commentg,ry on
the Dumbarton Oak~ Proposals, en de Dumbarton Oaks Conversati0ns on World Organisation, van het allergrootste
be lang., ( 2)
Het is duidelijk dat n geniala en vealzijdige persoonlijkheid, zoals deze van J.Co Smuts, niet volledig, in
het kader van 2en beperkte studie zoals deza, kan beDaarom moet deze verhandeling behandeld worden.
schouwd worden als een inleiding op '11 bredere en omvat--

.

------------------------------------------------------(l) GoDo SCHCLTZ~ J2~~-~.f!:!~§:£~2__e!}_Q!~_!i2.llS!!!~ in
£i~-1~~g~Y§1~~

vqn dinsdag 2b maart 1968 e.v.
( 2) Ben volledige literatuurlijst van de geraadple~gde
boeken is te vinden op het einde van bet werk

-IXtende studie van de betekenis van JaC . Smuts die moge.
lijk later zal tot stand komen.
De enige wetenschappenlijke pretentie is

'l1

nieuwe licht

te werpen op 'n vertrouwde en bekende figuur en zijn
grootste interesse de Internationale Betrekkingen.
Als deze inleiding in al haar onafgewerktheid hierin kan
slagen 9 heeft zij m8er dan haar do13l gediend.

Pretoria, i

oktober~

1968.
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Voorafgaande opmerking in verband met Smuts bYdrage
tot het Handvest

Er is al veel geschreven over het

Mandaa~

en Voogdystelsel

zoals dat in het Volkenbondspakt en in het Handvest van de
Organisatie der Verenigde Naties geregeld is.

Ook Smuts

bijdrage in dit verband is alombekend en onderwerp van
geschriften.
Opzettelijk word hiervan in deze studie geen melding
gemaakt, vooral omwille van het feit dat Smuts bijdrage
in dit verband zich, bijna uitsluitend beperkt tot de
voorbereidende werkzaamheden in het kader van het tot
standkomen van de Volkenbond, terwyl de primaire
belangstelling van deze studie het Handve·st van de
Organisatie der Verenigde Naties betreft.

Dit betekent

niet dat Smuts geen bydrage in dit verband geleverd
heeft, maar wel dat deze bydrage in de oorlogsjaren

1939-1945 en in 1945 zelf, in feite, relatief van weinig
betekenis is, en niet

kan opwegen, in

belangri~eid,

tegen de bijdragen, die in deze studie beschreven worden.

- I

HOOFDSTUK I

-

HET HOLISlVIE

J o Co Smuts is i.n de p;eschiedenis bekend gebleven als een

g;root staatsman, inzoverre dat zeer vele mensen niet eens
weten dat g,chter de?.e sta8.tsman ecn filosoof schuilde.
Misschien is het wel een kenmerk van onze tijd dat er
meer belang; wordt
dan

,~ehecht

aan nraktische verwezenlijkingen

.e•.

theor1en 9 die niet dqdelijk resultaten opleveren,

~an

alhoewel ze 9 ou lan.sere termi jn 9 ten zeerste dienstbaar
kunnen

Z

i jn

o

t..Tan Smuts "t·:as echtE!I' eerst filosoof 9 want

al zijn nolitieke daden steunden op een levensbeschouwing,
dte hij voor zichz.elf met zorg had uit£2;ewerkt.

Daarom

heeft het geen zin Smuts als staatsman te bestuderen, zonder hem eerst als filosoof te kennen, zonder hem als filosoof te situeren in de

~eschiedenis

van de Westerse noli-

tieke filosofie 9 of zonder

ver~elijkingen

zijn filosofiEl E:t1 de?.e

anderen.

Zelfs al
politieke

~qat

VA.n

dit maar om een zeer beperkt asnekt van zijn

bijdra~en

OrR;anisatle der

9

in dit r;eval tot het Charter van de

VE~renip;de

Naties, blijft het noodzakelijk

een dienere studie te maken over
of~met

te trekken tussen

andere woorden

~ijn

levensbeschouwing

het is niet alleen

nodi~

de filo-

soof Smuts te kennen om de Staatsman Smuts te begrijpen,
maar het is ook nodig; Smuts als filosoof te bE;gri jpen om
ieder van zijn politiekc daden, hoe klein ook 9 te kunnen
verklaren

2

Het is normaal dat een staatsman zich laat leiden door
een bepaalde theorie, al

~s

het maar de theorie van het

eigen belang, want dit onderscheidt nu eenmaal de mensen
van de dieren, dat ze bepaalde redelijke overwegingen in
acht houden als ze iets doen;

meestal echter zijn deze

.<!••

theorlen, aan de basis van de praktische politiek, door
iemand anders uitgewerkt.
Zo zal bijvoorbeeld een konservatieve politikus zich laten
leiden door de ideeen van iemand zoals Burke (1) en de
konservatieve theorie die na hem werd uitgewerkt;

een uti-

litarist zal Bentham onder zijn geliefde schrijvers hebben
en zal op de hoogte zijn van de ideeen van Austin en
James Mill (2), een liberalist zal weer meer voelen voor
Locke (3)o
Bij Jan Smuts is dit wel een beetje anders : hij was tegelijkertijd de theoretikus en de praktikus van zijn levensbeschouwing, die de naam van "Holisme" gekregen heeft.

( '1)

(2)

(3)

E. BURKE : Reflections on the Revolution in France.
The Library of Liberal Arts. N.V. The Bobls -Merrill
Co; 1955. Edmund Burke : vader van de konservatieve
beweging verzette zich in nReflection on the Revolution in France" tegen de abstrakte beginselen, door
de Franse Revolutie gepropageerd.
Hij benadrukte
vooral dat de menselijke ondervinding, zoals deze uitgedrukt werd in de staatkundige beginselen, de grandslag voor de politiek moest vormen.
J. BENTHAM : ••• 's theory of fictions, second edition.
London, Routledge and Kegan Paul. Jeremy Bentham was
voorzeker een van de grootste denkers die erin
slaagden een revolutie in het politieke denken te
bewerkstelligen. Samen met John Austin, James en John
Stuart Mill ponneerde hij het beginsel van utiliteit,
dit wil zeggen : de grootst mogelijke welvaart van alle mensen aan de basis en als doel van elk regeren.
J. LOCKE : Of civil government~ London, J.M.Dent &
Sons, (s .d.), John Locke was de voorstander van de
menselijke vrijheid waarin de rede bepaalde wat al
dan niet mocht gedaan worden.

3
Hiermee wordt niet gezegd dat Smuts de eerste was die
over het Holisme schreef en dus volledig oorspronkelijk
was;

enkel dat hij de grote filosoof hiervan was.

r1en

kan bijvoorbeeld ook beweren dat Bentham niet de grondlegger van de utilitaristische beweging was, omdat de sofisten reeds deze idee verkondigden of dat Montesqneu niet
oorspronkelijk was toen hij de scheiding van machten voorstond, omdat Aristoteles, Polybius en zovele andere dit
reeds hadden ingezien;

toch worden ze beiden als de

vaders van deze bewegingen aanvaard (4).
Daarom verdient Smuts een aparte plaats in de Westerse Politieke Filosofie en Theorie, vooral omdat zijn opvattingen de nationale idee doorbraken om tot een internationale eenheid te komen.

(4) C. MONTESQUIEU : De lresprit des lois, Nouvelle edition,
Aux Deux-Fonts, chez Sanson et Cie, 1782, 2 vols.
POLYBIUS : Ex libro. 6e fragmentu~: De militia Romana,
8.1. Genevae, 1596. Men kan bijvoorbeeld beweren dat
Montesquieu's scheiding der machten geinspireerd werd
door de geschriften van de Latijnse-Griek Polybius
waarin beweerd werd dat de kracht van Rome te vinden
was in de scheiding van machten, die daar werd
toegepast.
Ook Cicero en John Locke waren voorstanders
van de scheiding dezetmachten. Meestal word echter de
persoon, die vobr het eerst een bepaalde leer zeer
duidelijk verkondigt, als de vader van deze leer aanvaard. In onze Westerse Politieke Geschiedenis zijn
er selfs voorbeelden van filosofen, waarvan de leer,
die zij wilden verkondigen, helemaal verschillende
interpretaties krijgt, en die toch als vader, van die
leer aanvaard worden. Bovengenoemde Edmund Burke is,
bijvoorbeeld, hiervan 'n mooi voorbeeld: alombekend
als vader van de konservatieve filosofie, komen er
vandag meer en me-Jr steillmen op van mens en, die selfs
betwijfelen of hij 'n konserwatief was.
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§ l~ Het Holismee

Ae Wat is Holisme ?
--------~-----

Allereenvoudigst ui tgedrukt

zou men kunnen zeggE:n dat het

9

Holisme een studie is van de verhouding die bestaat tussen
hE;t .~~~eheel en de delun waarutt di t bestaat.
En.TE!t1

Laten '"re di t

naderbi j beschoulj\fEH1 aan de hand van hetgeen

dE~

vJoor-

denboe1{8L1. hiEJrove.r zer:;geno Deze defini ties zijn vereenvoud ir:.'d
11L1ar votnren desalnietemin 'n go ede ui tgangspun t
...__,

Ret

~overklarende

Q~Holisme

~

Afrikaanse

l~Joorde. bOfJk 0 ~

die loer d8,t on hierdie

vermeld t

:

aardE; en in hierdie

heelal elkeen ' ·• n deel is van diE~ ander en dat selfsu?;t ig~ lewe)
heid d.iE"J ontkenning~ 9 n gesir-;spunt waarby alles in die
l ig van die omv8.ttendo geheel ges ien word
The Concise Oxford Dictionary

~

ovHolism

~

0
Q

~

(

5)

0

tendency in na-..

ture to form wholes that are more than the sum of the
parts bij creative evolution° 0 (6)

0

The Shorter Oxford Englis¢h Dictionary ~ ouHolism ~ The
tendElncy in nature to uroduce wholes from the ordered
grouping of uni tsijij ( 7)

o

De beste defini t iEJ E=;chtor vinden TATe in °0 Die Afrikaanse
Woordeboekoq ; TArant dA.ar wordt een onderscheid. gemaakt tussen holisme in de biologische zin van het woord en holisme
als filosofisch

begrin~

ik VE;rmeld hier slechts enkele

( 5) Verklarende Afrikaanse

~~oordeboek 9 Van Schaik,

I 962, blz .

209.
(6) The Concise Oxford Dic~ionary, At the Clarendon Press,
4th ed. blz. 570. (uitgave van 1954.~

- 5 zinnen uit de?.e fil.osofische definitie : ~ 0 HolismE: (fi-·

los g) Geheelheid s: to tali tei t ~ standnunt wat berus on diE;
be~insel.

dat die ~eheel meer is as die som v/d dele en

wat in aansluiting hi8rby die heelal sien as

0

~eheel-

n

hE)id wat bestaan ui t een groot aantal geheelheds
onder verskillende trappe to onderske i

is 9 bv

0

v1aar-

atomfJ 9

leV\.!Cnde organismes 9 pE.lrsoonlikhede 9 en gemeenskappeooogu(S)o
Hoe kunnen

WE~

nu aan de hand van deze verklaringen de leE;r

van het Holisme omschrijvE)t1 ? EE_n·stE3DS blijkt de term
e
"-\
af,~eleid te zijn van het Grikse woord 01\0S (holos) dat
'Qgeheel iv

betE:~kent

o

Ten t\1\Teede bestaat dat gf_;heel ui t een

geordende r-;roepering van del en

o

Ten de:rde: di t p;ehElE:l

komt tot stand door een tendens van kreatieve evolutie 9
diE: in de natuur zelf bestaat en tE)n vierde di t geheel
is meer dan de som van de deleno

Anderzijds wordt holis-

me nu eens als een leer of standpunt beschouwd dan weer
als eE;n tendens om gehelen te vormen

0

Er valt ook nog

op te mErrken dat de mee;ste 1!1JoordenboE;ken het hol ismc: m<=;t
dE; per soon van J C" Smuts verbinden 9 daarom zal het beter
u

zijn als we de leer van het holisme VE;rder gaan uitdiepE.:D
en het omschrijven tn

dE~

zin 9 zoals Smuts het :?.E:lf zago

(7) The Shorter Oxford English Dictionary 9 Cl8rendon,I936
vol. II, blz ~. 911

(8) Die Afrikaanse Woordeboe~ 9 Die Staatsdrukker,
I96I, deel IV, blz.J40.

Pretoria~

Alho ewel deze defi:ni tie de meest, volledige is, is
het. tach niet erg du.delijk hoe die termen vgeheelheid totali tei t' op een lijn kunnen gezet worden
met :standpunt ..... ' De eersten zijn a<.Jnduidine;en van
een toest 8 nd of wezen, terwijl de tweede een l1epa,<::J1de
mnning, een ·wij ze waarop men iets bestGldeert of. het
oogpunt V8ll waA.ru.i t iets beschouwd wordt, aanduldt.
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B

o

Smuts i levE.Jnsbeschouwing .
----------~-------~-~--

In d it verband

~eniE;ten

vooral tlJ.rce itJ'erken on?.e aandacht 9

namelijk vvAn Inouiry into the
lutiongg.,

ltJhole~~

Evo~

en nHolism and

Di t laatste werk mag beschouv;d worden als de be-

kroning van het Holistisch donkeno

I

o

An In o u i ry into the

!rJ h o 1 e_ 0

Ret is over het al,g;cmE;E)n we inig
als

studE~nt

te

CambridgE~

oen

tE~s

bekE~nd

dat Smuts reeds

is schreef over

~

VJhitman 9 a study of the t:Jvolution of personality 09

ov·ttJal t
Dit

o

werd helaas nooit gepubliceerdo
Walt Hhitman was een van dE.: groten van de Ame:rikaanse literatuur 9 onvergetE)lijk door zijn dichtkunsto

\rJhitman 9

die in 1819 geboren 1"rerd kreeg tijdens zijn leven meer
k:ritiek dan bewonde:ring

tt:~

ve£>duren o•

Hij schreef over het

menselijk geslacht 9 hij hield van mensen in gevangenissen 9
hospitalen 9 theaters, salons en hij schreef over heno
zocht nA..ar de waa:rheid achter dE.J dingeno
kunstenaars was

7.

Hij

Zoals de meeste

i j n l.even ondanks z i jn groothe id 9 a.ls mf;ns

en als kunstenaar 9 een OPE]enhoping

VA-n

mislukkinp;en

o

Het is te beg;rijpen dat dE1 jonge Smuts door zo iemand als
Whitman aangE!grepen werd en dat hi j zocht naar v-rat de?.e
dichter leidde en ook dat hij bij hem voldoening vond wat
de studie van de evolutie van de persoonlijkheid bet:rofo
-h
bebben meerdere gemeenschappelijke hoe-·
, mu t s en qh·
·;··· l1.inan
S

danigheden, zoals verder nog dllidelijk zal worden.

7
Omdat Whitman in zijn tijd niet begrepen werd, wordt hij
weleens de neenzame zanger" genoemd (9).
Het is van het allergrootste belang te weten dat Smuts
reeds zeer jong het Holisme als theorie verwerkt heeft.
Eens te meer wordt weer de regel dat oorspronkelijke ideeen reeds op vroege leeftijd bij een persoon aanwezig zijn,
bewezen.
Hier dringt zich een vergelijking met Karl Marx op, die
ook een tesis maakte over het materialisme, namelijk :
"Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphisophie" waarin hij de materialistische vvij sgeren van de
Oudheid bestudeerde en tot de ontdekking kwam dat Epicurus,
de atomistische theorie van Democritus van Abdera verrijkte,
omdat hij het brutaal materialisme van Democritus aanvulde
met te beweren dat het atoom een centrum van energie,
kracht en individuele spontane zelfbepaling was (10).
"An Inquiry into the Whole" is zeer sterk Filosofisch en
doet meermaals denken aan andere filosofen zoals Hegel en
Kant.
De idee van variatie ligt aan de grondslag van Smuts'
filosofie, maar variatie op zichzelf verklaarde nog niet
heel veel en daarom droomde hij ervan om een zelfstandige
uitleg te geven aan de ontwikkeling die hij in de natuur

(9) De beste bibliografie van walt vfuitman is voorzeker de-

ze van Gay wilson ALLEN : The Solitary Singer, A cri~
tical Biography of Walt W~itman, New York : Grove Press
Inc., 1955, 616 blzn.
(lO)E. DE JONGHE : Geschiedenis van de politieke en
sociale theorie~n& Hoofstuk over de jeugdwerken van
Karl Marx, blzo 98o

-8en het leven zag. Vertrekkende

V8l1

de opvatting dat

niets konstant was, dat integendeel het heelal groeide en
zich ontvvikkelde als een menselijke vvezen; dat de were1d
in se geen substant .... e ma~3_r flexiebele verenderende patronen vvas(II) ontdekte hij dat deze ontwikkeling tot steeds
grotere gehelen leidde., Zo dacht Smuts over de n8.tuur en
het leven en, hiervan
:~em

11i tgR.P.nde,

hield de idee van gehelen

steeds meer en meer bezig9 vand-1::.1r

zo1.1

hij in "-An

Inquiry into the Jhole" eli t geheel onder de loupe nexnen.
i •
l. • •
'
h s-ee l c.e,
q
.I) e eers +_,e vr0.ag, c.le
lllJ
zlc
was: ,oes t aa t er een
I

e;eheGl; en verder, indien di t bestae.t, is di t geheel ken-

baar(I·:?)o Smllts ·begon met deze vrageh te verbinden, w.mt,
zo be,.veerde hij, indien \ve asnneme:n dat het c:;eheel best·::tat
dAll

kuxmen

ook zeg,gen dat het

1."!8

kenb--~ar

is? indien het

~.

niet l:enb2.ar zou.. zijn, d811 zou het zinloos zijn te zeggen

dat het bestaat. (I?) Deze opvattingen do en ons sterk

Eegel' s "

-1~J.t

a8ll

werkelijk ist is denkbaar en wat denkbaP.r is

is v.Jerkelijk 11 denken e¢al ook 1.rvqarschijnlijk van hem afgeleid zijn. (14)
(II) cJ. C. sJ··1JlS, jnro :~ J. Co Smuts, Cassel :md Co., London,
J-oe:~) 2 ' bl
. z • '?QQ
-- ./ •
• t o t.~:1e d1'J
T1
-,
•
HT
..
(I?) zie ~ t.T. c s 'TT·~es g I'L.YJ. I nqu1• ry 1n
.1. e, ln "Y. 1~-.,
. j

1

0

1-::ancockg Selections fror1 the
Crun bridge, I966, bl2~. 68-()9 o

(~mute]

s I' a~, Univ . . I)ress

(I3) Ibidem, blz. :Sg.
(I-1-) Boveneenoemde aru1.l1r'li:n~?~ 1Jeteken t d.:it nlles
stA.at aDn de fund:-:>Jnentele

~vat

bee

.ret van de rede ond.ervvor-

pen is, aan een din.lektisch proces. En dq,t elk dialektiscJ.1 proces zich noodzakelijker'.Jij ze realiseert

en dat niets

besta~t

dat riiet volkomen lru1.gs di?,lek-

tische weg verkl ?qrbaar is<' ·E. DE JONGT1:B, op 9 ci to

bl z. 28.

- 9 ~aat

Dit

re~elrecht

natuurlijk

in

te~en

de theorie van

van alle denken en men zou zelfs durven beweren dat
er~ens

Smuts 9 redenering

doet denkt=_;n aan Descartes die

gans de werkel i jkhe id van het ei ~E;n denken a fle id t maar
zo eksplic iet he eft Smuts di t echtE!r n iet

doE~n

bl i jken

( 15) .

Smuts aanvaarcde dus het bestaan van het gehet3l en df:3 vo1g;ende vraag is

wa t

is d:::ln he t g;eheel

?

Hi j an tvroordde

daarou dat het HaJ.lesvg is 9 ma:::tr niEJt r-:tlles in de ari tmetische betekenis VA"n hE)t woord 9 vv-.!lnt het g;eheel is
dan de som van de delE!t1
meE~r

~

en het is juist di t

voor de koncept ie V8.n het

Dus ts het

£?;E.~ heel

IDE!E!I'

Het bevat di t alles maar veel
~~~meern

dat het ondex·scheid maakt

gehE~el

( 16) •

BernstE~

meer dan de som van del en

51

het

in noemt

~8heel

is dus rijker en dit was voor hem een ooenbaring en de
sleutel der

__

...

--~·

oulossin~

van vele problemen. Hij maakte in

--

---------------------------·--~-·-- ..

( 15) Go VERBECKE ! I'1Ietafys i ca 9 onu i tgegeven nota 11 s bi j de
kursus over Metafysica 9 Leuven 9 blzo 40o
Immanuel
Kant was een ideal)_st f)n hij zocht naar een onvoorwaardelijke ~rond voor het geheel van alle fenomenen 9 hij
meende die te vinden in het werkelijk bestaan van de
TATereld, in een veelheid van ' 0 Dinge an sichi~ substantiele werkelijkheden op z.ich zelf 9 onafhankelijk van
de dE::nkende nersoon 9 die dus fenomenaal onbekE~nd 1"raren
Ibidem 9 bl7.o 21-2l}o DE:scartes VE~rtrok vanuit de vaststelJ.in,cs ~ ~ 0 ik bE1n dus ik besta~v en leidde 7.0 verder,
dE!duktief de ganse wE:rkelijkheid vanuit deze vaststellin~af~ ( Ren~ Desc£~tes: Discours sur la m6thodeo)
(I6) l\.n Inquiry into the 'Thole, blz. 69.
0

(17) E.

T31~lti\rsrr·8rr~

The I1egacy of

Genera~ Sn~~u~~!

Press, Johannesburg, Blzo II-I?.

Eagle-

- 10 di t verband een zeer moo ie vergE=)li jking
pelen van dode cellen maakt nog
het organisme 9 het
dit maakt juist het

~eheel
eni~e

~een

~

Het opeensta-

levend

or~anisme

9

heeft r1ors iets daarboven on en
9 het lr·ronderlijke daarvB.n uit9

het is een en ondeelb8,8,I'9 een TATerkelijke or~anische eenheid die vitaal is,van dewelke de verscheidene delen van
het heelal niet de konsti tuert:J~elen zi jn ma8.r de aspekten 9 de verschijningsvormen of manifestaties (18) .
Wanneer Smuts dit aanvaard had moest dit
~ewerkt

no~

verden· uit-

worden 9 want er lrJaren nog enkele vragen i. v., m

o

It

het kennen van dit geheel; op welke wijze kennen wij dit~
en nog een andere vraag :

u~,rJaarin

wiklcel ina: naar een g;eheel ? 9v.,

bestaat ju ist die ant-

Daarop gaf hi j een ant-

woord in de rest van he t hoofdstuk uThe idea of the WholE) ~o ..
Alhoewel dit op nolitiek

~ebied

niet zoveel waarde heeft

en wij het zouden kunnen stellen met

~ijn

algemene opvat-

tingen, is het ook 1"rel eens interessant Smuts als zuivere
filosoof te leren kennen en even in kontakt te komen met
de briljante vaardigheid '"raarmede rii,j met moeilijke filosofische termen kon

~oochelen

9 vandaar dezt:J korte samen-

(18) An Inguiry into the 'Vhole, blzo 70.
"• •• one and indivisible, a ·real vital organic unity of which the multiplicities of the univers are
not the constituent parts but the aspects phenomena or manifestations ..

o."

- ll
~eheel

Smuts zei dat het

zowel

psycholo~isch 9

als enistemologisch te kennen was.
gano; naar het

~eheel
~

men uitgedrukt
~elevenH

naar

e~vri jheic1°~
kelin~

van het

(motion) t1fJ.ar

(life) is hetzelfde als de over.q;anP; van °9 slavernij ~~

s
(vlavery) naar
ven~ 7

OV8I'-

ve:r·gelijkin.c~st6r·-

cobevJeging 0 ~

van

kosmologisch

De ontwikkeling of

bE-:;tekende voor hem in

de over~BYlg

~·

of

90

9

iautonomie~ 9

~eest 9 ~

la~ere

0

Q

1er.

(mind) is een overP-;anfS naar werkelijke

( feedom),
~roei

(autonomy) en de over,g;ang 'Jan

in de
tot het

ze~c:;en

Di t l"ivil dus
n~tuur

ontvTi1~::.~

niet zag nls een ontwikkelling

ho~ere

maar

9

naar het innerlijke die dus het
ven en geest 7 de werkeJijke

dnt Smuts de

"V~reJ..

van het u i ter1 i ljke
karaktc:.::- van le-

nir..waa:rtse 9 ~

natuu~

en potentie van het geheel

toont,
Maar daar blijft natuurlljk
dat Smuts langs

no~~

enistemolo:~ische

Op dat nunt van de

redenerin~

00

het element

eenheid~v

(unity)

wes trachtte te ontdel{keno

~reep

hij toch

teru~

naa~ Kant~

want hij aanvaarde dat er een kate£;orie van ageenheidn be-

stand, zoals Kant

kate~orie~n

door de

omdat ze nodi9; zitin om ervaring

ervarin~'i

aanvaardde 9 niet verkregen
:mo~E.~lijk

te maken; zo zien we dat Kant juist om het feit van

de ..noeilijkheid en , in zekere zin, vnn de inkonsekwentie -te
overbruggen bepaalde filosofische stellingen
geval

s.nnvaar<ll~

maa~\:t~,

in d.i t

hij aksiomas, doordat hij in zijn theorie c·m
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de

E~rvaring

moP-;el i jk te maken

kateP-;orieE:~n

van uni versali-

tE!it9 noodz.qkelijkheid en k8.US8.liteit aannamo

Smuts aan-

V8.Rrdde dus deze VR.n '9 E1enheid 0' mqar d8..n stelde zich de
vrA..a.g hoe het rnog;elijk was dat er gemeensch.qnnelijke opvattingEn1, universele wetten of
verklaren

voerdE~

kE~nnis

Kant.

tc~

Smuts het bestaan van een 'vuniverseel ,c;;e-

weten" (universal conscioussnes)

best te

bestonclen Om dat

ver~elijken

ino

Weeral is dit het

met hE:t nbfrvrustsein uberhaupt 99 van

Nu was men zover dat men een harmonie aanvaardde

tussE}n de subjekten 9 die kennis
tuuTlijk ook

no~

1 maar

E.:r

moE;St na-

een hA.rmonie bE;st.qan tussen de objektE!n

van kennis 9 en dat zou
~een

opdedE~n

no~

niet voldoende zijn, als er

hRrmonie zou best8.8.t1 tussen de subjekten en objE:kten

van kennis 9 v.:rant een kE)nn is rnoE;st korekt z ij n; Smuts noemde di t

~gcorrect

is het Al,

opinion°ij.

1"1::v=tr Smuts

~in~

verdE.;r

denker en het gedBchte,de beweger en het

bewo~ene

De idee van het geheel werd hem dus duidelijk

door te zeggen dat het

het

het lichaam en de ziel 9 de

ter~elijkertijd

kennisleer waarin hij het

~

E~lement

~eheel

(19)0

lan~s

de

Heenheidu' verklaarde

bestond uit alle subjekten

en objekten van f)rvaring.
In de

vol,g;E~ndE:

hoofdstukken

~ing;

Smuts nog verder door-

dri n~en in de essent ie V8-n het geheel door
Tt.Terkel i jkheid der

din~ en

dE~

vraaG?; of de

kenbaar is, welke vraag wi j ook

bij Kqnt ontmoeten (20).

(19) Ibidem 9 blz.?O.
1\.ls 'Vij in di t verbsnd over

J;:ennislee~ pre ten,, bedo elen we vanzelfsprekend de ep1stemolog1e, vvat .:et vela
tussen logik?:. en metDftsika behandel t, en niet de
zuivere logika.
J

~

\rJij vinden dus bij Smuts

l)
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onvattingo_--"_ over het r-::eheel
.":>
'

het

het r-;eheel dan de konsti tuerende dE;len en het fei t dat
hE::t R:E~hE~el kan ~ekcnd !Aror i_E~n door df; euistemologie .
An Inouiry into the

\~Jhole

het lA.tere

meE~r

WEli'k

dat

?.ou ec htE;r als basis die nE;n voor
omvattend was en waarui t ook ver-

gel i jkingen met het praktische. leven zouden gotrokken wordeno

IIo Holism and Evolutiong
Toen Smuts na een

woE~lige

poli tieke peri ode naar de filo-

so fie terugkeerde schrec:.:f hi j in 1926 op enkele maanden
and
tijd zijn ' 9Holiem ,,._ Evolutionu~o
In het voorwoord van
dit werk verklaarde hi.j dat de wetenschap en de filosofie
niet zover van elkaar

stonden~

dat ze rsemeenschanpelijke

nroblErmen hadden 9 die juist de faktor
in het licht van de

ontwikkelin~

Hij onderzocht dus die

9

ijholisme~g

onthulden 9

van de wetenschapnen.

~emeenschA..pnelijke

problemE;n en

een wederonderzoek van fundamentele koncenten was daarom
noodzakelijk (2l)o

(20) Voor al het voorgaande ziG~ !f:i£~~' blz. 70-83o
Voor de epistemologie van Kant zie GaVERBEKE, QEo

cit . blz. 40.
Voor de opvattingen van Hegel

£E·

£i!~blz.

28 (deel

zie EaDE JONGHE,

over Hegel- Marx).

( 21) J oCo SMUTS: l;.Q.l~~fE_§.~Q-~Y2.!::3:.!!£~, voorwoord 1 T{[ac.
Millan and Co, Landen, 1936, blz. IXo
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Hij ging VE-;rder mE~t te 7.E.:~~en d.A.t Evolutie niets anders
was dan de ~raduele ontwikkeling en stratifikatie van een
nrogressieve seriEl van gehelen (22)
dl~_s u it een serie gehE~lE:n

0

De wE:reld bestond

~ men had eerst en vooral de do-

de stof, welke het meest eenvoudige geheel was
rE~n

9

verder wa-

er de pla)'\tEn-1 en dierE;n, dE) geest (motion- life-

mind)

Q

DE-;ze pro.~ressio van gr;helon maakte de struktuur

van het h.ec1lal ui t

( 23).

Daarom was het nodig eerst af

te rekenen met de wetenschap van de 19de eeuw die steeds
had verklaard dat er niets m~~r in het gevolg kon zijn

dan er in de oorz.aak was geweeste

Dit koncept van nood-

Zakelijkheid.

deed e}_ke werkelijke voorui tgang onmogelijk

worden (24)o

Het holisme dat de gehelen beschouwt als de

echte basis van de TtJerkelijkheid kon natuurlijk niet akkoord gaan met deze opvatting 9 die in de 19de eeuw heersteo
De groei 9 noodzakelijk voor het tot stand komen van deze
gehelen 9 vv-as er de oorzaak van dat de wereld steeds grater,

rijker en ook ingewikkelder werdo

(22) Loc.

cit.

(23) JoC. SMUTS 9 jnr, ou

cit.'~

blzo 290 - 29lo
(24) JPC. SMUTS, op cit., Hfsto I, ~he refor~ of.fundamental concepts 9 blzo lo Ninsteenth-century sc1ence went
Nronp; mostly because of the hard and narro-rA.T concept
of causation which dominated ito
It was a fixed dogma that there could bt:_; no more in the effect than
there 1N"as in the cause~ hence creativeness and real
nrogress became impossibleo

- 15 1;Jat hij in hoof'dstuk V ove:r de verhoudinr,z; van de delen in
de gemeenschap schreef is zeer bel::1nsrijk als belichting
van zijn latE~re polj_tieke doeleindEHlo

in het koncent van het g::;heel

waE~

lets zeer essentteel

dat de delen bij elkaar

1ATaren in een unieke en specj_fieke kombinatie, in een spe-cifieke interne relatie? in een

kreatievE~

dit geheel onderscheidde van alle
natie of samenzijn (25)o

vormen van kombi-

En over de invloed die zulke

struktuur on de delen heeft
7.0

ande~e

syntr::sts 9 welke

~

dat de delen in het geheeJ.

ge 1Tat waren door de strllktuur 9 dat ze verschillend "tva-

ren en zich

~edroegen

op een andere wijze dan ze zouden

doen 9 los van deze struktuur (26)o
Ret v0lgend hoofdstuk handelde dan weer over de invloed
van het geheel op de aktiviteiten en interakties van do
del en 9 namel i jk da t de ee1\.he id en syn/ese van de?.e dE: len
zo sterk was dat dezeleen sneciaal karakter Q:;aven aan hun
aktiviteiten
hebben zonder

f~n

ondE!rlinge relaties 9 welko ze niet zouC.en

dezE~

·"eenheid of synt'ElSE;
(27).

( 2 5 ) Ib idem 9 Hf s t V 9 Genera 1

cg n c e D !..._2,_f H o 1 j~ -~ m 9 b 1 z

o

10 3 ~

nIt is the vE;ry essence of tnf~ concept of the whole
that the parts aTe top;ether in a uniquE~ specific com ..
bination 9 in a snE;cific intE;rnal rolatedness 9 in a
creative synthesis 9 lj\fh~i_ch differentiatEJS it fro!It all
other forms of combination or to~etherness~.
(26) IbidE!m 9 blz., .lOJ. '~The! nn.rts. ·~n a vJholfJ arE:: also affected by the structurs and are different and behave
differently from what they would have donc:J anart from
such a \\[hole Q~ ~
( 2 7)

Ibidem 9 Hfsto VI Some Holistic functions an{ cate€0r i e s 9 b 1 z . 1.2 ~ · -12 6 ~ · A whole i s a s yn the s i'S""Gru n· it y
of narts 9 so close that it affects the activities and
interqct~ons of thosE; parts, impresses on them a special charact8r, and mal~es thEYm d iffE:rent from what
they 1ATould have been in a combination devoid of such
uni t;v or synthesis oQ
Q

- 16 ~eheel

in de evolutie

za~

geheel van de Personaliteit

(nersonality)~

het laatste

Als hij uiteindelijk

E;

n h o o g; s t e

(28)

~E) he E; 1

van de h o 1 i s t i s c he ev o 1 u t i ere e k sen

en in dez.f..: ne:.._sons.li_:;eit was de voornaamstE: voorwaardiscj_plin.E~

de 9 de morele

Clie EJrvoor z.ou

z.ou o;ehandhaafd worden ( 29)
Di t

hij het

z.or~en

dat orde

0

is in enkE)lE; b:r·ede trekken de inhoud van VQHolism and

EvolutionH..

Later zou

Smu~s

in EJen toesoraak de inhoud

van dit werk duidelijker makE:n 9 vooral in verband met het
be~rin

evolutie : in plaats van een klaargemaakte wereld 9

d iEl vole indig;d
gefixeerde

l;'lf8.S

en vooru i tbewoog als een konstante 9

entitE!it~

?.ag; hij

E!en

~roeiE)nde

wereld 9 een krea-

tief heelal, een wereld die leerde zoals een individu leerde en

~roeide

(30). Over de

~ehelen

9 verklaarde hij verder

dat hun velden t;=.;}.l{aar r-9.8J(ten en hij noemde dit de nvE:ldindrln~in.!2; 9 v

in dE)

veldE~n

van de andere

~ehelen

(31) ~

(28) Ibidem 9 Hfsto X Personality as a Whole 9 blzo 258o
\VThE: latest and Sl:mreme which has arisen in the Holistic series of Evolution ~
9

I)

(29) Ibidem 9 Hfst XI 9 Some Functions and Ideals of PersonalityQ blz. 288 - 2H9G
(''O) Greater South Af:r-icas plan-s fnr a better world 1 nov.
T940, Truth Legion, JoHoB .. 9 blz9 I34~ ''~ao ready made and finished and .moving fo:r\·vard as a constant,
fixed, rigid entity.~

o

growing world, a creative

universe 7 a leaming vvorld ... o"
(3I) Ibidem, blz. 137, "fj_eld-interpenetrating into the
fields of o the r who 1 e s • ., • " •
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Hij bedoelde hiermede dus dat elk geheel een bepaalde
werkingzone had maar dat deze zones niet los van elkaar
stonden.

Dit is mischien het best te vergelijken met de

kennis van de individuen : een individu kent bepaalde zaken, bijvoorbeeld A. B. en C., dat is zijn kenniszone.
Maar een ander individu kent bijvoorbeeld B. C. en D,
terwijl nog een andere A. B. en D. kent.

De kenniszones

van het eerste individu en het tweede overlappen elkaar,
wat B. en

c.

betreft;

die van het tweede en derde betref-

fende B. en D. en die van het eerste en derde betreffende
A. en B.

Smuts ging nog verder met te beweren dat het menselijk
wezen niet de hoogste vorm is van de evolutie, want op een
bepaald ogenblik zou er een vorm van leven komen die veel
hoger was dan deze, die zij vcndaag kenden.

Zo, zij hij,

dat hij niet geloofde dat de menselijke wezens het uiteindelijk ideaal van het heelal waren, maar dat nag veel hogere
vormen van geestelijk gehelen zouden komen, want het leven
was nog maar jong

(32).

Het

lS

echter nergens duidelijk

welke hogere vormen van leven er konkreet nog zouden

(32) Ibidem, blz. 138:

"•o• life is only young •••• I don't
belief that we, the human beings are the acme of the
universe ••• "
H
eott
I belief there will be evolved far higher forms
of spiritual wholes than we see before us to day ooo"o
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volgen' maar dit toont aan hoezeer Smuts geloofde in de
groei en evolutie van het leven.
Samenvattend betekende Holisme voor Smuts dus de leer dat
alles groeit naar gehelen door variatie en inwaartse groei,
dat deze gehelen het uiteindelijk doel van het heelal zijn,
dat het geheel meer is dan de som van de delen.

Verder dat

de delen van het geheel, juist door de eenheid en synthese
waarin zij gevat zijn zich verschillend zullen gedragen
van wat ze zouden doen los van deze eenheid, dat hun wezen
in deze synthese ook anders wordt en dat hun onderlinge relaties en kombinaties ook de invloed van het "gevat-zijn
in het geheel" ondergaane
Het zijn deze opvattingen van Smuts die men altijd moet
voor ogen houden, als men zijn politiek tracht te
verklaren.
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§ 2. Beoordeling.

Bij de eerste

benaderin~

van het Holisme 9 krijgt men over

het algemeen de indruk dat deze filosofie een beetje in de
lucht hangt, want

Smutst~werken

behalve gemakkelijk.

over het Holisme zijn alles

Thomas Boydell schreef in "My luck

is still in 90 dat hij niet heel veel begreep van Smuts• holisme, maar dat hij zich trooste met de gedachte dat ook
Churchill in hetzelfde p;eval was en dat hij het daarom
maar overliet aan Einstein (33)o

Men zou inderdaad kunnen

zeggen dat Smuts 0 filosofie onbegrijnelijk is, als men niet
de omstandigheden in acht houdt waarin ze uitgewerkt werd,
als men niet de invloeden nagaat en vooral als men niet de
toepassingen van deze filosofie beschouwt.
lVIen weet dat Smuts veel mr;er onder Engelse dan onder Zuidafrikaanse invloed stand en Engeland was op het einde van
de 19de eeuw zeer sterk betnvloed door de Evolutieleer
van Darwin en Spencer.

Evolutie betekent voor hen : ude

strijd voor het bestaann en vvde overleving van de sterkste".
Darwin zag twee faktoren in het ontwikkelingsproces : de
natuurlijke selektie en de innerlijke faktor van kreatieve
variatie~

die vooral door het neo-darwinisme zou beklemtoond

worden (34).

Deze idee van kreatieve evolutie heeft de jon-

ge Smuts ontzettend aangegrenen en de?.e zou dan ook het
vertrekpunt van zijn filosofie worden.
(33) ToH. BOYDELL : I'1y luck 0 S still in .••• , Stewart Prin-

ters, Cane Town 9 1947, blz. 143-1440

-
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Van nog grater belang was de stroming 9 die de mechanistische levensbeschouwing 9 die in de 17de eeuw ontstaan was
en terugp.;reep naar de Griekse atomisten 9 wou vernietigen 9
nlo de vitalistische

leve~sbeschouwing.

De mechanisten

beweerden dat alles kon verklaard worden door referentie
naar stof 9 beweging en de wetten die deze beheersten.
vitalisten daarentegen beweerden dat een
de ontwikkeling van binnenuit in een

vei~orgen

De

kracht

be~aalde richtin~

stuurde (35).
De grate voorstander van deze vitalistische beweging was
HE;nri Bergson, die een werk schreef over de kreati"e evolutie (36).
Smuts 0 filosofie kan dus niet los gezien worden van de
stromingen die Eurona bE;heersten en juist daarin 11gt dEl
grootste verdienste van de filosoof Smuts : hij hielp mee
om de mechanistische levensvisie van Descartes te doorbreken om terug tEJ P;rijnen naar de pre-descartes-periods
en waarom niet zover tot bij Aristoteles.
weerde : ngeef mij ui tbreiding

E~n

Descartes be-

beweging en ik zal de

wereld herscheppenev en nhet heelal is eE}n machine li'J'aarin
alles door beweging gebeurtiu (37).

Aristoteles

za~

het

levan als een organisme met een innerlijke groei en Smuts

(34) DARWIN : The Ori~in of Species bij means of natural
selection of the preservation of favoured races in
the struf1;gle for life. Sixth edition with additions
and corrections to 1872o London 9 Johno Morray 1878
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greep naar hem terug en verzette zich hiermede tegen dE1
atomistische leer van Demokritos (38) die beweerde dat
alles uit atomen bestondo
Naast deze verdienste zijn er tach enkele fouten in zijn
holistische levensbeschouwinR; 9 niet alleen wat de leemtes
betreft in het uitwerken van zijn filosofie, die tot uitin~

komen in de
00

bij

randaqntekenin~en

An Inauiry into the

opvattingen over het

l~holE!uv

~eheel

van H.J. Wholstenholme

(39) maar vooral in zijn

als een

hoo~ste

vorm.

De leemtes tonen zich als Smuts het bestaan van het
heel wil

door~ronden

~e-

en houden meestal verband met filoso-

fische onn!l.lwkeurigheden, maar dit is niet zo belangrijko
Maar heeft Smuts zich nooit afgevraag dat een te grate
nadruk op het geheel 5 de belangrijkheid van de delen kan
schaden ?

Hoe mooi hij ook verklaard dat de synthase

van de delen anders doen worden, blijft daar nog de

~rote

vraa,g; of daardoor die delE1n op zichzelf beter worden of
anderzijds van belA-np; verliezen ten voordele van het geheel.
om

Wordt de

no~

(35 )

ei~enheid

vqn een deel niet

enkel een deel van het

~eheel

orijsge~even

te worden ?

Zi e ~!!£l£12.J2§..§:.Q~~-~!:~.!.!§.!!!:!~£§: , W. Benton , Lon den ,
1964, vol. I5, blz. I64o
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In de toenassing van Smuts' visie in de praktische politiek zijn deze vragen van het
moeten ze

~esteld

belang en
na~elaten

Deze onvolkomenheden

worden..

blefJf Smuts tach een

aller~rootste

~rote

9

filosoof; het is natuurlijk al-

tijd gemakkelijk iemand te veroordelen omdat hij bepaalde
tekortkomingen heeft terwijl men dan ook maar vergeet
dat er in zijn theorie vele

~oede

elementen zijn.

Dat is

te dikwijls in het geval van Smuts gebeurd .
Toch bestaat er nag
filosofie..
view of

~een

enkele

de~elijke

kritiek van zijn

Er zi jn inderdaad kri tieken zoals

Holism~~

0

~A

catholic

van rw'lgr . Kolbe 9 waar men aanvankelijk kan

geloven dat ze waardevol zijn, maar die tach zeer vlug in
enge standpunten vervallen..

l\1gr. Kolbe was een kenner

van Smuts in stellenbosch en hij erkende zelf dat hij te
weinig aandacht aan zijn

leerlin~

had besteed.

Smuts was

volgens hem 9 misschien wel niet de schittere#ste van zijn
leerlingen, maar in elk gevaar

die~ene

talent ten volste ontwikkelde (40) .

(36)

die zijn beloftevol

Zijn kritiek kwam

H .. BERGSON : LQevolution Cr~atrice, Quatri~me ~dition,

Paris 9 7., Al ian,- 1908-·· in 8 °. qlsook H: DRIESCH : Der
Vitalismus als Geschicht und als Lehre, Leipzig~ 1905.
(37) Encyclopaedia Britannica 9 vol. 15 9 blz. 165.
(38) Be RUSSELL : A History of Western Philosphyj Ned ..
vert. Savire, Den Haag 9 1948 9 blz. 76o
( 39) HANCOCK ~ Selections from the Smuts Papers 9 volo III 9
Blz. 68o

- 23 erop neer da.t Smuts
eerste

oor~aak

.~een

referentie mA.akte naar : de

die aan de basis

li~t

en

ondersteunin~

geeft aan alle tweede of bijzondere oorzakenoo• God •.•

(4l)o

De

vraa~

blijft

is zulke kritiek wetenschapnelijk?

Een andere kritiek zou kunnen zijn dat Smuts teveel op
voorgan~ers

steunt zoals

bijvoor~eeld

op Aristoteles, maar

daarop kan men antwoorden dat het hoe langer hoe moeilijker

~Arordt

om niet ou Aristoteles te steunen; men moet in

deze tijd al

eigenaardi~e

idee~n

hebben wil men niet er-

gens terug gaan naar Aristotelesa
Tach blijft Smuts 0 filosofie zonder verwijzing naar de
praktische politiek moeilijk om te

be~rijpen

9 maar deze

nood wordt verholpen door het feit dat hij naast filosoof
ook staatsman \N"as rlie trachtte zij n levensbeschouwing in
de politieke realiteit te verwezenlijken.

KOLBE ~A c~tholic view of Holism .•• , MRc Millan and
C 0 , London 9 1938, blz. 5o
( 41) Ibidem 9 blz. VII 9 wgThe first cause, V~rhich undfJI'l ies
and sustains all secondary or particular causeseooo
God vq.
~40)
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HOOFDSTUK II

HET HOLISME ALS BIJDRAGE TOT HET TOT
STAND KOMEN VAN DE ORGANISATIE DER VERENIGDE NATIES.

De or~anisatie der Vereni~de N~ties kwqm tot stand aan het
e inde van de KonfE~rent ie vRn San Franc is co in 194.5.

Deze

Konferentie was het hoo~tepunt van een groei waarvan niemand het begin kent maRr waarvan wel bepaalde lichtpunten
te onderscheiden zijn, voornamelijk de
Volkenbond in 1919

E~n

stichtin~

van de

de verdragen die p;esloten werden tij-

dens de tweede werEJldoorlof.S

0

HE;t be lang; van deze twee

lichtuunten in de 9;roei van het Charter van de Organisatie
der

Vereni~de

samenvattin~

het ware de
in de

no~ing

De b i ttere

Naties is zeer groot 9 want het Charter is als
van al de voorgaande

ervarin~en

om tot een internationals eenheid te komeno

ervarin[~

vB.n hl_,t mislukken van de Volkenbond en

de hoop op een nieuwe wereldvrede, uitg;esproken tijdens de
tweede

werE~ldoorlo,~,

zi jn de elementen

~eweest

me en idE}alisme, die zo noodzakelijk w,g_ren om

van real isE~en

nieuwe

wereldorganisatie op te richten.
Zou een uersoon zo

ver~onden

geweest zijn met deze elemen-

ten van de dromen van 1918 en de WE;rklijkheidszin van jA-ren

1940-1945 9 a1s Generaal Smuts 9 die met gans zijn wezen 9 gesteund door zijn levensbeschouwing 9 bleef
feit van
de

oorlo~

mo~elijk

~eloven

dat het

kon verdwijnen en een blijvende wereldvre-

was ?

- 25 -

1. De Volkenbond B.ls voldoening v=-tn de nood aan een ge-

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

heel ..
Vanaf het ogenblik dat Smuts voor zichzelf ervan overtuigd
was dat een geheel steeds rijker en

~rater

was dan de som

van de delen en dat de delen 9 in het geheel 9 door het
heel

bE:~invloE;d

~e-

werden in hun onderlina;E: relaties, trachtte
overtui~in~

hij zijn politiek naRr deze

Op zuiver binnenlRnds

~ebied

te regelen.

betekende dit dat hij een

aanhanger was van het ideaal van Cecil Rhodes, die ZuidAfrika tot een politieke eenheid wilde maken.
EE~nmaal

dat bE3I'E!ikt droomde hij van een impfJrium dat ver-

schillende staten zou samenbinden en dat uiteindelijk samen met andere imp·r:ria eE.n groat lflerel4eheel zou vormen.
De Unie van Suid-Afrika

99

Smuts se blywenste vrerkij' zoals

G. D. SCHOLTZ het noemt ( 1) kwA-m tot st8.nd in 1910 en van
dan af zou hij zich met al zijn krachten inzetten voor een
verder nolitiek
~in~

~eheel

: het Britse Gemenebesto

Deze po-

heeft hem niet altijd de symnathie van vele Afrikaners

bezorgd, misschien terecht, maar men mag nooi t
di t GE)menebest voor Smuts q;een

doE~l

GEJmenE~best

van staten en naties ~

~een

VE~el

n dat

on z ichzelf was 9 mqar

slechts een stap naar een groter en ruimer
hem v.ras di t

verget~..

~eheel.

Voor

staat 9 maar een gemeenschap
grater dan om het even welk

(l) GoD. SCHOLTZ, u9 Die Afrikaner en die Holismen in diE;
Transvaler van 26 maart l9b'8 e.vo
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bestaande ri jk 9 oen

~anse

1N"ereld voor henzelf

9

die naar

buiten als een steeds rsroter wordende eenheid zou moeten
optreden (2)o
Zijn opvatting over de onderlinge relaties in het geheel
overtuiR:de hem ervA.n dat het hE;elal in se vriendE]lijk
moest zijn in

tegenstellin~

random zich zag en dE:ze

met de vijandschap die hij

o'.rertuia;in~

gaf hem sterkte en

vrede en een nofS meer .o;E:heel - z icht van het leven en de
nB.tuur.

Holisme was de sleutel tot het denken en zodoende

zou men bekwaam zijn om nog; meer van het heelal te weten
te koman (3)o
Zo dacht Smuts 9 maar in 1914 began daarentegen een verschrikkelijke oorlog 9 die vier

la~e jaren duurde 9 en waar-

in 9 naar schatting 9 ruim acht millioen mensen het leven
lieten en meer dan twintig millioen gewonden vieleno
dan ooit reeds het
aanleidin~

~eval

was

~eweest,

Meer

was deze oorlog 9 de

tot het stellen van het verschrikkelijk pro-

bleem van de wereldvrede 9 het vreedzame samenleven van naties, of in holistische termen ui t,~edrukt 9 de vriendelijke
verhouding van de

dele~

in het

~eheel

tot elkaar.

Tbi<iem, dEH:~l III 9 Al Smuts se drome loop uit op mislukkinp;s 9 Greater South Africa 9 Bl7. 26-29 ~ "1.Ve are not
a state but a community of states and nat ions o YrJe are
far ~raeter than any (~mpire ...... a TNhole world by ourselves . ~v
(3) JoCo SMUTS jnr~, op ci+-... blzo 29lo vwrt is an idE~a that
~i ves strengnt',. and pe.8.ce and is bound to,~. .tve a more
wholesome view of life and nature than w&$a..a so far.
( 2)

o
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lAlanneer de Volkenbond tot stand kwam 9 ou ini tiatief van
president 'Alilson (4)
ders.

President
ouvattin~en

?.ijn

9

was

\J~Jilson

Smuts fJen van de grote voorstan-

zou lA.ter zelfs erkennen dat hij

over de Volkenbond helemaal herschreven

had in het licht van SmutsQ aAxnATij?.ingen (5) artikel 10,
da t \Nilson als het voornaamste beschouwde 9 kwam helemaal
van Smutso hand (6) o

Artikel 10 handelt over

onafhankelijkheid en territoriale

inte~riteit

dE;

politieke

van de sta-

tenleden en het respel{t van deze led en hiervoor 9 alsook
wat er zou gebeuren als men deze verplichting niet zou nakomen (?)o

Smuts verbintenissen met de Volkenbond zouden

later nag dikwijls het voorwerp van spot worden bij zijn
tegenstanders : in de Vo1ksraad van Zuid-Afrika werd de
Bond zelfs het" Kindj ie van die Eerste Ministerqv genoemd

Wholeness is the key to though~and when we take that
view we shall be able to rE~ad much morE: of the riddle
of the universe, 09
( 4) President Wilson werd dikwijls als een idealist bestempeld omdat hij te 1peinig dE; realiteit van de toenmalige internationals verhoudingen inzc::tgo
( 5) E. BERNSTEIN ~ The Legacy of General Smuts,
blz. 16 og.
in the ~1 ight of a paper by General Smuts
0

ov
C

0

II

0.

e

(6) Rand Daily Mail, 12 septo 1950, blz 2a
(7) Artc> 10 : The lVIembers of the Lea~ue undertA-ke to respect and ureserve as against external aggression the
territorial inte~rityand existinp; political independence of all lVIembrE?~ of the LE~ague..
In case of any such
a~gression or in case of any threat or dan~er of such
ag;~ress ion the Council shall advise upon thE) IDE)ans by
which this obl ~ g;ation shall be fulfillE~do q~
(8) Debatte van die Volksraad 9 1942, vol 43, Blzo 18350
Smuts schrPef ook een
~

JLE~~£~!£§1_§~gg£~~~£~,

I9I8"

bo8k~

The League of Nations 9

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

Hodder and Stoughton, Lomden,
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Ook in zijn

v~Holism

and

Evolution'~

schreef hij ove-r· de

Volkenbond, als het voornaamste konstruktieve resultaat
ui t de grate oorlop;, da t 1eze bond de ui tdrukkin,~ was van
een diep - ,q;evoelde a.spiratie naar een meer stabiele holistische menselijke gemeenschap en dat in hem het geloof
i'N"as verstevLg;d dat, wat holisme werd P.;enoemd 9 ook aan het

werk was in de konflikten en de moeilijkheden van de mensen (9).,
Di t is zeker een nieuw EJlemen t

9

want tot dan tofJ sprak

Smuts nooit over konflikten of moeilijkheden van de delen 9
wel over hun vriendschanpelijke relattes.

Het is een vor:n

van kompromis tussen theorie en werkelijkheid..

Het ontstaan

van de volkenbond was een overwinning voor Smuts 0 holism8
want het betekende een
van het grote

P;eheE~l

<?~E;

·stE; stan in de verwezenl i jking

9 of zoals Burb idgo het ui tdruktE;;

"Die voldoeninp; v8-n de nood aan

I

,....n..

oi~eheel 99

in de mens-

heid en al haar instellina;en., 9 ~ (10).
De

~eschiedenis

heeft echter uitP:;ewezen dat zowel Smuts

als V.Jilson idealisten IATaren.,

Wilson kon zi jn eip;en land

-----------------------------------·
SHUTS, op cit. 9 blz. 312 ~. nThus, the League of
Nations 9 the chief constructive outcome of the Great
War, is but the expression of the deeply-felt aspiration toward,a more stable holistic human society. And
the faith has been strengthened in me that what has here
been called Holism is at work even in the conflict and
confusions of men.oono
(lO)W.F. BURBIDGE, FoM. Sn:uts Soldier and Horld statsmann 9
John Crowther 9 London 9 19 3 9 bl?. o 44. vv
The need for
a wholeness innmankind and all its institutionsQv.
(9) J.C.

4

o

...

- 29 -

n iet eens overredf_;n om deel tE: nemen aan de Volkenbond
( 11) o

En Smuts

Q

thr-Jorie over de vreedzame relaties van.

de delen in het geheel zou ook zeer
vallen.

vlu~

in het tvater

Maar voordat dit duidelijk werd 9 waren er nog

andere moeilijkheden die moesten opgelost wordenp

2o Het probleem van het slechte deelo
--------~------------------------

In zijn theoretische ontwikke1ing van de leer van het
Holisme 9 had Smuts

~een

rekening P-;ehouden met de

heid dat een van de delen teP-;en het
groei naar een
dan verwacht

~eheel

WE~rd.

n~troon

mo~elijk-

in, in de

9 7ich helemaal anders zou

~edragen

Dit was nu het geval met Duitsland .

Na de oorlog echter bleef het voor Smuts uit den boze 9
dat de Euronese Volkeren haat tegenover elkaar bleven
toedragen en daarom drong hij aan op EJen aanpassing van de
vredesvoorwaarden aan Duitsland 9 zodat deze haat zou verdwijneno

Dit gebeurde echter niet en Smuts was ontzettend

ontgoocheld, zeals duidelijk blijkt uit een brief die hij
on 26 maart 1919 aan Lloyd Georg;e schreef :

( 11) Zie in d 1 t verband J. G. J. C . NIEU,rJENHUIS ~ Benre iginp;
van het Westen 9 volo 4 9 blzo 180.
Ou dit punt wordt Wilson wel eens ver~eleken met
Alexander I 9 die ·;. o~i ngen aan1.AJendde om een ~rote - en
heilige alliantie te stichten : ook hij werd in eigen
land niet be~reneno Wilsons' politieke tegenstanders
de republikeinen, slaagden bij de7.e geleg;enheid erin
om zetels in het Huis der Af~evaardi~den te winnen.
De reden waarom d.e U oS. niet meewilden was het v~E..:r
zet tegen de medezeg~in~schan van de Bond in aangelegenheden van immigracie~ dO't3Stnetarieven en nationalite i tsvraa,g_;stukken vt.
0
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v~rk ben ernsti~ bevreesd dat de vrede

'Naarnaar wij streven 9

E3en onmogelijke vrede is 9 on een verkeerde basis gesteund:
ik bE;n "IArerkel i jk buvreesd dat dE:ze vrede niet door Dui tsland zal aanvaard worden, E;n word t ze tach aanvaard 9 da t
ze zal later bl i jken E~rg on stab iel te zi j n E;n dat zE; al-

leen dient om

dE~

anarchie, die snel Europa aan het innemf.;n

is 9 te bevorderen.

Benaalde punten schijnen voor mij ont-

zettend klaar : we kunnen Duitsland niet verwoesten zonder·
dat

ltJe

daarmede teg;elijkertijd Europa

~aan

verwoesten.

Wi j kunnen Europa n iet redden zan dEli' de same nwerki ngE;n van

Dui tslando

En tach bereiden iATe nu een vrede voor die

Duitsland moet

vernieti~en en we

daarmee Eurona

~aan

reddeno

denken

no~

wel dat we

Het feit blijft echter dat

de Duitsers de dominerende faktor on het Euronees kontinent
gev.reest zijn en zullen blijven 9 en geEln enkele permanente
vrede is mogeli jk zonde:r gebaseerd te z i j n o-p di t fe it ''( 12) ..
Het "rAras dan oak een erg teleurgesteld Smuts die naar
Zu id-Afr ika terugkeerde 9 'riraar hi j na de dood van Bot ha 9 de
re~ering

overnam.
rra~{tijlr

Alhoewel de

had uitge1"rezen dat die groei naar ge-

heE:l geen werkelijkheid was s maar dat er toch ontimistische
ge~evens

waren door het ontstqan van de Volkenbond 9 tracht·-

te Smuts tach zijn theorie te

reddE~rL

Het z.ou afbreu1{

(12) W.K. HANCOCK : Smuts I ~ The s~nguine Ye&rs
(1870-192.9~
Blz. 510-511 aqn~EJhr-tald in SCHOLTZ ~ deE~l III !I A!
.. o

Smuts se dromE:, loon u.i t op mislukkinR;s 9 t n die Transvaler, van 26 m.q.qrt eov, H"··· an imnossiu.Le peace"""
utterly unstable and only serve to promote the anarchy
""0 We cannot destroy Germany whithout destroyinp;
EuropE3
1Ne cannot savf; Europe without the cooperation
of Germany . " "oo"
0

9
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doen aan Smuts 9 iATaarriig;heid 8..1s staatsman te g;aan beweren
dat zijn oleidooi voor verzachte oorlogsvoorwaarden aan
Duitsland, enkel

gE~lnsnirE.:erd

leer van holisitische

~roei

iATerd door de dran<.J;

(""1

zijn

te laten kloopen, maar men

moet blijven voor o,g;en houden dat dE.:ze lE_:er van Smuts niet
iets abstrakt was, maar dat ze voor hem een basis was, een
vertrekpunt dat hem steeds leiddeo
aardi~heid

Er mocht geen boos-

zijn, zelfs na de grootste misdaad van een

dee1, moesten de onderlin.ge verhoudingen nog vriendelijk
blijven.
Dit heeft meEJr zin dan men bij het eerste zicht zou

vermoe~~

den, want kan men niet beweren dat de vernederende vredesvoorwaarden een van de oorzaken zijn 'Seweest van de tweede 9
nog; verscbrikkel i jkE!I', 1Arereldoorlog ?
nationale relaties on dit

o~enblik

als daar nooit een tweede

wereldoorlo~

En zouden de inte:r·-

niet veel beter zijn,
was

~eweesto

Duitsers zijn en waren een volk dat zich niet

De

on~estraft

laat vernederen en wiens bijdrage tot de Europese verworvenheden werkelijk onschatbaar was en nog iso
Smuts heeft dit 9
beschouwing
profeet.

~esteund

in~ezien

door zijn hollstische levens-

en on dit uunt was hij een

~oede

- 32 -

Tweede 1N"ereldoorlog en dE1 ontP-'oochelin~ ,
---------------------~----------2---------

3. De

De Volkenbond 9 die tot stand was
idealisme, had Wf;inig

~ebracht

ovp_rlevin~skansen

in een sfeer van

door de weiP:;ering

van de Verenigde Staten van Amerika om zich aan te sluiten; daarbij kwam dan

no~

het ontbrE)ken van de wil om op

internationaal gf;bied samen te werken en de houding;

VB.n

de

kleine staten die evenveel rechten wilden als de groten,
maar niet dezelfde nlichten konden dragen (13).

1932 bracht Japan, dat Chin8. binnenviel 7 en een

eenpari~

beslui t van verzE;t door de volkenbondsleden: gevolp;d door
de terugtrekking van Jauan, uit de Bond.

Hetzelfde deden

Duitsland 9 wanneer Hitler in 1933 aan het bewind kwam en
Italie, nadat het Abbessinie in 1935 aangevallen had, tegen de wil van de VolkenLond.

De doodsteek kwam als Rus-

land werd uitr.;;esloten nadat het Finland in 1939 was b1nnenP-,"edrong;eno
Men kan

be~rijpen

dat Smuts 9 een van de vaders van de Vol-

kenbond, die in deze Bond als het ware zijn levenswerk gezien had, ondanks het feit dat hij het verwacht had (14)
zeer

ont~oocheld

was.

WR..nt het is normaal dat iets, dat

men toch he eft voorz ien en
sin~

kan zijn, de

da~

9

Tt~Til

vE~rmi

jden 9 nop; een verras-

dat het een feit is.

(13) Zie supra : hoofdstuk over de funktionele

on~elijk

heid En1 juridische geliJkheid van de statenledE;no
(14) Zie infra : brief aanLldyd Geor~es.

- 33 1-"anneer men Smuts 0 onv8.ttingen over de tweede iATereldoorlo~

leest,dan ziet men duidelijk dat hij nooit heel diep

in de Volkenbond

~eloofd

heefts tenminste na zijn ontstaanc

wereldoorlo~

Hij zei over de tweede

~

9
g

Ik noem dit een kon-

tinu drama omdat ik deze oorlog zie als een voortzetting
van de laatste

oorlo~

en het geheel als mogelijk een andere

dertig-jarig;e oorlog 9 die began in 1914, in 1919 door een
wanenstilstand werd onderbroken, ten onrechte vrede genoemd;
die met groter P;eweld in 1939 weer werd opgenomen en kan
duren (wie weet ~) tot 1944.

De tussenneriode van wapen-

st ilstand was een -oeriode van koorts ige rust of on:rust 9 van
dromen en illusies
Het kan

(1~e

te~enstrijdi~

zijn levenswerk

klinken dat Smuts zogezegd nooit in

~eloofde

maar men moet het onderscheid rna-

ken tussen het idealisme van de Konferentie van 1919, toen
Smuts nog vast vertrouwde in de bereidheid tot internationale samenwerking en de ontgooche1ing dadelijk daarop 9 toen
het duidelijk werd dat de Verenigde Staten niet zouden meewerken en dat de
den

aan~epast

VrE~desvoorwaarden

aan Dui tsland niet zou-

worden aan zijn levensvisie •

is ook dat hij allusie maakte

op

Onmerkelijk

de 30-jarige oorlog 9

a toesnraak tot EngelsE~ narlement op 21 oktober
1942 ~ K . C.Ao 9 KeesinP.; 0 S Publications 9 Bristol 9 volo
IV 1940 - 1943 ~ blz.. .5410.9
00
I call this a continuin~ drama 9 because I vieiN" this
war as a continuation of the last war~ and the whole
as perhans an_.other .30 years war which be~an in 1914,
was interrupt-ed by Q.n arlmistice in 1919 9 improperly
called a peace, was resumed with greater ferocity in
1939 9 and may continue (who knows) till 1944o Te inter_vening armistice was a period of feverish rest or
unrest and dreamJ~?. and illusions.

( 15) Smuts

iQ

- 34 het kan toevallig zijnq maar zag Smuts in de toekomsti,c;se
vredeskonferentie na de

oorlo~

niet d6zelfde betekenis

als in de vrede van Westfalen in 1648 na de 30-jari~e godsdienstoorlo~,

twee data die van ontzettend belan~ waren

voor de ~eschiedenis ?

Zou de vredeskonferentie voorgoed

de stoat geven op weg naar een internationale gemeenschan
zoals Westfalen dat had

gE~daan

betreffende de nationale

staten ?

Men zou het kunnen afleiden.

De tweede

wereldoorlo~

was niet enkel zomaar een eenvou-

dige oorlog tegen Duitsland en Japan met hun imperialistische

uitbreidin~szin,

vrijdinge

maar 1ATas ook een oorlog van be-

Voor de Verenigde Staten van Amerika en meerde-

re van haaT Geallieerden was het een strijd voor individuele vrijheid 9 een strijd tegen de volledige onderdrukkinP-;
en verwoesting van de indlviduele autonomie om een beschaving gebaseerd op de erl{enninp; en naleving van het principe
van de Rechten van de

Mens~

te redden.

Voor de reeds lang

sluimerende gebieden in Azie en Afrika bracht de oorlog
een nieuwe levensvisie, een versteviging van het nationalisme en een ontwaken van een stijgende vraag naar beter leven (16)

o

Daarbij kwam

no~

dat de krisis van de dertiger-jaren voor

het eerst een bewustwording had gebracht van de groeiende
nroblemen van de volledige tewerkstelling en ekonomische
stabiliteit.

Van zeer groat

belan~

in deze evolutie

w~s

(16) Rc>Eo ASHER 9 The United Nations and the Promotioq_Qf
General Welfare 9 Washington, Brooking's,blz.I9o

- 35 het verschijnen van Keynes'
ment~

Intrest and

misch denken 9 de
wee~bracht

~17)o

lYloney~?

~QThe

General Theory of Employ-

die een ommekeer in het ekono-

zo~enaamde

Keynesiaanse revolutie te-

Al deze veranderin~en en nieuwe nroble-

men maakten alles nog moeilijker en een toekomstige organisatie zou daarmee rekening moeten houden.
Ook Smuts z.ag in dat de oorlog geen gewone oorlog van het
oude type was 9 maar
levensfilosofi~n

111Tel

een stri jd van ideologieen 9 van

in konflikt met elkaaro

Die oorlog zou

de gE.!SChiedenis voor duizend jaren bepalen want het was
een werkelijke oorlog en alle krachten zouden moeten samengevoegd worden om te ontkomen aan een totals oorlog
Op 12 maart

1943 beweerde Dr.

Mal~nii~:~~

(18)~

leider van de opposi-

tie, in de Volksraad van Zuid-Afrika dat Versailles 9 de
voornaamste oorzaak was van de bestaande oorlogsellendeo
Smuts antwoordde daarop 9 dat hij Versailles veroordeeld
had omdat hij van mening was dat er .geen verdere haat
moest gekweekt worden tussen de Europese Volkeren 9 maar
dat Versailles op zichzelf niet de oorzaak was van de
tweede wereldoorlog 9 maar wel de Duitse ambitie om een Herrenvolk te stichten, het Nationale Socialisme onder leiding
van Hitler (l9)o

(17) KEYNES: 1b~-Q~£~E!!_1Q~QE~_Qf_~E~Q~~~g!L_l£!~E£~!
§gQ_~Qg~r, New York, Harcourt, Brace and Co, I936o
(IS; JoC.SMUTS, jnr.; £Qo £!!o 9 blz. 472.
(19) Debatte van die Volksraad,I943, vol. 45, blz. 3309----------------------~----

3311 .

- 62 -

_____
H00)D0IUK

_.._..._._.__

Het woord

__III:
____

9

-----

~P11EAMBUL~~ VAa n ~T CHAHTER.
......

~preambulea~

~vpreamble~l

---------------

is afgeleid van het latijnse

bulare H 9 wa t EJenvouclig
taal werd

-----

9

v

voorgaan °~ bctekent

0

g~l1ream-

In de engelse

oorspronkelijk gebruikt om een muzika-

lc prelude aan te duiden en kreeg het ook de betekenis van
een voorafgaandelijke verklaring in een spreekbeurt of gegeschrift alsook van een inleidende paragraaf of deel in

een statuut dat de grand en de

bedoelin~

van dit statuut

uiteen zette 9 en het is in deze laatste betekenis dat het
woord het meest wordt gebruikt (l)o

In

hE~t

lijl-{e~~

nederlands kan men misschien best van een

preambul e gv

1'1en

afzonder-

voorafrjaande ;_. . e~ins(:;lverklaring 9 spreken 9 maar de

franse term
Q~

9

v

00

DI'ear.J.:Julen is in het nederlands vertaald als

•

kan deze preambules in

tl:~JeE;

grate soorten indelen

~

E;erstens is daar de onrech·':;streekse beginselverl{lf:tring 9
tweedens is daar de rechtstreekse die meestal zal beginnen

met het woord

Q~wi

j

QQ o

Naast de preambule van het Hand vest

der Verenigde Naties ontmoet men dit bij de Konstitutie

van de Verenigde Staten van Amerikao
Een van de grate vernieu'li'ringen in het Hand vest 9 in vergelijking met het Volkenbondspakt on de Dumbartum Oaks-

voorstellen is juist het invoeren van

f~en

preambule 7 waar-

voor Smuts q;rotendeels ve:r·antwoordel i jk kan gestE::ld -v·rorden.

( l) Zie Shorter Oxford Ent)l isch Diet io_nar:v, vol. II, N-·6,

blz. 1563.
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Ao Voor de KonferEJntie van San Francisco~

Ret Volkenbondspakt oevattE.; .o;een afzondcrrlijke beginsel-

verklaring in de z.i n van

EH:~n

rechtst:reeksc verk1aring ~

wel was daar natuurlijk de aanhef

~

QQDe Hog;e Verdragssluitende -partijeno

Teneinde internationale samenwerking te bevorderen en internationale veiligheicl te verkrijgen 9 door verplichtingen te aanvaarden om niet tot oorlog toevlucht te nemen 9
door internationale betrekkingen te onderhouden 9 volledig
onenbaar en gegrondvest o-p gerechtigheid en eer door vast ...

beraden de regels van het Volkenrecht als een werkelijk
richtsnoer te stellen voor het onderling
regerint?;en en door
tend alle
verkeE~r

~erechti~heid

verdraP:;svernlichtin~en

mE;t

gedra~

van de

te handhaven en nauwlettE.~

eerbiedigen in het

elkaar van georganiseerde volkeren.

Aanvaarden dit Volkenbondsnakt (2) .
De Dumba..rton Oaks voorstellen beperkten zich tot een enL..

kele zin 9 als aanhef van de artikelen

ternationale

or~anisatie

~

v~Daar

zal een in-

ongericht worden onder de titel

van de Verenigde Naties, van wie het Handvest noodzakelij1t€l

voorzien.ingE3n zal bevatten om de volgende voorstellfJD

(2) Ao ZIMMERN : Thn Lea~ue of Nations and the rule of law 9
1918-1935 9 Hac1•'IiJ..lan and Co 9 London~ 1936, blzo 497o
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we r k e 1 i j k t e make n • .

0

0

iv

(

3)

0

Schuking en Wehberg vc:rklaren hE:t feit dat in het Volkenbonds~akt

Volken

.
r1

elke manifestatie 9 die zich tot de harten van de

cht ~

,doQp~

ontbreel{l:)~ngels-Amerikaanse

i nvloeden ( 4)

0

Misschien is het wel Zo 9 maar men mag niet vergeten dat
de Konstitutie van de Verenigde Staten van Amerika toch
ook een ·oreambule heeft 9 wat tach moeilijk als een onpersoonlijke aanhef kan beschouwd worden en dat de uiteindelijke be.c:sinwoorden van het Handvest

~&Wij

00

de Volkeren van

de Verenirr,de Naties resulteren uit een voorstel van de
Amerikaanse

dele~atie

(5)

o

Zou het niEJt beter zijn de

oorzaak hiervoor te zoeken in de beperktE; tijd 1ATaarin het

Volkenbondspakt

!t-TE!rd

Handvest van de UNO

klaarf.Sestoomd ?
~egroeid

1.Vant 9 terwi ,jl het

is over een tijdsduur van

vijf jarfJn tijdens dewelke verbeteringen en aanvullint-Sen

werden gemaakt 9 was het Pakt het produkt van
l{onferentie.

Anderzijds is het duidelijk dat

~~n
eE~n

enkele
recht-

streekse aanhef een dosis idealisms nodig heeft en daar
was tach meer

idE~alisme

in Versailles dan er was in San

Francisco.
Het is echter beter eerst de vraag te stellen waar de preambule vandaan is gekomeno Het antwoord daaroo is heel eenvoudig ; van Smuts.

Op de bijeenkomst van de afgevn.ardig-

(3) Guide to Amendments, Comments and Proposals 2 concerning the Dumbarcon Oa1\.s Pro osals for a General Intertional Or~anisation For the ust-; of thE: DelE;.~ates 9

Doc. 2B8/G/38Q

.

(4) SCHUKING en \~HBERG 9 Bie ;-3atzung des VCJlkenblJndefi~ in
Volkenbond en Verenigde Naties. blz. )3.

(5) W.K.HANCOCK

~ §!£~~~,2, ~h~_li~31d~_£f22!£2., blz.4)2.,

- 65 den der Britse Statenbondsl.eden 9 die nlaats had in april

1945 snrak Smuts zijn zorg uit over het feit dat het voorgesteld8 Handvest te

weini~

een weerspiegeling was van wat

diep in de harten van de volkeren leefde en daarom stelde
hij

E~f.Jn

ontwerp van preambule voor dat

gewone mensen

df)

zou aanspreken en hen zou laten aanvoelen dat ieder van
hen verantwoordelijk was voor de wereldvrede.
dende I;'J"oorden van di t ontw(:;rp waren
Naties.

Wij verklaren ons geloof in

~

... Wi j

9

De inlei-

de Verenigde

.o . ov (6).

De Konfe-

rentie was akkoord dat dit een nobele inleiding zou zijn
.,8.

Haar naar hun

menin~

te ede1 9 in ver<selijking met de

rest van het Handvest; daarom stelden zij als aanhef voor
QgDe

Verdragslui tende Partijen°g (7).

Ho~e

ontwer~

woorden in zijn

o~

Smuts nam deze

en dit werd dan het Zuidafri-

kaanse voorstel on de Konferentie van San Franciscoo
Smuts vond het Charter te legalistisch van toon 9 en vre.s
van

menin~

dat er te weinig 11Joorden in voorkwamen '0 te:r

beroering van het hart van de gewone mens 9 die hem zou
laten voelen dat het Handvest niet zomaar een stuk machinerie was maar iets werkelijk groots•~ zoals hij het ui tdrukte (B)o Het Zuidafrikaans ontwern 9 dat zou voorgesteld
h

worden door Smuts luiddE; in zijn geheE;l ~ De Hoog iekontrakteerde PartijEH1 - Besloten - om een terugopleving van
de strijd 9 waarin breeders elkaar vermoordden, welke

(6) W. K .
432

HANCOCK :
~~~,Je,

0

Sw1ts,

2~ The

the United. Nations..

Fields of Force, blz ..
WE: declare our faith in

a~
0

•

•

•

Ibidem 9 blz 4-32 9 ovThe High Contracting Parties
ijv ..
(8) Ibidem 9 blz. 4J2 9 g~tof,legalistic in tone o o . to touch
thE~ heart of the Common man and make him feel that tho
Charter was not merely a niece of machinG:ry but something truly greatH.
(7)

0

o

...
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=

tTAreero.aal in onze generatie 9 ontzettende nijn en verlies
over de mensheid bracht 9 te belettf)n - en - om geloof in
de fundamentele mensenrechten te hervestigen 9 alsook goloaf in de heiligheid en grote waarde van de menselijke
vrouwf~n

perscrnaliteit en in de gelijke rechten van

en man-

nen en van grate en kleine staten - en - om socials vooruitgang en betere levensstandaarden 9 in grotere vr·ijheid
te bevorderen 9

-

en voor dit doel om verdraagzaamheid in

prakt i jk te brE1ngen
ren 9 te leven;

E~n met

elkaar in

vrE~de

9

als goede bu-

Opdat de naties mogen samenwerken op in-

ternat ionAJ.E: vrf;de en veil ight:J id te waarborgen 9 met het
aanvaarden van principes on de

van methodes om

instellin~

zeker te maken dat gewapende machten niet zullen gebruikt
v.rorden 9 tenzij in het gemeenschanpelijk bE;lang 9 mE:t de
voorziening van voornemens waarbij alle twisten die een
bE;drE:iging vormen voor de handhaving van de internationale vrede en veilighE)id 9 door het uitwerken van voorwaard.en

waaronder rechtvaardigheid en eerbied voor de verplichtingen van het internationale recht en de verdragen 9 alsook

voor de fundamentele menselijke rechten en vrijheid, zullen kunnEJn gehandhaafd wordEJn : door het gebruik van bet

internationale apparaat 9 ter bevordering van de
en soc iale voorui tgang van a>l

dE~

volkercn

o

el~o~'l.omi['Cho

Deze Hoog-gc; ..

kontrakteerde Partijen stemmen daarom in met dit handvest
van de Ve r en i. g de Nat i e s ., ( 9) .,
Vereni~de Naties 9 Nederlands Ministerie
van BuitenlandsEJ ~~aken 9 Staatsdrukkerij vs Gravenhage'~
1950 9 blz . 16o
Zie ook U . N.Coi.Oo 9 Doco 2 9 G/14(d) 9 vol .. 3 9 blz. 474.

(9) Het ontstaan der·
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Deze woorden zijn werkelijk allesomvattend en geven de
kern weer van het ideaal van de internationals gemeenschap.
Men vindt erin : de vastbeslotenheid om een herhalen van
een vredEJstoring te vermijden, de herwaardering van de fundamentele mensenrechten 9 de juridische

~elijkheid

van alle

staten 9 do noodzaak "'Tan een ekonomische bloei en sociale
vooruitgang te bewerkstelligen en het instellen van een algemeen internationaal recht, dat desnoods door gewapend
optreden moet doen gehoorzaamd wordeno
Deze woorden van de prE)ambule zi jn misschien al zo ver:.trouwd geworden dat men zich niet meer zou kunnen voorstellen dat ze niet zouden bestaan en misschien zijn ze
al in zulke mate veralgemeend 9 dat men vergeten heeft wie
in feite de vader van de7e woorden was, die volledig oorspronkeli jk deze

7. inn en

ui twerkte.,

1Alant 9 Smuts kon niet

steunen op voorafgaande preambules 9 en was dus wel verplicht om zelf iets te scheppen dat het hart van de gewone mensen zou beroeren.

Men moet eerlijk toegeven dat

deze vloeiende litteraire tekst kans had om daarin te slagen.

Deze zou in elk geval de harten van de statenleden

op de Konferentie va:.1 San Francisco verovereno

B:

Tijdens de

Konferentie~

Naast de plenaire Vergadering bestond de Konferentie van
San Francisco uit drie kommittees : 1) het Besturend of
Steering Committee dat de belangrijke politieke en procedurekwesties behandelde; 2) het Koordinatiekommittee dat

- 68 zich onledlg hield met de redaktleschikklng en uiteindelijk in--voeging in het Handvest van de aanbevelingen van
de kommis:: ies en komr:1i t~~;os; 3) het Kommi ttee van Juri sten 9
dat de juistheid

.t8Yl

Daarnaast war en er

de juridische terminologie onderzocht.

·~v"ier·

kommiss ies : 1) de Kommissie van

de Algemene Bepalingen; 2) deze van de Algemene vergadering
en J) deze van de Veiligheidsraad en 4). van de Rechterlijke Orge.nisat ie,

Het

Naren

vooral de drie kommi ttees en

de Kommissies van de Al.r;emene Bepalinp;en die zich met de
preambule bezig hielden (10).,

In de Plenaire Zitting van de Konferentie op 1 mei 1945
verdedigde Smuts zijn voorstel van preambule op een passionels wijzeo •· Het nieuwe Handvest moet niet zomaar alleen een

v.;ets~-doTn;_:nent

zijn om de oorlog te voorkomen .

Ik wil voorstellen dat het Handvest in zijn antwerp en
preambule een verklaring van mensenrechten zou bevatten en
een

verklarin~

alliE~erde

voor de

van het gemeenschapnelijk geloof dat de Ge-

volkeren cteunde in hun lange bittere strijd

verzekE.~ring

van deze

rechtE~n

en di t geloof

o o ••

Laten wij in dit nieuwe Handvest van menselijkheid uitdrukking geven aan dit geloof in ons,en zo tot de wereld 1
nu en in de toekomst ·t verklaren dat dit niet zomaar een
brute geweldstrijd was tussen de naties maar dat er voor
ons 9 achter de strijd op leven en dood 9 de morele strijd

(10)

E~

De 1\!Iarees ~v·an ~)wj_nderen~ 1l3olkenbond en \ferenigde Naties. Een rechtsvergelijking, D.A. Daamen's,
s'Gravenhage, 1946? blzo 19-20.

- 69 was9 het inzicht in het ideaal 9 het geloof in rechtvaardigheid en de overtuiging om de mensenrechten te verzekeren
om op deze basis een betere vrijere wereld voor de toekomst
te vindeno~·· Latsn wij ~it in het Handvest van de Verenigde Naties duidelijk stellen (I (ll)o
Deze \i·Joorden zijn erg idealistisch maar in feite is het
een smee.::bedeo
smekend~

l'~'I0~n

kan Smuts ou de

wanneer hi,j aan de

~:~vereld

knie€~n

zien zitten al

vroeg om toch maar te

begrijpcn hoe belangrijk het was dat deze objektieven zouden vervuld wordt::n.

l'1aa.r vooral tonen deze woorden duide-

lijk dat Smuts nog geloofde in de eenheid van de wereld.

Hij geloofde nog tn zijn ideaal 9 1tJant geen normale mens
spreekt zulke woorden als hij er niet van overtuigd zou
zijn dat ze insl2g zouden vinden en een bijdrage tot het
doel van internatiot..ale SB,menwerking zoud.en kunnen vormen.
De Nederlandse Delegatie sprak na deze

toE~spraak

van Smuts

bewondering uit voor het enthoesiasme van de grijze veldmaarschalk 9 die reeds zovele oorlogen had meegemaakt.,

De

volgende steeds groter in omvang en ernstige gevolgen dan
de vorige en deze delegatie steunde dan ook met overtui-

ging Sm·uts 11 voorstel tot onneming van

er-~n

nreambule ( 12).,

De toespraken in de Plenaire Vergadering waren echter nog
niet een rechtstreekse bijdrage tot de vorm of inhoud van
de preambule 9 maar ze waren wel belangrijk omdat

Z9

(11) U.NoCoi~O~ Doc. 55 9 P/13 9 vol. 1 9 blzo 425~
(12) Ret ontstaan van de Vereni~de Naties, blz. l7o

een

- 70 bepaald.e sfeer schienen waarin de rechtstreekse 11\Terk:c:aamheden zouden verlonen.

II . De Werkzaamhc0dt'n van Vommissifj I/1 .

-----------------------------------

Na een diskussie op 4 mei 1945 in de eerstE.~ bijE;enkomst

van het eE.;rste kommi ttee van d8 eerste kommissie werd
voorgesteld dat de Zuidafrikaanse delegatie haar voorstel zou indienen (13) en in haar tweede bijeenkomst kwam
lE~den

het verJ.angen van dE;

dat Smuts

zou aanvaard worden duidelijk tot
van de

lE~den

0

voorstel als basis

(14).,

uitin~

DE;

wens

was dus de zaak te bespreken op bas is van

Smuts 0 oorspronkelijk voorstelo
Vanaf het eerste begin echter waren er moeilijkheden in
verband met het opstellen van een tekst
Staten van Amerika
~

zouden lui den
o., o

00

i..~rong;EH1

1tJi ,j

9

~

de Verenigde

eron a.an da. t de beginwoorden

de Volkeren van de Verenigde Naties

andere afgevaardigden haddE.:n 1tJeer bez1-raren tegen de

99
9

vorm waarin benaalde artikE:len van het preambule-voorstel
gegoten vJareno
de~

woordeno

van

dE:~

Heer andere waren niet akkoord met bepaal-

Onder Smuts 0 toezicht verhuisde het onderwerp

ene kommissie naar de

andere~

van het ene kommi ttee

naar het andere en er werd zelfs een sub-kommissie opgertcht

0

De tekst wer\-1_ VEJrbsterd 9

ken woorden 1N"erden

(13)

Uo~ . ~IoO.,

(14) UoN.Coi . 0.

11\Te~gela ten

Do~o
9

95

juridisch rechtg8trok-

of vervangen .

I/1/2 9 volo 6 9 blz . 270o
Doc. 133, I/1/7 9 vol. 6, blz .. 272o
9
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zittin~ van het Kommittee

5 juli had de dertiende

I/1 plaats 9 waarin de verbeterde tekst paraJ?;raaf na paragraaf iiiTE~rd besnroken ~ de Nederlandse afg;evaardigde was
niet tevreden mE~t dr-·: voor,~estelde aanhef· van dE~ VEJreni~de

••

Staten van Amerika ~ Wij

9

de Volkeren van de Verenigde

Naties stemmen 1n met dit Handvest 9 door onz.e afgevaardigver~aderd

den 9

te San Franciscoo

0. vv

omdat in Nederland 9

in te~enstellin~ met, bijvoorbeeld 9 de Verenigde Staten
van Amerika de souve::ciniteit niet g-evestLt5d was in het volk 9
onder de konstitutie., maar in de kroon 9 en het was daarom
ook de kroon 9 n te t het volk die verdra!?;E;n sloot e

Het

Kommi ttE;e was echter van mening dat de woorden door onze
afgevaardigden .. dezE~ moe ili jkheid oplosten ( 15) .
De afgevaardip;de van Peru maakte bezwaar te,g;en het fei t

dat in het

VE~rbetErrQ

ontT,rern van nreambult=J £?;8Sproken

van geafgevaardia:d(:H1 van he t

volk'~

den on de Konferentie deze van de

terv.ri jl de 8,fgevaardigre~erin~en ~aten

deze van het volk 9 Rusland antwoordde daaron
~eringen

en haar

wE~rd

vGrtegenT.-roordigE~rs

echtE~r

en niet
dat re-

toch dienFlren van het

volk warE;n en daarmee was dan dE)Ze zaaJr ook weer opgelos t
( 16)

0

Ds eerste, veroeterde,. parqgraaf ·die besnroken werd 9 luid-

de als volgt :·~Besloten om de volgende rseneraties te sparen

(15) Ibidem 9 Doco 817, I/1/31 9 blz., 365-366.
(16) Het ontstaan ,.,.an de

------- ----· ~.rereni,g;de
-

Naties, blzo 17.,

- 72 van de ~esel van oorlo~ 9 die tweemaal in ons leven ontzettende smart over de mensheid bracht en ..

o

•

De woorden

qotweemaal in ons lE!Ven~ 9 waren al onderwerp van diskussie
~eweest

en Smuts wou hen vervanP-;en door

90

in onze tijdvw

o

De af~evaardigde vqn Oekrarne verzette zich achter hier-

tegen omdat hij meende dat er nooit in de
zulke

oorlo~en

~eschiedenis

twee

waren g;eweest en dat de mensen nooit zo erg

geleden hadden als tijdens deze twee wereldoorlogen (17)0
Wegens de onenigheid die bestond werd de tekst dan naar
hE.Jt Koordi nat ie-Komm i ttee

~ezonden

0

De verbeterde 9 tweede paragraaf over de versteviging van

het geloof was : om het geloof in fundamentele mensenrechten te hervestigen alsook het geloof in de waardigheid en waarde van

<e~k:·

rechten van mannen

en ••• ".

c~

menselijk

wezE~n

en in de gelijke

vrouwen en grate en kleine naties

Deze uara.c;z;raaf werd unaniem goedp;ekeurd 9 in-

slui tend de verandering door generaal Smuts
namelijk de veranderinp: van °'elk menseli jk
v~de

menselijke persoonug.

derwornen aan de

voorger:.~teld
wezen~Q

9

door

I'1aar deze verandering werd on-

goedl~euring

en herzieninrz: van het Koor-

dinatie-Kommittee (18).
Paragraaf drie
rechtvaardL~heid

"Om

voorwaarden te scheppen onder dewe1ke

en eerbied voor de verplichting van het

internationaal recht en de verdragen kan behouden worden

(17) UoNQCQI.Oo - Do~.
(18) Ibidem 9 blzo 366.

817-I/1/31~

vol.

6~

blz.

366~
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• l
v1e

H

o. o

tecuter
niet in de smaak van alle afgevaardig-

den9 want sommigen vonden de IN"oorden nen de verdragen' 9
overbodig (19).

Dit kwam feitelijk neer on het grote

twistpunt 9 dat later zeer veel op.o;ang zou maken 9 betreffende de al- dan niet juriedische waarde van de preambuleo

De Boliviaanse

af~evaardigde

beweerde dat de verplichtingen

om verdrao;en na te l{omen rr:eds be.o;repen was in de eerbied
voor het internationals recht (20)o
Tach werd het voorstel om

~~en

de

verdra~on 9 i

verworuen met achtenwintig negatieve
stE~mmen

volgt

~

o

te~en

weg te laten 9
vier positieve

Het nrobleem werd ui teindel i jk opgelost als

om voor1ATaarden ui t te 1r\Terken onder dewelke recht-

vaardigheid en eerbied voor de verplichtingen die voortsprui ten ui t verdragen en

anderE~

naal recht 9 kan beho,lden worden,
keurd met 23 stemmen v66r
haalde
(21)"

EH:~n

E~n

bronnen van i nternat ioDeze tekst werd

goedg~-

7 tegen en het geheel be-

komfortabele meerderheid met 34 stemmen v66T

Paragraaf 4 "om sociale
betere lovt=:nsstandaard

vooruit~ang
E.~n

een

te bevorderen alsook

g;rotE~rE~

vr i ,j he id vo WE.;rd una-

niem aangenornen (22)o
Ou dit punt van bespreking stelde de Columbiaanse afgevaardin;de voor om. c-::en niE"iUWe nara.o;raaf in de nreambule
in te voesen namelijk : om te verklaren dat de beginselen
( 1 9 ) Ib idem , b 1 z .
Ibidem~

3 66 ~ 3 6-7 ·•

blz. 367oibidem, Poe. 839-I/l/Jl(a) 9 vol. 6 9
blz. 375. Opmsrking : In dit ver~and legde de Boliviaanse afgevaard :_o;de on 6 juni in Kornmissie I/1 een verklaring neer waarin hij zei dat vode principle of the
resnect of treaties does not exclude the possibility
of their revision in specific cases~Q.
(21) UvN.Coio0. 9 Doco 817 I/1/31, vol. 6, blz. 367.
(22) Ibidem, blz. 367.

(20)

- 74 van demokratie, internationale solidariteit en samenwerkingS! vervat in hE}t Atlantisch ChartE:r, de basis vormdE)
van de minimale beleidsnormen 9 welke elke beschaafde staat
moest waarnE:men

Eln

eerbiedingen°i.

Nen zag echter de zin

van dfJZe uaragraaf niot in en deze werd dan ook verv.rorpen
met 9 nositieve tegen 27 negatieve stemmen (23)o
Verder

wE~rdE:n do

praktijk
buren

tE~

VOOI'

paragrafen

5

~

.. om verdraagzaamhei.d in

brengen en samen te leven in vrede 9 als goedE.J
elkaar E~n o

o o;.

E:n paragraaf

6

~,.om onze Sterkte

te VE:!renigen om intornationale vrede en
houden!,unaniem aangenomen (24)

9

veili~heid

tE: be-

en in dit verband trok
•;

de Griekse

af~evaardigde

zijn voorstel : om onze sterkte

te verf:nigEln voor het behouden van de internationale vrede en veiligheid en om

~emeenschappelijk

elke aggressio

te doorstaan " teru.g (25).
Paragrafen 7 en 8 leverden nog enkele moeilijkheden op 9
want waar de verbeterde tekst luidde :"door de aanvaarding van beginselen en de instelling van methodes om te
verzekeren dat
tE~nzij

~ewaoend

geweld niet zal worden gebruikt 9

voor gemr:;EJnschappelijk belangnen ~~met het gebruik

van de internationalE) machinale krachten voor de bevorde-

ring van ekonomische en
kE~rE;n~'

voeren

(23)
(24)
(25)
(26)

1ti2.de Rollin (26)
~

"door

social~

lievE~r

het aanvaardEn1 ~

vooi~itgang

van alle vol-

de infinitieve vorm in-

door het i nstellen ".•

Di t

Ibidem 9 blz. 367-368.

IbidBffi 9 blz. J68o
Ibidem 9 blz. 36b.

Senator Rollin van Belcsie was de voorzitter van de
E~erste Kommissie voor de Algemene Beualingen.

- 75 voorstel .q;E)noot algemE~nE! ondersteuninr~

En1

dat werd ge-

rapportee:rd aan het KoordinatiEl-Kommittee (27)

o

Voor de

rest waren er geen moE!ilijkheden 9 behalve het vooTstel
dat op 4 juni door de Peruviaanse afgevaardi~de ingediend

iN"as gEn.<J"ordE!D 9 dat do zin paragraaf I van he:t Handvest ovor
souvf:rEJinE.: gelijkhE.lid 9 wilde verplaatsen naar de preambule,

di t 't'ferd echter niet eTnstig overl',\Ot5en en slechts driE;

stemmen werden ten gunste gevonden (28)o
Smuts 9 voorstel dat als basis werd aanvaard
tijdens de

besnrekin~en

ond.erginr~

dus

in de Kommissie van de Algemene

BePalinrsen, vooral tn haar eerste Kommi ttee 9

enkE~le

ver-

anderingen 9 die behalve de boginwoordGn geen afbrouk deden aan de oorsnronkelijke inhoud van het ontwerpo
DElZfJ

Kommissie 9 dte in

feitE.~

de inhoud van de preambule

moest bespreken en niet zozeer de

tekst~

meestal met verbale wijzigingen bezig en

hield zich tach
~rad

zo 7 in ze-

kere zin!il op het terrein van het Koordinatie-Kommitteeo
Een korte beschouwing van de werkzaamheden van deze Kom-

missie is echter interessant doordat men een gedacht
krijgt van de ont?ettende akkuraatheid waarmede men op de
Konferentie van San Francisco werkte.

De

opmerkin~

bij-

voorbE1eld van de Nederlandse afgevaardigde over de kroon 9

illustreert duid.elijk dat geen enkele dubbelzinnigheid
mocht voorkomeno
(27) UoNoCoi.0. 9 Doc. 817, I/1/31 9 volo 6 9 Blzo 368~
(28) Ibidem 9 Do<.;;.. 78 1'· 9 I/l/27 9 volo 6 9 blzo 331-332.
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------~--~---------~-~------

Het Koordinatiekommittee dat als voornaamste doel had 9 de
redaktie en schikking van de artikelen van het Handvest en
de prearnbule.
preambule o-o 13

In <iit verband began de diskussie over de
jun~-

tussen de afgevaardigden van Australis,

Kanada 9 Chili, Nederland, de UoS.SoRo en Groot Britanje en
op 14 juni tussen deze van Groot Britanje en de ~~S.A.
Deze diskussies brachten echter geen nieuwe elementen naar
voor (29)"

Hetzelfde geldt voor de bespreking van 16 juni

toen het Ko6rdinatiekommittee klaar was met de tekst, die
zeer nauw aansloot bij het oorspronkelijke voorstel van
Sm1ts 9 rekening gehouden met de suggesties van de eerste
Kommissie (30)"
tekst
was

~

Op 18 juni begon de bespreking van deze

het Kommittec oordeelde dat haar taak tweeledig

~

1) De woorden van de prean1bule zouden in overeenstemming

moeten gebracht worden met de rest van het Handvest,
in Qt bijzonder met de hoofdstukken van lidmaatschap en
.

"'

organenen-ratifikatie.
2) De taal zelf van de preambu1e zou klaar gemaakt moeten

wordene
Ten dien einde werden twee subkommittees opgericht om deze

twee taken te beha!·tigen en daarna zou het voorstel van deze subkommittees aan Smuts voorgelegd worden ter konsidera-

(29) zie UoNoC.Io0o

deel 17 9 blzo 1059 Doc. WD/300 C0/121,
106 en ibidem 9 Doc. 1006 ~ 1/6, dee1 6, blz. 12-34.
(30) Ibid8m 9 Doc. 367 3 C0/150 9 deel 18 9 blz. 369-370o
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tie (3l)e

Dit werd gevol~d door een algemene bespreking

tussen de afgevaardi~den van Australi~ 9 Brazili~, Canada,
China, Tjechoslowakije, Frankrijk, Mexico 9 Nederland,
de UoS.S .. R. en de V.S.A. over het voorstel van de V.S.A .
om de preambule te beginnen met de woorden

9 ~Wij.,

de vol-

keren van de Verenio;de Naties •••• ~v welke woorden de VoSoA.
reeds in de tweede zitting; van de eerste kommissie hadden
voorp;esteld om de preambule meer ziel en populaire oproep
te

~eveno

Ret Koordinatiekommittee weerhield deze woor-

den (32).
Het feit dat de voorstellen van de subkommittees aan
Smuts 9 ter konsideratie zouden voorgelegd worden, is in
elk geval een uitzonderingsmaatregel en misschien wel een
unicum in de werkzaamheden van de San Francisco Konferentie.

Alhoewel Smuts geen de3l had aan het KoBrdinatie-

kommittee of aan de subkommittees 9 noch aan de besprekingen in deze kommittees werd er tach algemeen erkend dat
hij de specialist was 9 die zoals niemand op de hoogte
Tflas van de nreambule en in deze zin is deze uitzonderingsmaatre~el

te begrijuen.

Het Koordinatiekommittee on zich zelf heeft niets nieuws
gebracht in de groei van de preambule
naamste taak was, bepaalde

9

wijzi~in~en~

maar haar voordoor de eerste

Kommissie aan het oorspronkelijk antwerp van de Zuidafrikaanse afvaardiging op de Konferentie van San Francisco 9

(31) Ibidem 9 Doco W.D. 430 ; CO 194 9 deel 17, blz~ 224.
(32) Ibidem, Doc. W.D. 435; CC 199 9 deel 19, blZo 277-2840
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goed te keuren.

Maar daar~ede was de zaak nog niE!t af-

gehan deld •

IV. De Werkzaamheden van het Steerinr?;kommi tteE:.
-----------~------------------------------

Het Steeringkomnittee dat in feite belangrijke politieke
en procedurekwesties behandelde en dus op het eerste
zicht geen uitstaans had mot vraar?;stukken betreffende de
nreambule, geraakte toch in de diskussie over de preambule
betrokken..

DEj voornaamste oorzaak hiervan lag waarschi jn-

lijk wel in de

houdin~

van verscheidene landen die niet

akkoord waren met het Zuide_frikaanse antwerp"
Vandaar verklaarde Gromyko van de U.S.S.Ro op 23 juni dat
de preambule een belangri ,jk deel van het Hand vest was 9
dat de nreambule die mE-1n ui teindelijk had verkregen, deze
van Smuts was, goedgekeurd door verscheidene Kommissies en
Kommittees en dat hij niet inzag dat er ook maar enige reden zou bestaan om Smuts 11 nreambule op het laatste ogenblok te gaan veranderen, zoals sommige landen wensten, en
dat daarom de U.S.S.Ro-afvaardiging zijn volledige steun
l

toezegde aan Smuts nreambule (J3)o
Gromyko wilde de zaak dus afhandelen, ondanks het feit
dat het Ko6rdinatiekommittee nog moeilijkheden had"

(33) Ibidem 9 Doco 1213 ST/23 deel

5, blz. 307o
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Smuts zelf erkende in het Steeringkommittee dat er nog
•
enkele mo8ilijkheden waren : onder andere de z1n
:

om

If
o ••

het geloof in de fundamentele menselijke rechten te

herbevestip;en 9 alsook in de waardi,q;heid en waarde van de
menselijke :.ersoon;' want

het Koordinatiekommittee zag

in het woord "waarde'; dat in het engels nvalue 90 geschreven werd , een ekonomische referentie en wilde daarom
vervangen door

worth 0

09

Q o

~it

Smuts had geen enkele objektie en

dacht ook niet dat er iemand was, die het wel zou hebben ..
Een tweede moeilijkheid, volgens Smuts, betrof de zin
It
•

0

0

om

~

voorwaarden in te stellen, onder de welke recht-

vaardigheid en eerbied voor de vernlichtingen voortkomend
uit

verdra~en

en andere bronnen van internationaal recht

zou kunnen bewaard 1ATorden", want het Koordinatiekommi ttee
had deze zin te rechterlijk en daarom te moeilijk en onverstaanbaar voor de gewone mens gevonden.

Smuts erkElnde

dat een meE;r eenvoudige formulering beter zou zijn.
derde moeilijkheid werd gevonden in

De

door het gebruik

van de internationals machinale krachten voor de bevordering van ekonomische en sociale vooruitgang van alle volkeren ••• ".

Rolin had daaron voorgesteld om dit te ver-

vangen door

·"

Smuts

lE~ek

0

0

0

•

door internationals middelen .•

o

"
s

Voor

dit E3fJn loutere verbale wijziging en hij stemde

dus in (34) .

(34) Ibidem, Doc. 121) 9 ST/23, deel

5, blz. 307-308 .
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Lord Halifax van Engeland en Paul Boncou van Frankrijk waren het daarmee eens en Belt van Cuba verklaarde nogmaals
dat alle moeilijkheden alleen maar nhet optekst stellen, oq
betroffen . Anlere afgevaardigden waren echter van mening
dat wat het woord
sen dan

00

pledgE:s 011

Q 9 verdra~u
~

betrof

waarmee Smuts

9 ~treaty 911

beter zou pas-

weeral tevreden was

o

Gromyko kwam het laatst aan het woord en hield er nog
eE~ns

aan te verklaren dat hij voorstander van Smuts Q voor-

stel E)n helemaal niet hield van de wij?:igingen door Rolln
voorgesteld (35)o
Hier moet in gedachten gehouden worden dat Ro:hin een
brief had geschreven aan de voorzitter betreffende gewenste wijzigingen, die op zich zelf niet de inhoud van de
preambule raakten, maar Rolin had eerst die brief aan
Smuts laten lezen die ingestemd had met deze gewenste wijz i g i nge n ( 3 6 )

o

Uiteindelijk zou het Steeringkommittee inzien dat het in
feite op het domein van het KoordinatiekommitteeiN"as getreden en de diskussie over dit onderwerp werd daarmede
gesloteno

De definitieve tekst bleef dan uitffindelijk

~

"11ij de Volken van de Verenigde Naties, - vastbesloten
komende geslachten te beveiligen tegen de

oorlogsgesel~

die tweemaal gedurende ons leven onuitsprekelijk leed
over de mensheid heeft gebracht, en

(J5) Ibidem, Doco 1213, ST/23 9 deel 5, blZo 308.
(36) Ibidem, Doc. 1213, ST/23 9 deel 5, blzo 306o
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opnieuw het vertrouwen in de grondrechten van de mens 9
in de vJaardigheid en waarde van de menselijke persoon 9
in de gelijke rechten van mannen en vrouwen 9 alsmede van
grate en kleine volken te bevestigen en voorwaarden te
sche-ppen 9 waaronder gerechtigheid en eerbiE:d voor de
verplichtingen 9 die uit de verdragen en andere bronnen
van internationaal recht voortvloeien 9 gehandhaafd kunnen 1ATorden
sociale

E~n

vooruitgan~

en betere levenstandaarden in grote-

re vrijheid te bevorderen.
En ten dien einde verdraagzaamheid te betrachten en samen
in vrede met elkaar als

.~oede

buren te leven 9 en

onze krachton te verenigen om internationals vrede en
veiligheid te handhaven en 9
door dE; aanvaarding van beginselen en de instelling van
methodes te verzekeren 9 dat wapengeweld niet zal

~ebruikt

worden behalve in het algemeen belang en
ter

bevorderin~

van de ekonomische en sociale vooruitgang

van alle volken een intern8-tionaal apparaat te
Hebben besloten on7e
einden te

pogin~en

gebruikEJn~

te verenigen om deze doel-

bereiken~

Dienovereenkomstig hebben onze onderscheidene Regeringen,
door middel van vertegenr,'-Joordigf.n•s 9 samengekomen in de
stad San Francisco 9 die hen in goede orde bevonden en

- 83 volmachten hebben g;egeven, ingestemd met di t HandvfJst van
de VerfJnigde Naties, E)n wi,j richten hierbij een internationals Organisatie op~ die de naam zal dragen van de
Verenigde Naties"(37)G
Nadat het Steeringkommittee 9 in feite buiten haar bevoegdhE;id de tekst van de preambule no~ eens behandelde 9 werd
dezE; dus tE~rup; naar het Koordinatiekommi tte<?..gezonden waaruit dan uiteindelijk een definitieve tekst te voorschijn
kwam waarmede het grootste deel van de afgevaardigden akkoord Nas.

C . Tekstver~elijking.
Het is interessant ons hier een korte tekstvergelijking
te maken tussen het oorsnronkelijke voorstel van Smuts en
de definitieve tekst.
Smuts'voorstel

Definitieve tekst

- Wij de Verenigde Naties

- Wij de Volken van de Verenig-

(In Londen ~ de Hoge Ver-

de Naties.

dragsluitende Partijeno)
- Om een tEJrugkeer van de

- Om komende geslachten te be-

strijd, waarin breeders el-

veiligen

kaar vermoordden, te ver-

sel.

te~en

de oorlogsge-

mi j den.
TNeemaal in onze generatie - Tweemaal

(37) Handvest van de VoN.
New York~ blzo lo

9

~edurende

ons leven

Ned. verto United Nationso

- 84 Om opnieuw vertrouwen on

Om opnieuw vertrouwen te be-

te bOU1AT8n.,

vestig;en

- In de heiligheid en uiter- - In de Tt'Jaardigheid en waarde
ste waarde (value).
- Menselijke persoonlijkheid

Menselijke persoon

- Opdat Naties samen mogen

Onze krachten te verenigen

werken om de internationa-

om internationals vrede en

ls Vrede en veiligheid te

veiligheid te handhaven

bewarono
- Door de voorziening van
middelen waardoor alle onenigheid9 die het behoud
van de internationals Vrede
en

veili~heid bedrei~en,

zullen geregeld worden.
- Door de
het

onrichtin~,

~ebruik,

- Wetten en

door

- Door het oprichten, door het
g;ebruiken enz .••

enz .••
-

Verdra~en

Verdra~en

en andere bronnen van

het Internationals Recht
- Zijn akkoord met dit Hand- - Uit,g;ebreide formule.
vest van de

Vereni~de

Na-

ties.
Het is dus on te merken dat de inhoud van Smuts voorstel
en de definitieve tekst volledig samenvallen en dat alle
wijzi~ingen

me

slechts

;~;·.~tti tzonderingen

tekstwijzi~in~en

na.

zijn, op enkele minie-

- 85 Deze wijzi~in~en iATaren ten goede want de uiteindelijke
tekst leest veel ~emakkelijker dan het oorspronkelijk voorstel.

2

o

DE JURIDISCHE ~~vAARDE VAN DE PREAMBULE.

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

Dit nrobleem is meerdere malen ter snrake gekomen, zowel
tijdens de Konferentie als later.
afvra~en

Men kan zich bijvoorbeeld

of iemand diE~ tegen de preambule zondigt, maar

daardoor niet een specifiek artikel van het Handvest overtrE;edt, schuldig is aan een inbreuk

te~en

het internationa-

le recht of niete
Dit probleem is niet uit de lucht
de nationale

wet~eving

ge~repen

want waar in

het heel moeilijk is om nog iets te

doen dat niet door bepaalde wetten

gere~eld

is, blijft die

mogelijkheid nog veelvoudig door het feit dat het internationale recht nog erg onvoltomen is en enkel de allervoornaamste zaken regelt.
In het eerste Kommittee van de eerste Kommissie was dit
probleem van de juridische waarde van de preambule een geintig;reerd deel van het Charter was, anderen waren echter
van mening; dat de nreambule slechts de geest van het Charter
weergaf.
De leden van het Redaktiekommittee hadden reeds aan de verslag~ever

tot

dE~

van het eerste Kommittee overgedragen dat zij

konklusie waren

~ekomen

dat de nreambule effektief

een dE:el van het Handvest was en dus voor de leden van de
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Or~~nisatie verbintenissen inhie1d (38).

Daarover werd

verder niet meer ~ediskuteerd, maar begrijpe1ijker wijze
was het Prob1eem daarmee niet opa;e1ost.
Wanneer dit teru~ ter snrake kwam on 19 juni werd het
vraaq;stuk door de versla~~evers van het eerste Kommittee
aan de eerste Kommissie voorp.;e1egd..

De vers1ag~ever van

het eerste Kommi ttee had echter be~Areerd dat de nreambule
niet minder juridische waarde had dan de rest van het
Handvest en het Koordinatiekommittee had daaron de juistheid van deze bewering 1aten onderzoeken door het Adviserend Kommittee van Juristen.

Op haar zittin~ van 19 juni

had de eerste Kommissie het antwoord van dit Kommittee :
namelijk dat de bewering van de vers1aggever van het eerste
Kommittee juist was a1s deze zou geinteroreteerd worden dat
de preambule a1gemene juridische ge1digheid zou hebben maar
niet aktue1e verp1ichtingen kon opdragen (39)o

Niet ieder-

een was hiermee akkoord maar daar er nop.; zo vele andere prob1emen moesten afgehande1d worden, is er a1tijd onzekerheid
b1ijven bestaan.
Voor zover bekend heeft Smuts zich bij dit twistpunt niet
in~elaten

en het b1ijft moei1ijk zijn juiste opvattingen

hierover te leren kennen.

Enerzijds is er het grate be-

lang dat hij hecht aan de preambule en daaruit zou men kunnen afleiden dat hij er tach iets meer in gezien heeft dan
een louter voorwoord, maar dan b1ijft de vraag, was dit iets

(38) U.NoC~IoO.~ Doc. 817, I/1/31, dee1 6, b1z. 367.
(39)

~~idem,

Doc. W.D. 415, CO 175, deel 17, blz. 435 ..
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meer, niet juist dat de lloreambule de harten van de mensen
zou beroeren en de ~ewone mens ervan zou overtui~en dat ook
hij een verantwoordelijkheid had.

Waarschijnlijk heeft

Smuts met zijn preambule alleen deze bedoeling gehad en
heeft hij nooit g;edacht dat zijn nreambule een juridische
aanvullin~ van het Handvest zou moeten vormen.

Anderzijds

is daar zijn houdin~ on de eerste al~emene vergadering van
de Vereni~de Naties in 1946 waar hij zich moest verdedigen
tegen de Indische aanval als zouden de Indi~rs in Zuid-Afrika van het genot van de Mensenrechten .. beroofd T!ITorden ( 40) •
Het grootste onrechtstreekse verwijt van

Indi~

lag hierin

dat Smuts, als vader van de nreambule die toch zo 11 n mooie
smeekbede voor de

herwaarderin~

van de rechten van de mens

had gehouden, toeliet dat in zijn land de

Indi~rs

van deze

rechten werden beroofd.
Er waren in het Handvest enkele artikelen waaruit men zou
kunnen afleiden dat het een plicht van de staten was om de
rechten van de mens te waarborgen 9 maar deze
zeals art. 1. naro

3~

artikelen~

art. 13 par. l.b. art. 55(e) van

het Handvest van de Organisat ie der Vereniie Naties (41)
bewijzen

~een

enkele rechtstreekse

vernlichtin~.

Maar in-

dien zou aangenomen TtJorden dat de preambule juridische
waarde had, zou deze

vernlichtin~

er wel bestaano

(40) Zie United Nations Official Records, Joint Committee of

the 1° en 6° Committees, blz. 1B-45o
achieve intE~rnational coo-peration
~41) art. 1 par., J ~ ov""fo
in solvin~ international problems of an econom~e, social cultural or humanitarian character, and 1n promot i~g and encouraging respect for human rights?'".....and for
fundamental freedoms for all.,- without any distiction as
to r~ce, sE~x, language or religion.!' zie voor de andere
artikelen, Bijlage II.

- 88 Mag mE;n n.u daarui t afleiden dat Smuts toch in de rechtskracht van de nreambule g;eloofde omdat de Zuidafrikaanse af~evaardigde

op de Algemene Vergadering van 1946 nooit be-

weerd hef;ft dat E;r rseen E;nkele ver--olichting

bE~stond

in het

internationals recht voor het beschermen van de mensenrechten maar integendeel zijn toevlucht heeft gezocht tot een
ondersche id tussen
tele

rechten~

99

fundamentele rechtEJnuo en oQniet fundamen-

9 en onder deze laatste zouden de politieke

rechten ressorteren.

Normaal zou de Zuidafrikaanse afge-

vaardi,g;de met de bewerin,g; dat Indie zijn land niet kon aanklagen on basis van een inbreuk tea:en het internationals
recht, de Indische aanval hebben kunnen

ontzenuwen~

hij

heeft dit niet gedaan.
Een

onop~eloste

moeilijkheid bij het tot stand komen van

de preambule bleef dus de vraag of dat deze aan de Statenleden al dan niet verplichtingen oplegde.

Een kompromis-

voorstel was dat de preambule algemene geldigheid zou bezitten maar geen aktuele verplichtingen zou kunnen opleggen~

maar dit droeg ook niet de goedkeuring van ieder weg.

Het komt meerderen echtE;r voor dat de preambule de morele
grondslaa van de internationals nolitieke samenwerking in-

houdt.

)
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BEOORDELINGo

)o

f\ •

Hoe naste dE:ze preambule in Smuts theorie.

Smuts theorie van ·he"S poli tieke holismE) heeft door de toets
aan de

ervarin~

aan rijpheid

~ewonnen

oorlo~stoesnraken betreffendE~

zijn

tionale oragnisatie.

9 zoals dit blijkt uit

de toekomstige interna-

On het eerste zicht, echter 9 lijkt

de nreambule zoals ze door Smuts ·werd ontwornen en ui teindelijk 9 met enkele kleine veranderingen, in het Handvest
werd ongenomen 9 nog erg idealistisch en dikwijls onwerkelijk; want men mag niet vercseten dat tijdens het ontwerpen
van deze preambule de grootste oorlog aller tijde 9 nog
hevig woedde en dat in feite 9 nog op grate schaalo
heerlijke beginselen i.n
werden p;etredeno

dEJ

Alle

nreambule vervat, mat de voeten

Cu zulk ogenblik is daar iemand die erg

passioneel een bep;inselverklaring onstelt en wilt dat de
volkeren zich akkoord verilaren om de mensenrechten te eerbiedi~en

9 te zorgen dat er een hogere levenstandaard komt,

dat de ekonomische krachten voor iedereen
enz

0

o

0

en TATat nog

eL~enaardiq;er

~ebruikt

worden,

lijkt : hij slaagt erin

om de afgevaardigden van bijna de ganse wereld in zijn
enthoesiasme te laten delen en deze beginselverklaring
w~rd

goedgekeurd.

Men kan zich afvrap;en of zich hier weer hetzelfde afspeelt
als ten

tijdE~

van het ontstaan van de Volkenbond toen

~ en Smuts t)Ok erL1 slaagden om de wereld een benaalde ideale internationals

~emeenschan

Zo lijkt het on het eerste zichto

voor te spiegeleno
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Maar na een diepere beschouwing van de preambule komen echter anderE~ aspekten naar voor

$

Eerstens val t het op welke

aandacht Smuts bestEjed aan de delen van de internationals
gemeenschau 9 de staten en de individuen, en dat is iets
helemaal niE.:uwo

Smuts ~elooft dat het noodzakelijk is dat

de rechten van de individuele mens de ~rondsla~ vormen voor
dfJ internationalEJ ~E!meenschau E;n daarom is elke diskriminatie uit den boze 9 ook deze tussen mannen en vrouweno

Hij

gelooft dat een mens vrij moet zijn en dat deze vrijheid
moet gewaarborgd worden door eE~n hog ere levenstandaard

0

Vergelijkingen zijn dikwijls ongeuast maar toch is hier een
duidelijkE~ I111arxistische

(42) invloed

merkbaar~

lVIarx was

de eerste die aan de wereld trachtte duidelijk te maken
dat de

mE~ns

~ealieneerd

van zijn arbeid

te~en

werd door het fei t dat het produkt

hem werd gekeerd en dus

~ebruikt

werd om hem uit te buiten 9 dat de mens nooit werkelijk vrij
kon zijn in een systeem waarhij ternauwernood genoeg kreeg
om zich in het leven te houden (43)o
Een van de grootste Duitse idealisten Fichte beweerd.e dat
de ganse sfeer van individuele vrijheid het
dom van de mens was (44).

Deze

ouvattin~en

bezi~

de eigen-

hebben E)en zeer

grate invloed op het denken van de 19de een 20ste eeuw uitgeoefend en zijn dus oo1c in de preambule van het Handvest
merkbaaro
( 42) Marxistisch heE:ft in di t verband niets te maken met
Kommunistisch en slaat aneen terug op bepaalde opvattin~en van de theoretikus
Marxo
(43) Zie bi jv. eoDas Kaui tal 99 9 aangehaald in E. DE JONGHE ~
Geschiedenis van de Politieke en Sociale Theorien,deel
III 9 hoofdstukken over Marxo
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Ook Smuts opvattinf?;en ovur de staten hebben een duidelijke
evolutie onder~aan : hij snoort de staten aan om goede naburE)n voor elkaar te zijn zodat ze door hun samenwerking
vrede E]n veilig;heid zouden waarborgen.

Ret zijn dus de de-

len zelf van de internationals gemeenschan die er moeten
voor

zor~en

een soort

09

dat er

no~

altijd surake zou kunnen zijn van

g;emeenschap 00 •

<et voorafbest0-::.n v:jn het

;~eheel

vJordt niet meer als van-

zelfsprekend aanvaardo Misschien aanvaardt hij nog we1 zoiets als een
worden~

idee~l

geheel 9 maar hier mo et di t gemaakt

het moet tot etanrt gebracht worden.

Anderzijds zouden de leden zich moeteL v-erbinden om
00

a_~

gemeenschap 0W te handhaven9 door d:eisfibods gewapen.d <l'P the

treden tegenover een lid dat hE::t ;;est.aan van deze gemeenschap zou in

~evaar bren~en.

Smuts aanvaardt echter het bestaan van E;en internationals
~emeenschan

als een

~e~even

en in die zin is hij

no~

erg

holistisch gebleven 9 hij neemt aan dat men moet vertrekken
van het feit dat de wereld een geheel is maar dat door bepaalde mistoestanden 9 slechte inzichten of egoisme van de
delen, dit geheel niet meer zo duidelijk is.

Daarom moetec

de delen aangesnoord worden om dit geheel duidelijker tot
uiting te brengen door meer
In die zin is

dE:

samenwerkin~.

nreFtmbule een beleidsverklaring waarin de

Volkeren de wil uitsnreken om zich als geheel te hendhaveno

(44) Zie W.A. DUNNING; op. cit., From Rousseau to Suencer9
blz. 137-148.
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Het geloof in ~oedheid en vrede, dat Smuts, in deze preambule uitsnreekt is niet te verklaren als men in Smuts enkel
een staatsman ziet.

Want als staatsman zou hij alleen ont-

goochelinr; en wanorde, resultaat van de oorlogen kunnen
zien.
dat hem

Daar is en blijft echter
no~

Al zijn zijn
van

~oedheid

no~

zijn holistisch ideaal

doet geloven.
teori~n

realistischer

en vrede in het

~eworden,

een dromer

~rote wereld~eheel,

bleef

Smuts toch.

B • Qe waarde van de preambule.
Er wordt soms beweerd dat het de preambule zal zijn dif]
veel later, nog aan het Handvest zal doen

herinneren~

en

misschien is dit juist 9 want de preambule is een juweeltje 9
wat de tekst en de inhoud betreft en zeker onovertroffen in
de geschiedenis.
verklarin~

Maar de

~rootste

waarde van deze be,ginsel-

ligt wel, zoals Smuts dit zeer juist uitdrukte,

in het feit dat deze ook de gewone mensen, die misschien
niet zozeer geinteresseerd zijn in de internationals politiek, kan aansnreken en vooral omdat deze de mensen ervan
bewust maakt dat zij 66k een verantwoordelijkheid hebben in
dit verbando

En daarom is het o;oed dat de preambule begint

met de woorden °'Wi j, de Volkeren van de Verenigde Naties 9
want hiermede wordt niet bedoeld de staten als abstrakte
entiteiten maar wel alle mensen van gans de wereld, alle
rassen, alle standen en zowel mannen als vrouwen.

- 93 In te~enstelling met het rechtelijk karakter van het Handvest7 is dit nu iets dat door iedereen kan

be~repen

worden

en de preambule is dus in zekere zin een aanvulling.
De preambule heeft

~eE;n

juridische waarde en geeft geen

aktuele verplichtingen op zich zelf 9 want moest dit zo zijn
dan had het geen enkele zin om niet die zogenaamde verplichtingen ,q;ewoon onder de vorm van artikels in het Handvest op
te nemeno

Wel heeft ze een

~rote

interpretatieve waarde om

bepaalde leemtes fn net· handvest en bepaalde

onduide~ijkhe

den te verklareno
Een duidelijk

voor~eeld

is het bestaan van artikel twee 9

naragraaf zeven dat snreekt over het voorbehouden domeino
Nera;ens wordt echter uitgel.egd wie de omvang van het voorbehouden domein moet bepalen 9 dus men mag uit de tekst afleiden dat het de staten zelf zijn die dit kunnen doeno
Welke zin heeft het Handvest of enige regaling van internationals betrekkingen

no~

als een staat zelf kan bepalen

wat al dan niet onder het internationals recht valt ?
enkele

Geen

Maar dan komt de preambule die ondertekend werd

en waarin de volkeren bevestigden dat ze zouden samenwerken
om

~eschillen

te voorkomen en hen onrechtstreeks zegt hoe

zij het artikel twee

para~raaf

zeven moeten interpreteren.

Wat de bevordering van de mensenrechten betreft 9 heeft de
nreambule nooi t vollediq;EJ voldoening ,c_segeven en daarom was
het noodzakelijk dat een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 9 de preambule zou aanvullen.

Dit gebeurde

- 94 in 19489 juist 20 jaren ~e1eden"op 10 december (45), maar
ook deze Verk1arin~ heeft geen enke1e juridische kracht.
Ter1oous kan in dit verband we1 verme1d worden hoe moei1ijk
het schijnt om de rechten van de individuele mens, on internationaa1 gebied afdwingbaar te maken 9 terwij1 deze
rechten tach universee1 worden erkend.

A11een Europa heeft

een Europese Konventie voor de Rechten van de Mens (46)e
Men kan zich voorste11en hoe moei1ijk het is om andere beginse1en 9 die niet overal erkend worden 9 afdwingbaar te
maken.
De nreambule ont1eent dus haar grootste waarde aan het
feit dat zij op een

~evoe1ige

wijze iedereen kan aanspre-

ken en haar praktisch nut 1igt erin dat zij het Charter
helpt interpreteren wanneer daar 1eemtes of onduidelijkheden zijno
C·. Smuts a1s gevoelige menso
De slimme Smuts of slimme Jan (slim Jannie), zoa1s hij
wel eens in de Afrikaanse volksmond genoemd wordt, werd
dikwijls als een mens zonder gevoelens beschreveno

Zo

schri jft Boydell in v•My luck 0 s still in 99 dat Smuts weinig
(45) ZiE: in di t verband het werk van A. VERDOODT : Naissance et Signification de la D~claration des Droits de
1 gHomme, en AnnuairE; des Droi ts de 1 °Homme
(46) Zie La Convention Euronienne des Droits de 1°Homme 9
blzo ?lo In Europa kwam het in 1950 tot een Konventi8 dus niet enkel meer 0 n verk1aring; de bescherming
van de rechten van de mens werden daardoor gewaarborgd en men kan zich zelfs beroenen op een Hofo
u

- 95 hart had maar veel hersens.
vol~ens

Tegen Smuts kon men vechten 9

hem 9 tegen Botha niet 9 want die had een te goed

hart (4?).

Feraa VanDamme vertelt hoe Smuts zijn Jatktijk

als advokaat moest opgeven omdat hij te weinig bekommerd
was om de gewone menselijke ?roblemen(48)eBoydell gaat echter nog verder met te
genE.~raal

zeg~en

:"Mijn grootste kritiek op

Smuts is, dat ik nooi t een man zo groat hoorde

parten en tergelijkertijd zo weinig doen voor de mindere.o
Hij wandelde nooit arm in arm door Caledonstraat met Piet
Van der Merwe of John Smith.

Wat hij niet realiseerde was

dat hij de achterbuurten van Kaapstad niet zag van op de

tof van de Tafelberg.

Voor mij is de tragedie niet dat hij

die achterbuurten niet kan zien, maar wel dat hij ze niet
wilt zien.

Hij is niet geinteresseerd daarin"(49).

Dit

is voorwaar niet erg vleiend voor Smutso
En toch was het deze man die zozeer de nadruk legde op
het menselijk aspekt van het Charter, tach was hij het die
zei dat het Handvest te legalistisch van toon was en dat
daarom in dit Handvest meer woorden moeeten komen om de
harten van de gewone mensen in de straat te beroeren en
hij was het die smeekte om de herwaardering van de rechten
van de gewone mens, om een betere levensstandaard voor alle
sukkelaars op de wereld.
(47) Th~ BOYDELL : My luck 0 s still in 9 blz. 144.
(48) Fo VAN DAI\1ME ~Jan Smuts 9 VleHogeschool Hitbr., LeY.XrX:•
(49) vviVIy main criticism of General Smuts is that I never
heard a man talking so big and do so little to help
thfJ bottom dog ••• He never walks arm in arm along
Caledonstreet with Piet Van Der lVIerwe or John Smith.
What he does 9 nt realise is that he cannot see the
slums of Cape Town from the top of Table Mountain.

- 96 Is deze mooie beginselverklnring dan ge~roeid uit een sentimentele bui van een drome1· 9 een uto~ist ?
moeilijk aannemeno

Men kan het

Men kan moeilijk de grote Smuts als een

komudiant beschouwen 9 wanneer hij de wereld vraagt voor
goedhej_d on liefde 9 in het opstellen van de

~reambule

of

in de oponingsredo van de Konferentie van San Francisco.
Hen ka.n niet ontkonnEn1 dat Smuts 9 vooral in krisistijden
hard was illaar
loos

-:ran dtJ V -:;r(,:.1lgde Na·c j_es wa.s

gevoelig mense1.i jk aspekt

0"

hec~ft

levensbesch~!wing

Heel zijn
se goed

men niet afleiden dat hij gevoel-

want een van zijn grootste bijdragen tot het

"Jl:iS'7

Hand vest

daar~it rna~

,

en bl i j ft da t hi j een

ingebracht

o

was immers dat het heelal in

en dus ook rJ.ensel i jk was

o

To mG the tragedy is not that he cannot see the slums 9
but that he d.oes:.iht 'l_;·vant to see them o;. Tho BOYDELL 9
.££.::._ c it 9 b 1 z ,. 15 Je n I 56 •
o
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Maar hoe strookt dit antwoorQ met zijn onvattingen over
de wapenstilstand want was Smuts niet van oordeel dat juist
de vernederende

bepalin~en

van Versailles het opstaan van

iemand zoals Hitler hadden mogelijk gemaakt ?

In fette had

Smuts, als hij oprecht zou geweest zijn moeten instemmen
met deze bewering van Dr.Malano
Heende Smuts dat het bestaan van de Volkenbond volledig
nutteloos

1~as

ge1r.Teest

?

Men zou kunnen antwoordent' inte--

gendeel want zelfs na de mislukkin.'?; hield hij erae.n de~ t

be~-

paalde funkties van de Volkenbond R;ewoon zouden verder bc:;staan (20) en hij was zelfs overtuigd dat nooit een meer
omvattende Bond dan de Volkenbond met zijn 58 leden zou
tot stand komen (2l)o
Nadat de Volkenbond in fJite niet meer bestond wilde SmuLc
nog de machine van de Bond in stand houden zodat d.e v-rerk·zaamheden op kleine schnR..l
gaan 9 dit vooral in

ver~and

no~

zouden kunnen voort . -

met het ekonomisch

werk~

Dit

heeft natuurlijk veel kwaad bloed geschapen bij de oppositie
in het Zuidafrikaanse

Parlement~

die niet verdroeg dat sr

nog langer bijdragen werden gestort door Zuid-Afrika 9
Groot--Briftanje en enkele andere die bekwaam waren om di t
te doen (22) Smuts heeft echter nooit precies geZEJP:;d wat
(20) Zie bv. zijn toespraak tot het Engels Parlement op
21 okt. 1942 K.CaA. 9 volo IV 9 1940-1943, blzo 5411~
(21) Zie Debatte van die Volksraad~.-1944,_ blzo lOBo
(22) Ibidem 9 opwerping van Mnr Gp1denhuys op 11 febro 19h~2 9
blz 1835 en antwoc,rd van gnl Smuts op 11 mae.rt 9 bJ.z
3584-35850
------~

0

·:>

- 37 -

hi~

bedoelde met de ekonomische aktiviteiten die de Vol-

kenbond nog moest voortzetten.
Het is dus duidelijk dat umuts verwacht had dat de Volkenbond niet zou standhouden 9 door zijn opvatting van een
andere

dertig-jari~e

oorlog, slechts onderbroken door een

wapenstilstand 9 vermits hij reeds voorzien had dat de vredesvoorwaarden aan Duitsland ongelegd slechts haat zouden
kweken 9 maar dat hij tach bleef geloven dat het bestaan van
de Volkenbond niet n1:tteloos was.

l'1aar vooral blijkt dat

Smuts, ondanks het feit dat hij de

mislukkin~

van de Bond

reeds 20 jaren van te voren had voorsnEjld en de volledige
mislukking daar was 9 toch nog

E)

en z,eker sentimenteel id.E;a-

listisch gevoelen tegenover deze eerste paging bleef behouden en niet

wil(E.~

dat

~·e

helemaal zou verdwijnen.

4o ~~-~~E~~~~1~E~~-~~-~~-2~§~~~~~-~~-~~-~~~~~-~~!-~~~
beter Handvest.
Wanneer de 1fl!ereld ?.ich bevrust werd dat de Volkenbond niet
VJldoende was geweest om de vrede te handhaven, volgden
po~ingen

om een betere

or~anisatie

in het leven te roepen.

De eerste taak was dan tE:: onderzoeken waarom de Volkenbond
zijn taak niet had kunnen
~egevens,

volbren~en

om op basis van de

die uit dit onderzoek zouden naar voor komen 9 re-

alistisch de

mo~elijkheid

der ogen te nemen.

van een betere

or~anisatie

on-
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.11,_0

De Or,q;anisatie van de Vredeo

Het tekortkomen van de ~olkenbond heeft Smuts nooit zover
~ebracht

dat hij zijn holistische idealen on politiek vlak

liet varen wel dat hij een beetje meer realistisch ging
denken over de internationals

~emeenschap.

Vandaar werd

een van z i jn r-;eregelde slaq;z i nnen t i j dens z i jn oorlogstoe-suraken
als

~

~·

11\fi j beseffen da t vrE3de dez.elfde ernst ige zaak is

oorlo~

en dat wij ons voor de vrede met dezelfde dode-

lijkE; ernst moeten or.ganiseren als wij di t doen voor oorlo~ .. : (23).

Di t was in elk geval oen waarschuwing voor all8

idealisten en misschien voo::::·al voor zich zelf.

Later zou

hij dit realismE:: duidelijker uit1egg;en 9 wanneer hij zijn
overbekende waarschuwingen 9 tot de wereld richtte.
hE.:m bestonden er

simpl~atie

t1~rE:e

en ten tweedE:

dele sla,g;woorden.
zich

gratE; P-;evaren : ten

af~esneeld

fJlE~t

~

onlo~isch

het

oversimnlifikatie

eE~rste

~

Voor
de over.-

navolgen van ij-

bedoE~lde

hij wat

had ten tijde van het ontstaan van de

Volkenbond, wanneer men ontzettend zware problemen had
trachten op te lossen 9 zonder besef van de

belRn~rijkheid

n

van de problemen : Vijfentwintig jaren geleden 9 stonden
we oog in oog met z1"rare problemen 9 maar wij trachtten deze op te lossE'H1 in een paar maandeno

De vredeskonferentiE:

kvJam samen in januari 1919 en werd ontbonden in meio

(23) F.S. CRAFFORD 9 Jan Smutsl;

n Bior-;rafie 9 Edina Works 9
Kaanstad 9 (s.d . },blz . 3 3, ~ 0 0ns besef nou, dat vrede
net so 0 n e~nstig~ sa~k as oorlog is en dat ons· vir·
vrede moet 6r~anisee~ met dieselfde dodelike erns
waarmee ons vir oorlo~ or~ani seerQu o
11

- 39 -

Ti j dens deze peri ode producE-)erden we een VredesverdraP;

met een proces van partijdig-zijn

te~enover

werkelijke

..

uogingen en oversimnlifikatie van andere. (24) .
Smuts was ervan overtuiP;d dat indien dezelfde methodes
nog zouden

gevol~d

worden in de toenmalige situatie, nog

te~emoet

grotere chaos

zou

~egaan

worden.

Als hij naar de

nroblemen keek, welke men nog zou moeten overwinnen on het
einde van de oorlog, dA problemen van het nieuwe Europa en
de nieuwe wereld 9 dan twtjfelde hij eraan of er Hel een
Vredeskonferentie zou kunnen bestaan, die deze zou kunnen
oplossen, binnen een redelijke tijdsduur 9 zonder aan falsifikatie of

oversimn~atie

tr: doE?n..

Hij t"tAf.ljfeldfJ er

zelfs aan of men wel ooit tot een vredeskonferentie zou
komen op het einde van de oorlog.

De mogelijkheid dat

men zou te komen staan te;:enover zulke gekompliceerde, moeilijke, onoplosbare problemen 9 dat men zich zou moeten tevreden stellen met

eEn1

wanenst ilstand om de mil i taire proble-

men op te lassen, en de rest zou moeten overlaten aan een
lange serie van konferenties en aan een lanP; oroces van
resoluties, bestond (25).
H

Er zijn heel

w~t

weldenkende mensen, die denken dat men

een oplossing kan vinden met het kart te

is onmogelijk.

maken.~

Simnlifikaties zal niet helpeno

maar dat

Simpl{K~tie

(24) K.C.A. 9 194.8)-194~, vol. IV, blz. ~J1.J3, 9 ~twenty five
:years ago, we had1before us very ~rave problems, but
we proceeded to sove them in a few months. The E~ace
ttonferE:nce met in Jar,1ary, 1919, and it dissovled in
~1ay.
Within that periodi'PY a process of s idE~-t:::·acking
real issues and oversimplyin~S others, we produced the
neace treaty .•.• 9" .
(25) Ibidem, 1943, deel V 9 blz. 6143u
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is enkel een falsifikatie van de werkelijke moeilijkheidw
( 2 6)

0

Het tweede gevaar was dit van het onlo~isch volgen van

slagspreukeno

Smu~s

was er ook van overtuigd dat men

vocht voor demokrati8 en vrijheid 9 maar hij zei dat deze
woorden ~QclichesQv waren gewordE!D 9 vagE:: slo~ans 9 diE~ uiteindelijk niet zo 0 n groot resultaat haddeno
vrijheid was niet r,:sE:noe.o; 9
voor ook

~evochten

vol~ens

na de eerste

Demokratie en
daar~-

Smuts 9 ze hadden

rrrereldoorlo~~

maar alles

bij elkaar genorren had hen dat niet zo ver

~ebrachto

zei dat men realistisch moest zijn dat een

toekomsti~e

Hij

vrede niet haar basis kon vinden, enkel in vage strijdwoorden maar wel in konkrete noodzakelijke

De

din~en.

allernoodzakelijl{:ste basis van de WE::relvrede was de macht 9
het leiderschap van de grote mogenhedeno

Dat moest eerst

erkend worden 9 demokratie en vrijheid kv1am vJel later (27) ..
In tegenstelling met het duidelijk idealisms van v66r de
tweede lf.rereldoor1og, spreken deze enkele zi nnen van een
gezond realisme 9 men zou zelfs bijna kunnen beweren dat
Smuts de vJeg van de dromEJn heeft verlaten om eens en voor
~oed

dE:~

TATerkelijkheid te zieno

idealisms niets vermocht
hij die zonde begaan had.

Smuts had wel gemerkt dat

te~enover re~le

oroblemen en dat

Hij wilde de vrede organiseren

zoals de oorlog.
~.~o_pre}

(26) Ibidem., blz. 6143., nMany WfJll-meanin~~think you can
by short cuts arrive at a solutiono But you will notn
Simplification will not help you. Simplification will
mean falsification of thE: real difficulty .... v~
o

(27)

K.C.Ao~

blzo

~14J-6144o

- 41 Maar hoe zijn zijn nessimistische

~edachten aan~aande

een

igvNl

toekomstig;e V'.redeskonferentie te vereenzelv~ met zijn
Holi~stische levensbeschouwin~ ?

In feite zijn de ho-

listische idealen niet Vfranderd, iATel de methodes om ze
te bereiken en ook het inzicht dat het tach allemaal niet
vanzelf gaat 9 zoals Smuts wel eens ve:rwachtte
loofde dus

no~

0

Smuts

.~e·-

in een holistische internationals gemeen-

schan, maar hij was er zich ook van bewust dat de we~aar
toe, lang en moeilijk zou zijn.

B.

Ret verlo0n der feiten.

Stilaan

~roeide

tijdens de

oorlo~sjaren

een samenwerking

tussen de Geallieerde mogendheden, 1Arelke tot ui ting kwam
in verschillende verdragen die zouden leiden tot de bijeenkomst te San Francisco.

I. Van het Atlantisch Charter tot Yalta.
Reeds op 14 augustus spraken ChVrchill en RoosE-;vel t in hEJt
Atlantisch Charter de hoop uit dat weldra een systeem zou
ontwikkeld worden 9 dat de kollektieve veiligheid zou vrijwaren (28) en wanneer later in 1941 een koalitie tussen
Groot Britanje, de

Vereni~de

van de Socialistische

Staten van Amerika en de Unie

So~t-Renublieken

was er reeds een duidelijke

nei~in~

tot stand kwam,

merkbaar om deze koali-

tie een duurzaam karakter te geven door het onrichten van
een

90

instrument van internationFtle noli tie Gij

(28) Zia

bijla~e

(

2 9)

o

I.

(29) F. VAN LANGENHOVE, La crise du systeme de securi te col-·

lective des N8.tions

hoff, 1958, blz.

Unies~

t6
r~.

1946-1947. Bruxclles, 1ij-

---------
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Van het Atlantische Charter zei Roosevelt dat het niet
alleen bet:rekkin9; hA-d on die delen van de wereld die aan
~rensden

de Atlantische Oceaan
Smuts

lt-Tas

echter niet ero.;

maar on heel de wereld

.cz:E~estdrifti~

(30)~

over di t Charter,

vooral omdat het zo alg;emeen was dat men het verkeerd kon
interpreteren; zo haalde hij in de Volksraad een interpretatie aan van de Amerikaan Wendell Willkie 9 die de kwestie
van

"~Tri

jheid 9 in het ChartE;r ui tlegde alsof daardoor aan

alle vrijheidslievende en naar vrijheid strevende volkeren, de valle vrijheid zou moeten

~egeven worden~

Het

Commonwealth werd daardoor veroordeeld omdat hierin zop;e-·
ZE1gd de Vrijheid van statEH1 aan banden werd gelegd door
En~eland.

Dit deed Smuts natuurlijk vrezen voor zijn

'' g;eheel ov van het Commorn!Vea.l th en daarom noemde hi j het
Atlant isch Charter :

99

·va.gE~

alg;emeenhedE;n

9
0

Q (

31)

Q

Dit zei hij in 1943 9 maar on het einde van datzelfde jaar,
II

nlc. op 19 oktober verklaarde h1.j echter in zijn Guildhall
Speech 9 vvHet Atlant isch Charter bevat reeds de schets van
ons toekomstig veiligheidsnlan en een rijker en betere ervaring zal hat ons

mo~elijk

maken om dit te vervolledigen

(J2)o
(30) W.

ARNOLD-FORSTER~

Charters of the peace, blz. 9Q

(31) Zie Debatte van die Volksra~d, vol.
33!4=33Ib7------------------~

(32) K.C.A.

194~,

deel V, blz. 6045.

45, 1943, blzQ
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Het lijkt alsof vage

al~emeenheden

bij Smuts nogal vlug

kunnen veranderen in een schets van een
1 januari 1942
Natiesoo 9

brs~~ht

~eteker:d

de

a9

veili~heidsplan.

Verklarin,g; van de

Veren~gde

door de af.c;:;cevaardif.Sden van 26 rege:rin-

Bri tanje met haar Statr:Jn."'bondslanden, behalve Ierland

(33).

Later in januari verklaarde ook de Amerikaanse

Republieken 9

ver~aderd

in Rio

met het gemeenschappelijk

dE~

Janeiro 9 zich akkoord

pro~ramma

van doelstellingen en

princines, in het Charter ongenomen (J4)o
Over het ontstaan van de

Ve~enlgde

Naties, verklaarde

Smuts dat de naam : Verenigde Naties een nieuli\T koncept
was dat meer betekende dan het oude van de

Volkenbond~

?;V.Jij v.rillen niet meer een t3ond, maar iets meer gedefinieeerd
en organisch 9 met, zelfs in het begin, minder ambities maar
meer duidelijkheidu(35)o
Qp een vraag van Louw in de Volksraad 9 zou hij veel later

in 1944 9 in verband met Zuid Afrika 9 s ondertE=.;keninr-; 9 verklaren dat de

Unie-re~erin~,

als ondertekenaar vRn de ver-

klaring der Verenigde Naties, het
gramma van

doelstellin~en

~emeenschappelijk

en beginselen, vervat in de

(33) Zie bij1age I .
(34) Vlo ARNOLD-FORSTER 9 op. cit., blz. 12 9

uro~e-

"o•• common programme of nuruoses and principles embodied in thE:
Charter 9 • o • "go ..
(35) KoC.A. 1940-1943 9 deel IV 9 blz. 5411 9 ' 9 He do not
want a mere League 9 but something more definite and
organic 9 even if to be~in 9 with more limited and
less ambitious thAXl the Lea~ue, . ,. ~
0

•

9

o

o

- 44 zamelijke

verklar·in~~

bekend als het Atlantisch Handvest,

onderschreef en dat de Unie 9 samen met de Verenigde Naties
ondernam om haar middelen 9 militair en ekonomisch 9 tenvolle te

~ebruiken

ter__en

_)rie

dE:;

lYlo~endheden

met wie z i j in oorlo_g; o;E::wikkeld was 9
re~erin~en

dere

zou samenwerken

~n

EJn

en hun aanhangers 9

da t hi j met de an-

niet met de vijand een

aparte wanenstilstand of vrede zou sluiten (36) .
De

vol~ende

stan was de

verklarin~

van Moskou van novembE.n'

China 9 waarin deze landen erkenden dat er een noodzakelijkheid bestond om zo

vrof~'?; mo~elijk

een algemene internatio-

nale organizatie te stichten 9 gebaseerd op de

~rincipes

van

souvereine gelijkheid van alle vrede-lievende Staten en
voor de bewaring van internationals vrede

( 3 7).,

en veiligheid

Er werd echter nog niet gesproken over dE; real is at j_e

hiervan ..
In de

wE~rkelijkheidszin

tt\raarin hij op dat ogenblik

verkeer~

de 9 is Smuts ?.eker ,g;een P;rote voorstander geweest van di.t
overhaastig tewerk gaan en de nadruk die men

le~de

op de

gelijkheid van de Staten.
Daarop volg;ens de Verkl8..ri n.~ van Kairo door
V .. S.A. en China, dit on l
klarin~

decE~mber

En~eland

9

de

1943 met daarna de Ver-

van Teheran op 6 december 9 waarin deze landen eens-

gezind een vrede wilden die altijd zou blijven duren 9 zich

(36) Zie Debatte van die Volksraad, 1944 9 deel 47 9 blz. 63o
~-~---~-~~~-~~-----(37) Zie bijla~e J , zie ook Wg ARNOLD-FORSTER 9 op. citcSl
blz. 10-llo

- 45 wel bewust dat deze vrede slechts mog;elijk zou zijn indien
ze hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en zouden kunnen
rel{enen op de goede wil van alle volkeren ter wereld die
zoals zi j

9

gee:.:.~t

in hart en

9

beslist waren om tyrannie en

slavernij 9 verdrukking en onverdraagzaamheid uit te
( 38)

~issen

0

Tot 21 augustus 1944 9 de dag waarop de Dumbarton Oaks Voorstellen begonnen 9 bleef het echter bi j deze princi pe . ·verklaringen, die blijk

~aven

van de hechte wil tot samenwer-

king om de vrede blijvend te handhaven.
De Dumbarton Oaks Voorstellen, waren de eerste echte po,gingen tot het uitwerken van een internationaal Handvest :
daar werd door de grate

Mo~endheden

een schema

o~gesteld

dat als kader zou dienen van het Handvest van de Organisatie der Vereni;sde Naties 9 met natuurlijk als grootste verandering in vergelijking met het Volkenbondspakt, het voorstel tot invoering van het vetorecht dat de funktionele
ongelijkheid van de Statenleden zou beklemtonen (39).
Alhoe1~el

Smuts bij deze laatste

streeks betrokken was 9

rna~

niet recht-

WE~rkzaamheden

men niet

ver~eten

vloed on de nolitieke leiders van dat

dat zijn in-

o~enblik

zeer

~root

was, en hiermede wordt dan vooral Churchill bedoeld 9 waarme de hi j zeer nau1.1J in kontakt bleef.

Smuts was dus mE:er

(38) "In heart and mind are dedicated ... to the elimination of tyrann"'"r and clavery, oppression and intolerance .... v~ ibidem, blz. 13. Zie bi jlage I
(39) Zie bijla~e I
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een toeschouwer op afstand (40) die echter
dE~olname

seerd was en IN"iens nietden door het feit dat

hi~

de Unie van Zuid·-Afrika

er~

geinteres-

enkel kan verklaard wor-

de staatsman van een klein land

ltiiHSo

In die zin antwoordde hij

zelf op de vraag van de oppositie waarom hij niE:t betrokken was bij de voorstt=.;llen van Dumbarton Oaks dat dfJZe
slechts bijgewoond waren door de grate

mo~endheden

en dat

de andere Verenigde Naties-Leden daaraan niet hadden deelgenomeno

Verder 9 dat het idee van Dumbarton Oaks enkel

was om als het ware het terrein uit te testen en om de
~rote m~gendheden

in staat te stellen om helderheid te

verkrijgen over het
tie zou

bele~d

voor~ele~d

Dit

ondArwern~

voordat daar een konferen-

worden, waaraan het

~anse

onderwern kon

worden (41).

~ebeurde

on 19 maart 1945; enkele weken

februari had Smuts in

dE~

vroe~er

op 14

Volksraad al een scherpe vraag

van I\1alan te verduren s;z::ekregeno

Nalan

vroe~

wat Y8.lta

juist voor Smuts betekE;nde en het antwoord was

klaa~.:.

dat

Smuts zag; dat daar onder de grate mop;endheden van de wereld
na die

raadple~in~en

tie was 9 die een

van Yalta 9 een eenheid van doel en ak-

waarbor~

betekende voor de toekomst van

de wereld en dA.t hij dacht dA.t iedereen diE.! een ernsti.cse
beschouwin~

was merely ~ c~.istFtnt spectatorn W9KO HANCOCK9
Smuts, the Fier·s of ~orce, 1919-19 50, blz. 429.
(41) Zie Debatte van die Volksraqd, 1942 9 deel 52, blz.
(40)

nHE~

nam van die toestand, waRrin de wereld de

3753.

- 47 laatste vijf of zes jaren vertoefd had, zou toejuichen
dat men aan het einde van de grate oorlog kwam en dat, wat
zijn
de toekomst betrof, daar een eenheid van doel en aktie zou
tussen de
een

~rote mo~endheden

waarbor~

welke hopelijk, lange jaren

zou blijven voor de vrijheid en de vrede in

de wereld (42).

Maar Smuts sprak vooral zijn overtuiging
~rote

uit dat door de eenheid onder de
held de

gele~enheid

mogendheden de mens-

zou krijgen om nieuwe plannen voor de

toekomst te maken (43).
Nadat aanvankelijk pessimisme een zeer grate rol speelde
in Smutsas toespraken en hij ternauwernood nog kon geloven
in de wereldvrede en in zijn eigen holistische teorie over
de eenheid van de internationale gemeenschap, die hij echter nooit
~ingen

volledi~

van de grote

liet varen, is het duidelijk dat de pomo~endheden

om samen te werken, in

Smuts weer de dromer en de idealist doen verrijzen.
kon weer

~eloven

in een

~roeiende

Hij

wil van de staten om al-

les wat mogelijk was, aan te wenden om de toekomstige wereldvrede te verzekeren en een internationale gemeenschap
Ui t te bOUlATSn.

(42) Zie ibidem, deel 51, blz. 1401.
(43) Ibidem, blz. 1401-1402.
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II. De konferentie van San Francisco.
Smuts verscheen weer terug on het internationals wereldtoneel toen de kocferentie van San Francisco samen kwam
op 25 anril 1945.
Hancock heeft bE;slist

on~elijk,

als hij meent dat Smuts

van oordeel wqs dat het spel reeds

~espeeld

was v6<!>r de

konferentie samenkwam en dat San Francisco dus enkel een
theatrale

opvoerin~

van het reeds beslotene, zou zijn (44).

Want Smuts heeft dikwijls benadrukt dat de Durmbarton Oaks
Voorstellen slechts een terreinverkenning betekenien en
dat er no12; zovele problemen onona;elost waren, o.a . de vetokwestie (45).

Daarbij

heeft Smuts

~oed

beseft dat

San Francisco nieuwe dingen bracht (46) en dat het in ze-

kere zin een komprornis was
dat er aan deelnam.

we~ens

het groat aantal staten

Tenandere, zei hij in de Volksraad
I.

over San

reeds voor zijn vertrek

het hele onderwerp loont Swana;er van moeilijkhedenf. (47) en ••·ik beFrancisc~

schouw deze konferentie met de diepste ernst en oak wat
daaruit zal voortsnruiten en ik hoon dat alle kleine landen 9 vooral zij, deze konferentie met diepste belangstelling zullen
zullen

beje~enen

gronden~(48)

en hun hoop voor de toekomst daarop

en reeds

vroe~er

in die Imperiale

Konferentie had hij het zelfde met andere woorden gezegd
(44)

(45)

(46)
(47)

(48)

~

W.K. HANCOCK ~ Smuts 2, The Fields of force, "theatrical perfo~mance 0f it .•• " 1919-1950, blz. 428.
Zie infra Debatte van die Volksraad, 1942, deel 52,
blz. 375Jo
Zie supra, Hfst. III, IV en V.
00
Debatte van die Volksraad, 1945 deel 52, blz. 3755,
n. 0. die hele onderwerp gaan zwanger van moeilikhede "
Ibidem, blz. 3755-3756.
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Als San Francisco niet lukt 9 zie ik niet dan duisternis
voor de mensheid~.(49).

En.tlaat San Francisco tot zijn

andere glories nag deze bijvoe~en dat het een mijlpaal
was in de

lan~e

komst~_,(50).

tocht van de mensheid naar een betere toe-

Ook bij zijn aankomst te San Francisco bena-

drukte hij :''het laatste ~rote gevecht van de oorlog is
~evochten

niet

in Berlijn of waar oak, maar wel hier in

San Francisco.o.(51).
H
Kan men nu nors beweren dat San Francisco voor Smuts enkel
een theatrale vertoning van een spel dat reeds

~espeeld

was 9 betekende ?
Integendeel~

Smuts had ingezien dat de wapens zoun ant-

zettende vernielingskracht hadden gekregen dat een vol~ende

oorlo~

het einde van het mensdom zou betekenen, wat

duidelijk naar voor komt in de
voor de

voltalli~e

aan de huidige

ver~adering

pel~rimstocht

openin~srede,

: we moeten een eind maken

naar de dood, de opmars naar

de zelfmoord van ons geslacht..
~erechtigheid,

,,

die hij hield

We hebben gevochten voor

fatsoenlijkhetd en de fundamentele vrijhe-

den en rechten van de mens, die aan de grondslag
van elke menselijke

vooruitgan~.

li~gen

Laten wij in dit nieuwe

(49) J.C .. SMUTS, jnr .. op. cit., "If San Francisco fails I
see nothing; but stark disaster before mankindn 9 blzo

471.

(50) J .. E. HARLEY

~ Documentary Textbook on the United
Nations 9 Thus may San Francisco add to its other glories the g;re&ter ~lury of becoming anothE~r milestone
in the long march of man to a better future 00 ,blz.441.

jnr .. 9 OPo cit. blz. 470 9 g'The last great
battle of the war Is not being fou~ht in Berlin or
anywhere else, but right here in San Francisco ••• n.

(.51) J .C. SlVIUTS 9

- 50 handvest van de mensheid

uitdrukkin~

geven aan het geloof

in ons zelf en aldus aA-n de wereld en aan het

na~eslacht

verkondiP:;en dat deze oorlog niet enkel een dierlijke geweldstrijd tussen volkeren was, maar dat achter deze stoffelijke strijd een ideaal lag : het vertrouwen in de gerechtigheid en een vastberadenheid om de fundamentele rechhandhaven~

ten van de mens te

en vri jere wereld te boulfren .
Deze

~evoeli~e

van de

woorden,

om 9 op dE;ze basis, een betere
0

•

..(52).

uit~esproken

aan het begin van

~~n

Konferenties 9 die ooi t hadden plaatsgE;-

voornA.A.mstE~

had, maken het duidelijk dat de idealist Smuts voor een
groat deel weer de pessimist heeft overwonneno
de ganse konferentie Smuts als een

men,~eling

Toch zal

van dromen

en werkelijkheidszin openbaren.
Smuts heeft in deze Konferentie een zeer grote rol gespeeld en zijn invloed was onoverschatbaar
was hij het, die de

openingsrede

~

niet alleen

uitsnrak 9 maar hij

kreeg ook de leiding van de komissie voor de Algemene Vergadering en was de ontwerner van de Preambule.,
is Smuts 11 stemuel

~edrul~t

Daarnaast

on bijna alle hoofdstukken van

het Handvest.,
Smuts op zijn beste, zou men kunnen

zeg~en,

de

dromer om het ei.gen

ont~oochelingen

holistisch

idee~

maar toch

genoe~

door dik en dun na te

(52) CRAFFORD, .2.J2..:2· it.

9

blz. 3 59-360.

~elouterd

vol~en.

door
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5. Beoord:Jlin;:;.

A. DE GROEI VAN DE HOLISTISCHE IDEE BIJ SMUTS.
~eschiedenis

Het is moeilijk om in de
.!;/-...
T h eorlen
een

van de Politieke

.L"'UM:!Oretikus te vinden wiens werk niet tijdens

zijn leven een groeiproces onenbaartle. Nemen we bijvoorbeeld iemand zeals Calvijn 9 die oorspronkelijk voorstander
was van een aristokratische regeringsvorm, later overschakelde op de konstitutionele staatsidee om uiteindelijk in
te zien dat de vertegenwoordigende vorm het meest de Vrijheid van de staatsburger waarborgde (53).

Een ander

schoolvoorbeeld vinden we bij de grondlegger van het Wetenschannelijk Socialisme Karl Marx, die in zijn jeugdwerken een onvoltooide teorie veropenbaarde maar een volwaardi~ tf.eoretikus werd in ~vzur Kritik der Politischen
Q~{onomi,

n

en "Das Kapi tal vo (54) •

Zo bemerken wij bij Smuts ook een duidelijk onderscheid
tussen zijn jeu;sdwerken

~

gWalt Whitman; a study of the

9

Evolution of Personalityn of
en het latere

Q~Holism

9
G

An Inquiry into the vJholeQg

and Evolution 9v maar vooral een grote

evolutie in zijn toespraken en opvattingen.

Men heeft soms

de indruk dat die eerste we:rken filosofie om de filosofie
bevatten en nooit de stap naar de werkelijkheid zetten ter(53) tAfoA. DUNNING ~ A History of Political Theories 9 From
Luther to Montesquie u 7 The f'lac- r·1illan Co, New-York 9

9e ed. 1959~ blZa
(54) Hiermede wordt bedoeld dat zijn jeugdwerken, zoals de
artikelen ~ iozur Judenfragee~, Zur Kri tik der Hegelschen
Rechtsphilosophie gu 9 nKri tik der He~elschen StaatsphilosophieH en de bep;inwerken samen met Engels nDie Heilige Familie 09 9 °~Nationalokonomie und Philosophie' 0 en
~vneutsche Ideologie'~ (waaraan ook Mazes Hess meewE~rkte) 9
met daarbi,j zijn VOThesen uber Feuerbachn geen echte

- 52 wijl het laatste daarin wel
spraken gebeurde.
mens 1ATijzer wordt

slaa~t

wat ook met zijn toe-

plee~t no~al

Men

naar~elang

eens te zeg;gen dat een

hij in ouderdom wint en men

bedoelt daarmee dat ougedane

ervarin~en

de werkelijkheid onthullen.

Dit is als reden voor een

meer de zin van

groeiproces te aanvaarden.
B i j IVlarx waren deze ervari ngen he t kontakt met Engels, da t

hem ertoe aanzette de Ekonomie dieper te bestuderen en
vooral de politieke en ekonomische krisis van 1848 9 waaruit de boergeoisie sterker dan ooit tevoorschijn kwam,
terwijl ze integendeel, volgens Marx teorie, had moeten
verdwijnen..

Deze toets met de werkelijkheid had als oor-

zaak dat hij zijn teorien

overwoo~

ner konklusies te komen in zijn
Smuts had al een inzicht in de

om tot meer volwasse-

lF~.tere

werkeno

~eleidelijke

mislukking

van de Volkenbond, v66rdat hij aan wvHolism and EvolutionGi
began te werken; dat betekent echter niet dat hij zijn
dromen al verwierp, maar hij zou ze meer uitwerken omdat
hij wist dat een vage teorie niet voldoende zou zijn om
een konkreet beleid te voeren.

Vandaar dat hij meer aan-

dacht schonk aan de delen en hun onderlinge verhoudingen .
•

0

•

oorspronkelijke elementen bevatten 9 integendeel eerder andere teorien aanvielen of zoals ook g'Het Kommunistisch Nanifest~ nog geen voltooide teorie bevatteno
9

- 53 Haar nif;t de ganse filosofie van Smuts is te vinden in
de boeken die hij schreef 9 een groot deel li~t ver~orgen
in zijn toespraken en juist hierin ligt een duidelijke
All1oewel dit het onderwerp zal wor~

evolutie verscholedc

den van de volgende hoofdstukken, kan hier toch al vermeld
worden dat zijn idealisms stilaan plaats zou laten voor
een meer realistische

visie van de internationals be-

trekkinP;en 9 zonder dat dit idealisme echter ooit volledig
zou verdwijneno
ltJaar zijn

WE.!I'l{E~n

dus een groei doormaken naar een meer

uitgewerkte en meer op de praktijk gerichte teorie 9 zal
zijn uiteindelijke visie door de opgedane en dikwijls
ontgoochelende ervaringen 9 aan zin voor de werkelijkheid
winneno

B

o

SHUTS PLAATS IN DE HESTERSE PO LIT IEKE TEORIE'e1T.

Men kan de stellingen van de grote teoretici bijvoorbeeld
indelen naargelang hun ouvattingen over soevereiniteit
of over het tot stand komen van de politieke gemeenschap,
naar~elang

ze utonisch of realistisch zijn of zich al dan

niet op ervaring:: baseren.

Dit zijn dan nag maar enkele

kriteria voor indeling want er zijn

nog tientallen an-

dereo
Jeremy Bentham schreef in 1776 in ?.i jn eerste boek cvFrag••

ment of Government 09 9 ·The season of fiction
en daarmede gaf hij dan

~6k

•

1s

r,n

now over"

een indeling van de politieke

teorien tussen de fiction-teoric

van Kant, Heg;el en andere

- 54 en aan de andere kA-nt de 1ec?M-die fSebaseerd was op de utiliteits~edachte

(55)0

Enfantin~

~~n van de minder bekende

teoritici en hoofd van de opvolgers van Saint Simon veTdeelde op zijn beu~t de rolitieke en sociale geschiedenis
in vijf periodes in : de oudheid tot Socrates 9 de postSocrateso periode tot de Kristelijke wereld~ de Kristelijke wereld tot Luther 9 van Luther tot Saint Simon (:;n
vanaf Saint Simon; zijn kriteria van indeling was het organisch- of kritisch zijn van deze periodes : zo vond hij
de eerste 9 derde en vijfde oeriode organisch en de tweede
en vierde kritisch (56)0

Dit brengt ons dichter bij het kriterium 9 dat wij willen
gebruiken 9 namelijk de aard van de oolitieke gemeenschap
want zo kunnen we ons beperken tot twee

~~rote

indelingen

en een van de tweE; zullen wij Smuts thuisbren~en en opzoeken welke invloeden hij onderging om tot deze idee te komen ..
I.

Smuts als voorstander van de organische idee"

De politieke geschiedenis is gekenmerkt door een strijd
tussen de voorstanders van de
van

oovattin~

ne~atieve

staatsidee 9 die

v.raren dat de staat een kunstmatig produkt

van de mensen was, geschaoen om hen te helnen om een bepaald doel te bereiken, en de voorstanders van dE1 organische staatsidee die de staat bsschouwden als een op

(55)

Wo EBENSTEIN

Geat Political Thinkers 9 Holt, Heinehart en Winston-;Je eda 9 1965, blZo 496-506.
(56) W.A. DUNNING : OPo cit. Oeuvres de Saint Simon et
:1:~,~!!3-!lt!_ ~, deel XLI en XLII 9 aangehaald in ~ fl:gW.
1-f~l!~§--~-~L.!... ~2-~§~_UQ.fJ.r 9 blz 3 59
~

o

o

- 55 zich zelf staande ~eheel 9 volledig samenvallend met de
samenleving als dusdanig.

De eersten legden de nadruk op

het individu 9 de laatsten op het sociale geheel en de wil
van de

staat~

terwijl het de funktie van het individu

1~Jas

bij te dragen tot grootste welvaart van het geheel.
Nen kan natuurlijk Smuts moEJilijk rechtstreeks bij een van
deze twee strekkingen thuis brenfr,en omdat hij op de eerste
plaats bekommerd TN"as over de internationals verhoudingen
en de internationale staat 9 en in die zin weinig geschreven of gezegd heeft over het individu en de nationale
staat.

Maar in onze paging om de

nationale

staatsteori-

en te projekteren op een internationaal vlak 9 in welke
paging de staat de rol

~aat

suelen van het individu en

de internationals politieke gemeenschap deze van de

staat~

gemeenschap 9 kunnen we gc:.;rust beweren da t Smuts een voorstander was van de organische idee wegens het belang dat
hij hechtte aan het geheel.

Het geheel was voor hem meer·

dan de som van de delen en hiermede stemt hij overeen met
de organische opvatting dat de staat meer· is dan de som
van do individueno
Voor Smuts groeide de internationale samenleving 9 zoals
het geheel 9 naar een eenheid en daarom kan men zich de
vraag stellen "TAraar er in deze

groE:~

i plaats is voor een

kontrakt ; "VIrant zo1tJel de Volkenbond als dE) Organisatie
der Verenigde Naties zijn tot stand gekomen door een kontrakt dat de landen met elkaar hebben geslotena

Daarbij

zijn de voorstanders van de kontraktteorie bijna allen
oak voorstander van de negatieve of machine-staatsideeo
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laten we daarvoo:r even nagaan wat vogroeiQo juist be-

tekent o

Groe i

"~TEn'onderstel t

een zekere evolu tie maar

daarbij dat het resultaat van deze evolutie vanaf het eerste ogenblik in een zekerc:' mate in de kiem bE)Sloten ligt;
men kan niet groeien van een steen naar eE;n volwassen mens 9
wel van een kind naar een voliArassen mens 9 en in di t kind
ligt dan reeds dc; potentie van het volwassen-mens-zijn
verborgeno

Daarom is eE;n groei van een natuurstaat naar

een volwaardig georganiseerde gemeenschap onmogelijk 9 maar
de groei van

eE.~n

zekere inherente vorm van organisatie

naar een volmaakter vorm is daarentegen wel mogelijk..

De

natuurstaat-ideeen van Hobbes 9 waar een oorlog heerste van
ieder tegen ieder en T!>Jaar geen enkele vorm van poli t ieke
organisatie 9 zelfs niet in de allerkleinste mate 9 bestond
is louter teoretisch en onwerkelijk als men in termen van
groei denkt.

Zelfs de natuurstaat-idee van Locke waar

het natuurrecht heerste, dat gekend werd door de rede maar
waar ook elke vorm van politieke organisatie ontbrak 9 of
de natuurstaat van Rousseau waar de mens goed was 9 voelende wat de natuurwet hem voorschreef 9 blijken in dit licht
maar onwerkel i jke

teoriE.~n tE:

zi jn

o

Smuts geloofde in de groei van de internationals politieke samenleving 9 hij kan dus nooit

geloof~

hebben in een

sociaal kontrakt als eerste basis van de organisatie van
het internationale leveno
De twee handvesten vJaren voor hem clan ook een soort boves.tiging van de groei naar eenheid of een poging om deze
groei te institutionaliseren.

Ondanks zijn bijdragE; om

- 57 de internationals eenheid te verstevigen door een soort
kontrakt9 bleef Smuts in elk f58Val een voorstander van de
organische idee van de politieke gemeenschap en zijn bijdrage tot het Handvest muet in dit licht beschouwd worden"

II .. Beschouwingo

Smuts die de Volkenbond als de voldoening van de nood 9
die de mensheid had aan een holistisch geheel, zag 9 moest
noodzakelijk in deze idee ontgoocheld worden.
choocheling kan men twee zaken doen

~

Na een ont-

men kan alles opge-

ven of men kan nagaan welke de oorzaken van de mislukking
zijn geweest"

Smuts heeft gelukkig het laatste gedaan en

hi j heeft zeer juist ingE:;zion welke de oorzaken IATaren

de oversimplifikatie en het gebrek aan leiderschap en dit
inzicht heeft zijn latere teorien tot een
senheid gebracht.,

grotE.~re

volwas-

Smuts heeft ook gelukkig niet zelf

meer beleefd dat ook zijn ideaal van het Britse Gemenebest in duigen zou vallen want hij stierf lang voordatDr
Verwoerd de Republiek van Zuid Afrika uitriep 9 alhoewel
hij wel zoiets ver11\Tacht had wanneer de nationalisten in

1948 aan het bewind kwamen in dat lando
Hier raken

\tfe

aan Smuts grootste fout

~

een organische

of holistische opvatting van de internationals gemeenschap heeft het voordeel dat het benadrukt dat de landen
niet los van elkaar 9 maar in een bepaalde gemeenschap
leven; maar het hGeft het grote nadeel da t door te veE:l
aandacht aan het gGheel te vestigen 9 wordt vergeten dat
de delen een eigen leven en eigenheid hebben 9 welke beklemtoond moeten worden.
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In onze poging om het nationale te schuiven on internationaal vi~k 111rordt dit WfJer zeer duidelijko

De

nationale

staat is een feit sewordln wanneer in 1648 bij de Vrede
van vJestfalen erkend 'tt\Terd dat het grote Dui tse Rijk verdeeld was in nationalo staatjesg
men de nationale staat niet

Van dat ogenblik af kan

meE~r

wegdenken uit de politie-D

ke geschiedenis omdat deze staten stilaan hun anders-zijn
en eigenheid begonnen te tonen.

Maar er zijn ook pogingen

geweest om deze meer betekenis te geven dan wat het 9 in
feite 9 was

~

sommige teoretici waarvan Bluntschili wel de

voornaamste was 9 beweerden dat die staat een eigen persoon=·
lijkheid had ..
Een staat is oak zeer dikwijls een natie 9 dit wil zeggen

dat de mensen die in een bepaald staatsverband leven niet
alleen politieke of

gehelen zijn maar dat

~eografische

dit volk ook wordt samengebonden, een samenhorigheidsgevoel heeft of zich anders voelt dan een ander volk door
andere redenen zoals tradities,
schappelijke beschaving

~

gewoontes~

taal 9 gemeen-

dit wekt bij de mensen een

eenheidsgevoelen op en zo ontstaat een entiteita
Smuts verwaarloosde deze eigenheid van een bepaalde staat
volledig en dat was zijn grate fout; want

€~en

nale gemeenschap komt niet tot stand door het

internatioprijsgevE~n

van statenbelangen zoals een nationale gemeenschap geen
zin

hE~eft

als daarvoor de eigenheid en belangen van het

individu zouden opgeheven wordeno
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~

Smuts organische idee 9 ?oals alle organische opvattingen
is niet helemaal verkeerd maar dan moet daarbij gespecifieeerd worden dat de staat en de internationale gemeenschap
als gehelElD

meer

V8I'ID0£?;8l1 9

dan de som van respektievelijk

alle individuon en alle stateno

Het is duidelijk dat men 9

als men in gemeenschap optreedt 9 meer kan doen dan men afzonderlijk zou kunnEnl omdat de eisen van de specialiteit
hier geldeno

Maar dit wil nog niet zeggen dat de gemeen-

schap op zich zelf meer is dan de som van de
respektievelijk de stateno

individu~n

9

Enkel in de negatieve rol van

de staat of de internationals organisatie geloven 9 is
daarentegen ook weer verkeerd want dan zou men aannemen
dat elke politieke organisatie geen enkel positief aspekt
in zich zou dragen en dit geeft ook geen voldoende ant111Toord op de vraag naar d) zin van deze politieke gemeenschapo
Waarom zou een bepaalde tussenvorm niet erkend worden als
de beste oplossing, waarom niet aanvaarden dat de delen
meer betekenis hebben dan het geheel 9 dat zij het voornaamstE) zijn maar dat anderzijds het geheel een noodzakelijkheid is en dat deze noodzakelijkheid niet enkel negatief is ?
Zoals in de nationale staatsteorie bijna algemeen wordt
aanvaard dat de dienststaat de beste oplossing is voor
de problemen van uolitieke

organisatie~

dit wil zeggen

dat wordt erkend dat het individu het voornaamste is,
waar rond alles draait maar dat de staat meer en meer in
deze individuele sfeer moet mengen 9 wanneer dit

\.,m

be-

- 60 langri jke zaken gaat 9 wat dan ·weer ten goede aan het individu zal komeno

Zo kan men toch ook de internationale

gemeenschap zienQ

Dit zou betekenen dat de konstitueren-

de staten op de eerste plaats komen maar dat de internatio=

nale organisatie de
te regeleno

Dan

bevoe~dheid

krijgt om belangrijke zaken

zouden ook alle twistpunten betreffende

de aard van de poli tieke gemeenschap verdv1ijn en

o

Van de teorie of de erkE)nning naar de praktische verwezenlijking is echter nog een zeer grate sta:po

l~aar

tach zou

hf!t bestaan van de Verenigd(-:; Staten van Amerika een
maoi vaorbeeld kunnen wordeno

Z8f31'

Reeds in het begin van de

19de eeuw schreef Tocqueville in

u~nemocracy

in

Americav~

dat het systeem van de VoS . Ao de absolute soevereiniteit
vermeed en dat het good funktioneren van dit systeem
daaraan te danken was

o

De soevereini tei t TJJas verdeeld

tussen de deelstaten en de Verenigde Staten.

Deze laatste

hadden macht over het volk niet door de officiglen van de
deelstatE~n

maar wel door eigen mensen en dat was het enige

van het systeem (5?)o

Alhoewel het zo normaal lijkt dat

de internationals organisatie of gt:;meenschap op zich zelf ~
die de VQSoAo

zij~dit

systeem met welslagen

gebruik~

zijn

er tach nag weinige mensen die gelaven dat dit gaed zou
zijn voor de ganse internationals gemeenschapo

In ell{

geval blijft Smuts 9 vooral met zijn aanvankelijke idealistische opvatting, hier zeer ver vandaano

---------- ----· ------------------..

(57) WuAo DUNNINGQ
268 - 278"

.

OPo

cito

2

From Rousseau to S~encer, blzo
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Hen kan wel zeggen dat Smuts algemene bijdrage tot de
idee van de internationale gemeenschap 9 gelegen is in de
nadruk die hij legde op het organisch karakter van deze
gemeenscha-p maar dat hij onvolledig was door te weinig
de nadruk te leggen op het eigEnc en specifieke van de af-

zonderlijke konstituerende stateno
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hrOOFDS T1JK

IV DE ALGEMENE VERGADERING EN DE EKONOMI-

SCHE EN SOGIALE RAAJ!_.

Smuts was voorzitter van de tweede Kommissie, die al de
zaken betreffen de
heid had.

Al~emene Vergaderin~

onder haar bevoegd-

Deze Komissie was onderverdeeld in vier technische

KoMmittees: het eerste hield zich bezig met alle vraagstukken van Struktuur en Procedure.

Technisch Kommittee twee

onderzocht Politieke en Veiligheidsfunktieso
stond in voor de Ekonomische en Sociale

Het derde

Samenwerkin~

en het

vierde voor het Voogdijstelsel.
In verband met Smutsa bijdrage tot Handvest zijn vooral
de werkzaamheden van de Kommissie zelf en deze van het derde Technische Kommi ttee van be.lang.
Alhoewel Smuts 9 als voorzitter 9 zich heel dikwijls in de
diskussies mengde, blijven deze inmengingen over het algemeen beperkt tot het handhaven van een ordelijke bespreking,
en heeft Smuts niet zoveel oorspronkelijke
gebrachto

idee~n

naar voor

Maar tijdens zijn oorlogstoesnraken en ook op

de Konferentie van San Francisco heeft hij zeer veel belang gehecht aan de ekonomische en sociale samenwerking van
de Statenleden van de Organisatie der Verenigde Naties.
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Al~emene Vergaderin~ •

.Als voorzitter van de kommissie 9 was het Smuts 0 taak om een
tekst op te stellen over de juiste funkties van de tweeds
kommissie~

zo was zijn

opvattin~

dat de kommissie de voor-

stellen van de Tochnische Kommittees zou bestuderen en aanbevelen 9 betreffende werkzaamheden van de Konferentie op
alle zaken die tot het domein behoorde (1).
Wat de Technische KommitteE;s betrof voorzag hij voor het
eerste Kommittee dat de struktuur en procedure behandeld 9
dat het zich zou bezip; houden met de zaken die in het hoofdstuk

5 van de Dumbarton Oaks voorstellen werden vernoemd

9

voornamelijk de sekties A9 C, D en de toepasselijke paragrafen van sektie B (2) en de kommentaren en voorstellen die
in dit verband door de regeringen, die aan de San Franciscokonferentie deelnamen 9 aan bespreking onderworpen waren (3).
(1) Commission II, General Assembly u~Functions ~to consider and recommend Conference action upon draft oronosals
submitted to it by its Technical Committees and unon
other matters relatin~ to its fieldsn U.N.C.I .. 0. 9 Doc.
74 9 11/2 9 vol. 8 9 blzo 15.
(2) Zie bijlage I
(3) U . NoCoi.0. 9 Doc. 74 9 II/2, blz. 15. uwTechnical Committee 9
I 9 Structure en Procedures. Functions : to prepare and
recommend to Commission II draft provisions fo~the Charter of the United Nations relating to matters dealth
with in ChartE=;r V of the Dumbarton Oaks Proposals on
structure and procedures (Section A 9 C9 D a~d the pertinent paragraphs of Section B) and to the comments and
suggestions relevant thereto submitted by the Governments participating in the Conference.
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Het tweede Kommi ttee bevoegd voor Poli tieke- en VE)iligheidsfunkties zou ook weer voorbereidingen treffen en aanbevelingen doen aan de tweede Kommissie, ditmaal in verband met
Hoofdstuk 5 van de Dumbarton Oaks voorstellen, vooral sektie B, en oak met de voorstellen en suggesties door de regeringen gemaakt (4).
Het

derdE~

Kommi ttee over de Ekonomische Eln Sociale Samen-

werking v-ras bevoegd over de toepasselijke paragrafen van
hoofdstuk V en hoofdstuk IX en

re~eringsvoorstellen

(5)

en het laatste Kommitte van het Voogdijstelsel, zou voorstellen maken in verband met een systeem van

·}Jernationale

beheer van afhankelijke gebieden met dit verschil dat deze
voorstellen zouden gelden voor KommissiE: III, die zich bezighield met vraagstukken betreffende de Veiligheidsraad
( 6) "

Dit is normaal omdat de Veiligheidsraad een zeer grate zeg
heeft betreffende bElheerde gebiElden : Smuts he eft dus de

( 4) Ibidem, Doc 74, II/2 9 blz 16. '9Technical Commi tee 9 II,
Polical and Security Functions. Functions : to prepare
and recommend to Commission II draft. Provisions for
the Chanter V of the Dumbarton Oaks Proposals on Political and Security functions (especially Section B) and to
the comments and suggestions relE;vant thereto, submitted
by the Governments participating in the Conference.
(5)Ibidem 9 Doc . 74 II/2, blz. 16. 00 Technical Commitee II 9
Economie and Social Cooneration. Functions ••o dealth
with in the pertinent paragraphs of Chapter V and in Chapter IX
( 6) Ibidem, Doc.. 74 9 II/2, blz 16 vvTechnical Committe IV,
Trusteeship Systemo Functions : to prepare and recommend
to Commission II, and to Commission III as necessary,
draft provisions on principles and mechanism of system of
international trusteeship for such dependent territories
as may be subsequent agreement be placed thereunder 90
o

n •

•

o

o

o

o
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funkties van dE:ze Technische Kommi ttees hierdoor zeer
duideliJk omschreven .
De voornaamste
AlgemenE3

veranderin~en,

Ver~adering;

door de Kommissie voor de

onder leidino; van Smuts, voor.g;esteld

8n nadien ook aangenomen 1ATA.ren 7 in

vergeli jking met het

Volkenbondspakt en de Dumbarton Oaks voorstellen de volgende :
Art ikE~l 3 - § 1 7 van het Volkenbondspakt ze i

..

De

Ver~aderin~

zal bestaan uit vertagenwoordigers van de

Leden van de Bond; maar hoofdstuk V, sektie A VA.n de Dumbarton OA.ks voorstellen luidde

~

ijQAl de leden van de Org;a-

nisatie ?.ullen leden zijn van de Al.g;emene Ver,g;adering .... Qij.
Ondanks deze verbale

wijzi~ing

is de Vergaderin,g; bij beiden

het orgaA.n waarin alle leden zitting hebben maar het verschil bestaat erin dat bij de Voorstellen de term

~verte-

genwoordigers 9u weggelaten werd, wat tot gevol.g; hFtd dA.t een
veel direktere verbirlding tussen de organisatie en de leden
weergegeven werdo
hoofdletters :

Ret tweede verschil is een kwestie van

' 0 Leden~'

werd 9vleden' 9 di t om het onderscheid

tussen de Leden van een van de hoofdorganen van deze OrganisA.tie 7 duidelijker te maken (?).

Dit waren de voornaam-

ste verschillen, wat samenstelling betrof, tussen het Pakt
en de Voorstellen.

Daarnaast valt er on te merken dat een

Lid niet meer dan drie vertegenwoordigers mocht hebben (8)
------ -----------· - - - - - -

( 7)

Zie bijvoorbeeld A.rto 108 91 Amendments to the present
Charter shall come into force for all Members of the
United Nations~ when they have been adopted by a vote
of two thirds of the members of the General Assemblyvv.

( 8) Artikel

J, § 4, zie Bijlage II.
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in het Pakt terwijl in de Voorste11en er snrake was van
vijf vertegenwoordi~ers 9 wat weerhouden werd in het Handvest (9).
De ~rootste verandering echter betrof de funkties en bevoegdhE~den van de A1gemene Vergaderinl:S 9 want

waar tijdens

9

de Volkenbond de funkties vqn Vergadering en Raad dikwijls
samenvielen 9 was de scheiding in het Handvest vee1 duidelijker, voora1 door artike1 10 gerege1d.
Zodoende werd een konf1ikt betreffende bevoe~dheden bijna
vol1edi~

vermeden en daarbij werd de verhouding van Veilig-

heidsraad en A1~emene Vergadering te~enover elkaar genreciseerd door artike1 11 9 paragrafen 1 9 2 en )

9

artike1 12

naragrafen 1 en 2.
Anderzijds was er in de Vo1kenbond
ge1ing

~etroffen

~een uitdr~kke1ijke

re-

voor de werkzaamheden op niet-po1itiek ge-

bied9 terwi j1 in het Handvest art.• 1.3., 1b een algemene opdracht aan de A1gemene

Ver~adering

werd gegeven voor niet-

po1itieke werkzaamheden.
Verder is daar nog het feit dat het Handvest in art. 13,
parap;raaf 1 9 a verk1aart dat de

Al~E?ffiE)ne

Vergaderina; stu-

dies en aanbevelinP-;en za1 ondernemen ter bevordering van
de

ontwikke1in~

van het internationaa1 recht en zijn kodi-

fikatie9 iets dat in het Vo1kenbondspakt vo11edig ontbrak.

(9) Cfr. art .. 9 § 2 9 zie Bijlage IIo
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Het bud~Ptrecht werd exnliciet aan de A1gemene Vergadering
~e~even door art.

117 9 1, terwij1 dat niet ~ere~eld werd

in het Pakt.
Wat de stemming betreft werd de unanimiteit voor belangrijke zaken geldend in arto

5, 1 van het Pakt,

vervan~en

door een 2/3 meerderheid in art. 18 9 2 van het Handvest en
kwam er oak de nieuwi~heid van het stemverlies bij nalatigheid in betaling (10)&
Dit waren de grootste veranderin~en 9 die de tweede Kommissie,
onder leidin~ van Smuts besprak en uitwerkte (11) doch
Smuts
~en

0

WE:rkelijke bijdrage bestond niet in deze veranderin-

want uit de aard van de zaak had hij hiermee niet zo-

vee1 te doen..

Zijn voornP.amste taA."k was immE3I'S al de voo:·-

stellen te ordenen 9 te kombineren en voora1 ordelijk te laten ui t1!Verken.,

In di t verband kwam nag een va,g,rdigheid

van Smuts te voorschijn, namelijk de ontzettende vlugheid
en kunstigheid waarmede hij de besprekingen 1iet verlonen ..
Enke1e

voor~eelden

kunnen dit illustreren..

0~

30 mei began

de eerste zitting van de tweede Kommissie en de Russische
afgevaardigde diende een voorstel in; wanneer hij

daarmeE~

k1aar was vroeg Smuts :"Wi1 iemand hierover een diskussie
houdcn ?" En na enkele ogenb1ikken van zwi jgen: "Dan is het
goedp;ekEJUI'd 9 we gaan over naar de volgende
ze was weer een Russische en Smuts daarna

aanbeveling~'

~"Mijne

De-

Heren 9

(10) Voor de besnroken art. : zie Bij1a~e II~
(11) Een zeer duide1ijke rechtsvergelijking wordt besproken
in E. DE MAREES VAN SWINDEREN : Volkenbond en Vcrenigde N~ties.
Voor de A1~emene Vergadering 9 blz. 79-ll1o
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enig verlangen tot diskussie •o~.niemand .•

ee

aangenomeno

Smuts kommentaar werd hoe verder de bespreking vorderde
hoe korter en het on~elooflijk met we1k gemak hij de bespreking;
beheerde en dit ging gepaard aan
vermo~en

een groot

om belangrijke

lan~rijke te se1ekteren

punt

aan~enomen

~anbevelingen

van onbe;;

: zo zei hij meermaals : Het stand-

door X is zeer interessant 9 of

~

i.

Dat schijnt

If

me

de

al~emene strekkin~

van de

aanbevelin~en

ik denk dat we niet verder on deze zaak moeten
Naast deze

v1u~heid

te zijn en
in~aan
!""";)
il

(12)c

valt vooral op welke leidende wijze

Smuts optrad en zelfs beslissingen nam zonder deze a.an een
;r

stemming te onderwerpen

~

Ik moet instemmen

m~t

deze vraag

om deze zaak aan het Steeringkommittee te onderwerpen en
deze ui t het raport te verwi jderen en ik doe het dan ook11
I~

(13) of : Het zou interessant kunnen zijn voor de Kommissie
te horen van de Sekretn.ris waar het werk van de andere Kommittees staat.

Daarom wil ik dat hij een verklaring

ma~kt

in dit verband Jj (14)o
(12) UI\TCIO., Doc. 7I9, II/8, vol. D, Rlz. )0-'?I en ·5~~-·55.
(1~5)

Ibidem, Bl z. 34.

(Ii}) Ibidem, Bl z. 37.

- 104 Zijn absoluut meesterschan wordt nog; duidelijker door de
wijze waaron hij een besprekinp; s1oot ~"Nu b1i ift er voor
mij nog over, Mijne Heren, om de Kommissie te danken voor
de vaardip;e wijze v.raaron zij haar werk gere~e1d heeft" (15)
of ~nZo9 dat is dan het E~inde vB-n ons werk voor vandaa~,
Dames 9 Mijne Heren 9 en de zittin~ wordt verdaag~'(16) ..
Iedere speaker zou ja1oers zijn op het vakmanschap dat
Smuts, a1s voorzitter, in de tweede Kommissie ten toon
sprE~

idde ..

Natuurlijk had Smuts, ook tijdens zijn werk te doen met bepaalde oneni11;heden tussen de 1eden van de Kommissie of bepaalde buien, die zeer dikwijls kleinzie1ig leken maar
waarmede iemand die diplomatisch wilde ontreden 9 toch rekening moest houdeno

Het werk van de Kommissie gebeurde

meesta1 in het Engels omdat dit de meest gekende taa1 was
en het gewoon een tijdsver1ies betekende om h8tgeen er gezegd werd in andere talen te vertalen.

Naast het Engels

was echter ook het Frans een officiele taal.

Zo was daar

een incident ti jdens de vierde zi tting op 21 juni 1iJ"anneer
de afgevaardigde van Peru in het Spaans sprak en Smuts 9 z.oals hij gewoonlijk deed aan de leden vroeg, of er enig bE)-·
zwaar 1Aras dat dfJZe spreekbeurt alleen maar in het Engels
zou vertaald wordeno

Dit scheen echter ditmaa1 niet in de

(15) Ibidem, Doc. 719, 11/8, volo 8, blzo 38 9 iAll that remains for me now, Gentlemen is to thank the Commission
and this meeting for the expeditions way in which it
has disnosed of the work before it.
(16) Ibidem, Doco 909, 11/11 9 vol 8, blz. 64 9 eQWell 9 that
finished our work for to day Ladies en GAnt1emen, and
the meeting stA.nds adjourned. ou

- 105 smaak te vallE=Jn van de Franse afgevaardigde die plots
voor de rechten van de Franse taal opkwam en daarom heel
vinnig antwoordde in het Frans ~ ··ne Franse af~evaardigde
WE~nst dat de tussen·komst van de Heer qfq;evaardigde van Peru

ook in het Frans zou vertaald worden 1'(17).

Maar do Peruvi-

aanse afgevaardigde stoorde zich niet aan dit verzoek en
stemde in dat er al1eon maar een Engelse vertaling zou gemaakt wordeno

Smuts 111oest dan als voorzitter kiezen, \Arant

hij had het recht om te zeggen in welke van de twee talen,
ofwel in beiden, deze spreekbeurt zou vertaald worden, ondanks het feit dat normaal gezien de spreker in kwestie, in
dit geval dus de Peruviaan, kiest in welke taal zijn spreekbeurt zou vertaald worden, en hij had Engels gekozen.

Smuts

heeft dan toch maar rekeninr-; gehouden met de franse WEJns
f/

Wel, ik wil ~een moeilijkheden in dit verband en daarom
dank ik dat, gezien de sterke wens van de Franse afgevaardigde, wij maar een vertaling in de beide talen zullen heb-

Bij nog andere

gele~enheden

had Smuts zijn diplomatische

aanleg meer dan nodig.
A1hoewel Smuts dus niet rechtstreeks rnet de onderwerpen van
bespreking in de tweede Kommiss ie over de A1gE;mene Vergadering bezig was, 1igt zijn grots bijdrage in dit verband
( 17) Ibidem, Doc. 1151, 11/17, vol. 8, blz., 191 o voLa deleEJa:
tion frangaise desire aue lcintervention de M. 1e De1egue de Perou soit egalement traduite en frangaise 0'o

(18) Ibidem

Doc. 1151,
donQt want to have
view of the strong
Dele~ate,
I think
both languages 90 •
0

11/17 9 vol 8 9 blz 191. ' 61Ale11 I
any difficulty about this and in
opinion expressed bij the French
we might have a translation into
0
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in de

eni~e

wijzo waarop hij de besprekingen vlug en or-

delijk9 zonder teveel moeilijkheden liet verlopen.
u

2 •

De Ekonomische en Socials Raado

Een van de onderwernen betreffende het Handvest van de
Organisatie
gewone

dE~r

VEn·enigdEl Naties 9 W8.arvoor Smuts meer dan

belan~stellin~

toonde waren de Ekonomische en So-

cials funkties die door de toekomstige organisatie zou
moeten behartigd worden.
In ?.ijn oorlogstoespraken liet hij nooit na om dit aspekt
sneciaal te beklemtonen als ontzettend belangrijk 9 en
later in de Konferentie van San Francisco werd dit onder
zijn leiding geplaatst 9 want de vraagstukken betreffende
de Ekonomische en Socials Raad ressorteerden onder de bevoegdheden van de t1N"E:ed€) Kommiss ie 9 voornamel i jk onder het
derde technische Kommittee van deze Kommissie.
Ao ~~~~~~~~E!~~~!~~~EE~~~~a
In de Volkenbond bestond de Internationals Arbeidsorganisatie als een autonoom lichaam maar in feite was er nog
geen sprake van een werkelijke Raad die de Ekonomische en
Sociale samenwerking regeldeo

Toch was deze Internationalc

Arbeidsorganisatie van zeer groot belanp; om op te bou:ATen
voor de toekomst en zij is ook blijven bestaan 9 ondanks de
mislukking van de Volkenbond.
In dE~ Guildhall-toespraak z.ei Smuts :"wat ook onze poli tiek
na dez.e

oorlo~

zal 7.ijn 9 we moeton beginnen met het essen-
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tiele werk

o o o

waarvan dE) terua;keE.)r van de werold naar

(19)c

betere ekonomische en sociale voorwaarden afhangt

Hiermee drukte hij uit hoe belangrijk het voor hem leek
dat eerst zou gezorgd worden voor de verbetering van e1conomische en socials toestanden 9 v66raleer er met iets anders zou begonnen wordeno
In dit licht beschouwde hij ook de mislukking van de Vol~enbond
wereldQ~

want in zijn spreekbeurt uaGedachten over de nieuwe
9

zei hij dat cen van dE; zwakheden van de Bond na

de laatste oorlog het feit was geweest dat men geen voldoende aandacht of inderdaad geen speciale aandacht had gehad
voor het ekonomisch vraagstuk.

Men had teveel politieke

lijnen gevolgd, teveel gekeken naar politieke oplossingen.
Hij vergeleek deze onbedachtzaamheid met het vergeten van
de rol die de machtsfaktor sneelde en hij ging verder dat
als men niet zou leren om na de oorlog

effici~nte

aandacht

te besteden aan de okonomische kwestie 9 men weer in de
moeilijkheden zou komeno

Smuts snrak daarna de hoop uit

de nieuwe organisatie even gedefinieerde ekonomische als
nolitieke aktiviteiten zou hebben (20)o
In feite was het een grate noodzakelijkheid om zich bezig
te houden met de ekonomie 9 want Europa 9 zoals Smuts zei,
was leeggebloed, alles was platgelonen en de mensen moesten
tach leven en daarom moest de ekonomie terug aan de

(19)
(20)

1943 9 vol 5 9 blz. 604 o
Ibidem, 1943, vol 5, blzo 6143-61440

KcCoAo,

gan~
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gezet worden en dat ging niet zonder een algohole samen-

Het duidelijkst kii'Jam dit naar voor in Smuts 0 toE=;;sprs,ak bi.j
het ontvanq;en van de ~uF~edom of Birmingham 9 u9 waarin Smuts
df~

rol van de f2;8WODE! mensen beklemtoonde
oorlo~

deze

~~· ZullE~n

v.re na

geen monument ourichten voor de Gpwone Man? ·

vroeg hij (21) en met dit monument bedoeld.E":.: hij fJEH~ betere
sociale orde 9 een gemeenschau met hogere
met

rnE~er

levenssta~daa~den.

sociale rechtvaardi:\Sheid en betere levensgclegen ...

heden. "En zo in E-;en rechtvaardige vredE; en in voorvraarden
van socialo beterschap 9 mag onze gestoorde wereld uiteindelijk de beloning krijgen voor al haar frustraties

E]¥.1

lljden

en in de voldoening van haar verlangen naar een betere toekomst

o •

o..

Ni ets was

~ .1

deze oorlogs jaren rneer opmerkzaam

dan de groeiende vastberad.enheid bij het volk om naar een
betere sociale

·orde te komen na deze oorlog, waarin tot

het erfrecht van iedere burger zal behoren 9 het recht on
een thuis 9 voedsel 9 gezondheid 9 opleiding en v·Jerko

Het

verlangen naar deze betere ordening van de maatschappij
heeft onze mensen ondersteund doorheen alle hevigheid en
hardhed.Eln van de oorlog

o

Di t he eft de zin voor frustratie

neergedrukt en hen hoop gegeven 9 hart en geloof 9
de moeite waard om daarvoor te vechten .. ,(22).
"

he~

was

Smuts ging

daarna verder dat er dan ook socials verantwoordelijkheid

(21) Ibidom 9 1944 9 vol. 5 9 blz. 6498 . 09 Shall '"Je not.) after
this war ~lr·~ a manu ment to the Common Man ?(Q.
(22) Ibidem 9 1944 9 vol. 5 9 blz. 6498.
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mo est lcomen

9

zo zou dan de oorlog een overgangsstadium

worden in de lange weg naar een betere gemeenschap en een
rijltEJI' leven.

En zo ~;al de P:;rootste 1N"ereldoorlog misschien

overgaan in een grotere vrede (23).
Smuts maakte het dus duidelijk dat een betere sociale en
ekonomische gemeenschap iets was dat men verschuldigd was
aan de gewnne mensen die juist door het geloof in een betere toekomst er toe hadden bijgedragen o~ de oorlog en zodoende ook de vrede te winneno
Dit aandringen zou als resultaat hebben dat de Imperiale
KonfE;rentie van 1945 in haar verklaring opnam

~

"Het zal het

doel zijn van de volkeren en regeringen van het Britse Gemenbest 9 om door onze afgevaardigden te werken voor het
tot stand komen van een wereldorde die de ontzettendt:?Pofferingen 9 door onze mens en gedaan 9 zal "tllraard zi jn en wi j
zijn vastbesloten om de naties te verenigen zodat alle mensen in alle landen zeker mogen zijn van ekonomische en sociale vooruitgang in voorwaarden van vrijheid 9 vrede en

Smuts gebruikte dus vooral zijn invloed 9 tijdens de oorlog 9
om de noodzakelijkheid van een ekonomische socials samenwerking te doen inzien 9 deze invloed heElft zeer grate gevo 1.g el1 g E,~ na. d

~
\'van

t vanaf het einde van de oorlog--- zouden de

ekonomische en socialc) funkties van de tot=.Jkomstige organisatie zeer veel aandacht genieteno
(2J) Ibidf;m 9 19~-4 9 deel 5~ blz. 6498 9 vQAnd so the greatest
world \1\[ar may 9 par haps usher in the greater peace ijV.
(24) Ibidem 9 1945 9 vol 5 9 blz. 72850
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Bo Tijdens de Konferentie van San Franciscoo

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

Reeds in de preambu1e had Smuts zijn opvattingen over de
noodzaak van ekonomische en sociale samenwerking benadrukt
in

dE:

zinnen

~

Vastbesloten --om socia1e voorui tgang en be-

ter levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen 9
en : ten dien einde -- ter bevordering van de ekonomische
en sociale voorui tp;ang; van alle volken een intE;rnationaal
apnaraat te gebruiken (25)o

Haar zijn voornaamste bijdra-

ge in dit verband is tach te vinden in het kader van de
werkzaam 11EJdEnl van het technische Kommi ttee voor Ekonomische
en Sociale

dat ressorteerde onder de tweeds

samenwerking~

Kommissie 1ivaarvan Smuts de voorzi ttE:;r was .
In de Voorstellen was er nog geen definitieve rege1ing
voor een Ekonomische

Jn

Soc ia1e

:~.aad

9

alhoewel daarvoor

wel voorzieningen waren gemaakt (26)g
Het was dus de taak van het tec.hni sch Kommi ttee om van hF;t
eerste begin ervoor te zorgen dat do Ekonomische en Socia1e
Raad een waardi~ or.~aan van de 0rganisatie der Verenip;de
Naties zou worden.
fJlaar v66rdat

dit Kommittee bijeenkwam legde Smuts reeds

de grate lijnen en richtingen van haar werkzaamheden vasto
In

dE~

zesde plena ire zi tting verk1aarde hij over de makers

van het Volkenbondspakt

(25) Zie infra

~

blzo ...
( 2 6) D1.-1mbarton Oaks Conversations on rorld Organisrltion,
His :'Tajesty's Stationery Office, London, 194- 1~, blz. 2.
~
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"

Zij dachten dat no1itieke oplossingen zouden voldoende
zijn en het is dan ook niet te verwonderen dat hun n1annen
omver werden gesmeten door de katastrofa1e ekonomische ontwikke 1 i nr;;en, \N"E~lke de nat ionalEJ en were1dekonomie verstoor-

den in G.e peri ode tussen de twee oor1ogen '' ( 27)

0

Hi j sprak

verder hoe deze katastrofale ontwikkelinf?;en~ P:;eweldige verwikkelin~en

nieuwe

hadden

ideolo~i~n,

mee~ebracht

en dat deze samen met de

uit het verleden en de Nazi-onderwereld

ontsDroten ,tot de krisis hadden bijg;edrag;en die voornamGlijk tot de tweede wereldoorlog had geleid en dat het verkeerd was te denken dat ekonomische chaos en socials woelin~en

minder bronnen tot

wone vorrn-...en van

ap;~ressie

oorlo~

waren g;eweest dan de ge-

(28).

Konstruktief stelde Smuts dan voor dat de

voorgesteldE~

Ekonomische en Sociale Raad, eens van de meest voorname organen van de nieuwe organisatie zou worden en deze in nauWE)

samenwerking met andere vvaP:;entschappenu zoals dE:

nationals

Arbeidsor~anisatie,

Inte:r·~

die reeds bestond, het Geld-

fonds, de Internationals Bank, de Raad voor Voedsel en landbouw en andere lichamen, die zeker zouden opq_:ericht wordE:n 9
de

Or~anisatie

kere

~reeu

der Verenigde Naties zou toelaten een ster-

te hebben op alle oorzaken die tot sociale en

ekonomische moeilijkheden konden leiden, dan de Volkenbond
had gehad en dat zodoend.e de oorzaken van de oorlog als het
ware in de wortel zouden kunnen gekontroleerd worden (29)o

(27) U.NoC.I.0. 9 Doc. 55 9 P/13 9 volol, blz. 4240
(28) Ibidem, Doc. 55, P/13, vol. 1 9 b1Zo 424o
(29) Ibidem, Doc. 55 9 P/1), vol.1, b1z. 425.
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Snuts beschouwde dus de ekonomische chaos en sociale onrusten ~ls even ~rote oorzaken van het ontstaan van de
oorlo~ als dat

9

waaraan men de oorlo~ ~ewoon1ijk toeschrijft 9

namelijk de ~ewapende aanval, en hij konkludeerde hieruit
dat de oorzaken in de kiem moesten ~esmoord wordeno
In de tweede bijeenkomst van do tweeds Kommissie behandelde
hij dit alles no~maals en hij voegde daaraan toe dat nu men
zijn los geleerd had 9 want de mislukking van de Volkenbond
was zeer duidelijk aan ekonomische en sociale oorzaken te
wijten en dat

~8lukki~

in het nieuwe voorstel van Organise~ehouden

tie met dit alles rekening was

(30).

Het d.erdc technische Kornmittee werkte een tekst uit waarin
uitgebreid de

doelstellin~en,

samenstel1in~

en de

de machten en funkties

or~anisatie

9

de

van de toekomstige Ekono-

mische en Sociale Raad gespecifieerd werden

De tekst

betreffende doelstellingen luidde als volgt

Met het oog

op het kreeren van voorwaarden van stabiliteit 9 welke nood.=
zakelijk zijn voor vreedzame en vriendelijke relaties tussen de naties,

~ebaseerd

op het respekt voor het princine

van gelijke rechten en zelf-benalins zal de organisatic bevorderen
- hogere levensstandaarden 9 volledige tewerkstelling en
voorwaRrden van ekonomische en sociale vooruitg;ang er..
ontwikkelin~o

(JO) Ibidem, Docc 909 9 II/11, vol. 8, bl.Zc 52-53.
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- ~e oplossing voor internationals ekonomische, sociale
,g;ezon~heids en andere aanverwante nroblemen,

9

interna-

tionals kulturele en edukatieve samenwerking; en
- universeel resnekt en inachtnemin~ van mensenrechten en
fun~amE)ntel€J vrijheid voor allen z.onder onderscheid naar

ras

9

taal, godsdienst of ~eslacht (31).

Over de waardE"~ van het orga,q,n werd gera~rteerd dat het
Kommi tteE~ unaniem akkoord 1.-Jas om aan te bE1velen dat de
Ekonomische en Socials Raad on de lijst zou gezet worden
als een voornaam Orgaan van dE; Organisatie.

Di t drukte de

overtuig;ing van het Kommittee uit dat ekonomische en sociale samenwerkin~ van het aller~rootste belan~ zou zijn voor
het sukses van

Or~anisatie

niet de indruk mocht
eni~szins

~even

als geheel en dat het Handvest
dat deze objektieven oak maar

onderwornen zouden zijn A.an de andere voorname

doelstelling;en van de Organisatie (32)o
Een zeer voorname en hEJlemaal nieuwe onvatting in het
Internationaal recht werd ingebracht .. wanneer de machten en
funl{ties van de Raad wEn·den omschreven 9 en aanbEJVolen werd
dat de machten van de Ecosoc om de aktiviteiten van de gespecialiseerde

zouden versterkt worden door

or~anisaties

de Raad het recht te geven aanbevelingen te doen, niet alleen aan dez.e
rlerin~

or~anisaties

maar oak aan de Algemene Verga-

en rle Leden van de Orq;anisatie.

(Jl) Ibidem, Doc. 924 II/12
(J2) Ibidem 9 bl?.o BOo

9

In dit verband

val. 8, blzo BOo

- 114 -

werd er ook aanbevo1en dat een nieuwe naragraaf in het
Handvest zou in~evoe~d worden,die duidelijk zou maken dat
het a1~emeen recht van de Raad om aanbevelingen aan de Al~emene Vergaderin~ te doen, ook het recht om konventies

over zaken die tot haar bevoe~dheid behoorden aan de Al~8~
mene Ver~adering te onderwernen, zou insluiten (JJ).

Aan-

sluitend hiermee werd het ook wenselijk geacht dat de Ra~d
meer en nauwere rechtstreekse relaties met de

Veili~heids-

raad zou hebben en dat 9 waar de Voorstellen de Raad het
recht gaven om de Sekretaris Generaal inlichtin~en te lnten overbrengen aan de Veilig;heidsraad 9 rle Raad nu rechtstreeks inlichtingen zou kunnen verstrekken aan de V8ilighe idsraad ( 34) •
Men ziet hoe deze voorste1len er op aandrongen om de Ecosoc
een waardig or,g;aan in rechtstreekse verbindinP.; met de andern orq;anen te makt:Jn.
De BE)lanr;rijkheid van de Raad werd zelfs z.ozeer ingezien
da t benaalde voorstellon het noodzakel i jk von den

0i41A;;;

de

&;rot8 mogendheden nf..:rmanent verteg;enwoordig;ing; te laten
hebbeno

Het werd aanvaard dat voor het sukses van de Haad

het essentieel zou zijn dat de belangrijke landen on ekonomisch en kultureel gebied 9 leden zouden zijn maar di-t beosluit werd overgelaten aan de Algemene

Vergaderin~.

werd voorgesteld dat leden wiens termijn voorbij zou

Ook
zijn~

Zie in di~
verband in hoeverre dit tot uiting kwam in de artike1en
over de ECOSOC en Ekonomische en Sociale SamenKerking.

(33) Ibidem 9 Doce 924 9 II/12 9 vol. 8, blz. 85o
(34) Ibidem, Doc. 924 9 II/12 9 vol. 8, blz. 86.
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zouden kunnen herkozen worden (35)o
Het bE=..:lan~ri jkste probleem was natuurli jk de organisat ie

van do ·&aa·i want daA.rvan z.ou grotenrleels de funktionaliteit van haar werkzaamhe~en afhan~eno
Smuts derde technische Kommittee maA-kte in dit verband
voorzienin~ voor ~ewone kommissies en re~ionalA kommissies.

De gewone kommissies zouden vier verscheidene domeinen dekken : de bevorderin~ van de mensenrechten, kultuur, opvoedin~ en ~ezondheido

Daarnaast zouden regionale kommissies

en subkommissies ou~ericht worden in domeinen die nog niet
~edekt werden door gespecialiseerde or~anisaties

(36).

Ook

werd uit~ewerkt dat statenleden, die niet lid waren van de
Raad zouden kunnen deelnemen aan de besprekin~ 9 wanneer een
asnekt van ekonomische of sociale samenwerking, dat hun
land aangin~, zou ter surake komen, maar dat deze leden
g;een stemrecht zouden hebben; daarbi j werd ook de c.eelname van

af~evaardi~den

voorgesteld.

van gesuecialiseerde organis&ties

Verder werd er ook besloten van gespcciRl!-

seerde organisaties te rekonstrueren of te organiseren
voor intellektuele
mi,~ratie-,

samenwerkin~s-,

vrouwenstatuut- en

gezondheids-,

andE~re vraa~stukken

ver~eers-

'"an

I'E::-

konstruktie (37)o
Al deze voorstellen, waarvan de meeste zouden goed gekeurd
worden, slaagden erin de Ekonomische en Socials Raad cen
(35) Ibidem, Dace 924 9 II/12, val. 8, blze 87.

(36) Ibidem 9 Doc. 924, II/12, val. 8, blz. 87-88.
(37) Ibidem, Doc. 924, II/12, val. 8, blz. 88.

9
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nresti~e en een statuut te geven zodat de Or~anisatie der

Vereni~de Naties niet meer denkbaar zou zijn onder deze
Raad (38).
En niet zonder fierheid benadrukte Smuts in zijn slottoesnraak voor de San Franciscokonferentie op 26 juni ~ egRet
Handvest,heeft ook voorzienin~en getroffen voor een so~iale en ekonomische or~anisatie voor de volken 9 vastbeslote~
om het neil van de levensstandaard omhoo~ te bren~en en
werkloosheid te bestrijden en door deze verwijderin~ van
sociale woelin~en en onrechtvaardigheid de echte wortels
van de oorlo~ aan te boren.

Mannen en vrouwen 9 overal,

insluitende afhankelijke volken die no~ niet bekwaam zijn
om voor hen zelf te zorgen 9 zijn zo betrokken in het stevige plan te~en de oorlog 9 om deze oorlo~ te vermijden
niet alleen door rechtstreekse macht maar ook door rechtvaardi~heid 9

vrijheid en socials vrede onder de volken 9 te

bevordf;reno

Zulk ver.:.Atrekkend en ambi tieus plan voor ocr-

lo~

en vrede is

no~

nooit voorheen

~esteld

•••

Ik voel dat

meer dan een vredesmachine nodiq; is o•• De menselijke faktor moet zijn rol snelen .•• "(39).
Daarmee \!Vas de wereld weer een org;anisatie ri jkEn'

~eworden

waarin ditmaal niet politiek of macht de hoofdrol speelde
maar wel het

verlan~en

om de levensstandaarden van alle

volken in de wereld te doen

groeien~

om door

samenwerkin~

(38) Zie de artikelen 61 tot 72 van het Handvest.
(39) Ibidem 9 Deco 1209 9 P/19, vel. 1 9 blz. 678.
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een sfeer te scheppen waarin voor iedereen het recht bestond om te werken en een goed 1even te leiden ..
Daar deze orp;anisatie of Raad 9 voora1 door de werkzaamheden van het derde technische Kommittee van de tweede Kommissie tot stand was gekomen 9 had Smuts ook reden om er
fier op

tE~

zijn ..

J . Beoorde1in,g;.
A. .. Smuts bijdrag;e in verband met de A1gemene Ver9'adering ..
---------------------------------------------2------~

A1gemeen kan men zep,;gen dat Smuts verdienste in dit

ver~

band ge1egen was in de vaardigheid die hij als voorzitter
van de Kommissie bezat.

Dit is belangrijker dan dit op het

E)erste zicht we1 1ijkt; de Konferentie van San Francisco
had de zeer moeilijke taak om op een paar maanden niet al-·
leen de tekst van het Handvest op te stellen maar ook om
bepaalde zaken die helemaal nieuw waren 9 dikwijls enkel
steunend op de voorzieningen van de Dumbarton Qg,ks Voorstellen 9 te verwerken.

Daarom was het nodig dat de vier voor-

zitters van de Kommissies mensen waren met zeer veel ondervindinp;o

Hun taak was om de verschillende ond.erwerpen in

te delen en aan technische Kommittees toe te wijzen 9 die
d.eze zaken verder op nunt moesten stellen en aan de Kommissif~ rapnortereno

Smuts kreeg; de brok

90

AlP;emene Vergaderingoo

toe~ewezen wat zowel proceduremaatregelen als bijvoorbeeld

het mandaatste1se1 bevatten 9 zeer verschillende onderwerpen
die moesten geko6rdineerd wordeno
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Daarnaast mag men niet ver~eten dat de Kommissio uit verschillende leden bestond die elkeen een andere

onvattin~

koesterden : de taak van de voorzi tter TATas deze opvattingen
tot eenstemmi.n;heid te
was.

bren~en

wat alles behalve gemakkelijk

Orde had ook zijn belang 7 alles moest sereen verlopen

en weer was het de voorzitter die moet inmengen om deze orde te handhaven .
De besprekingen van de Kommissie moesten natuurlijk ook efficient zijn daar moest de voorzitter selekteren 9 onbelangri jke zaken van dE!

meE~r

belangri jke sche iden 9 de aandacht

toespitsen op vraagstukken die deze aandacht verdienden,
enzovoorto
Smuts was in de tweede Kommissie voor eenmaal niet de
staat~man

en de filosoof met de schitterende

idee~n 9

waar-

voor zijn verdiensten niet meer moeten bewezen worden 9 maar
do sneaker en ook in deze rol slaagde hij volledig en ook
dit is een van zijn grote verdiensten in het belang van
de mensheido

Eo De Ekonomische en Socials Raad.
---~---~--------------~-------

Smuts sprak in di t verband niet meer van de staten maar 1N"el
van de individuen 9 zoals hij het deed in sommige delen van
zijn preambule en hiervoor is hij te prijzeno
genstelling met zijn
eens de indruk

krij~t

vorit-2;E~

Want in te-

opvattingen waarbij men wel

dat hij nogal vlug in dienst van het

Geheel 9 de aandacht afwendt van de stenen waaruit elke
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gemeenschap ~ebouwd is 9 namelijk de individuen, richtte hij
zijn intere~sse naar deze konstituerende delen.
Wat mensen zoals Smuts in elk geval bereikt hebben is dat
de Ekonomische en Sociale Read meer en meer als de allervoornaamste vredespromotor werd gezien en dit was een gezonde vernieuwing in de

toenmali~e

heersende opvattingeno

Men kan wel niet van determinisme praten wanneer het over
vrije mensen gaat maar ergens moet men wel akkoord gaan
met het historisch materialisme, zoals dit door Karl Marx
uiteen gezet werd 9 zij het dan in een mindere vorm.

Marx

zei dat de sociale toestanden 9 die geschapen werden door
de ekonomie, als infrastruktuur de suprastruktuur waarbij
politiek, godsdienst 9 geesteswetenschappen en dergelijke
behoorden 9 bepaaldeno

In dit verband zou men deze gemil-

derde theorie zou kunnen stellen

~

nomische toestanden hebben een zeer

slechte socials en
~rote

eko~

invloed op de po-

litiek en er is zeer veel kans dat deze de politiek slecht
maken..

In de plaats van determineren.., spreekt men van

konditionereno
Smuts boweerde juist hetzelfde., wanneer hi j zei dat dE3
grootste oorzaak van de oorlog (en een oorlog is toch een
slechte politieke verhouding tussen staten) gelegen was in
de slechte ekonomische en socials toestanden van de dertiger
en latere jaren en dat deze toestanden de voedingsbodem
waren geweest van de oorlogo
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En daarom moesten in de toekomst die ekonomische en sociale
toE;standen absoluut verbetE;rd worden 9 want zonder dit zou
een echte vrede onmogolijk zijnQ

De invloed van de Key-

nesiaanse revolutie in de ekonomie is hier duidelijk merkbaar9 de aandacht wordt toegespitst op de volledige tewerkstelling9

en hogere levensstandaardo

Het is eigenaardig hoe in feite pas,.. met Smuts

~;n

enkele

andere mensen in de internationals gemeenschap wordt erkend 9 wat al zo lange tijd in de nationals gemeenschap
word erkend 9 namelijk de noodzaak van de ekonomische samen\N"erking~

1~ie

zou nag durven beweren dat bijvoorbeeld de wet

van specialiteit geen nut heeft in de gemeenschap.

vJat zou

er gebeuren als ieder mens plots weer zijn eigen stenen
moest maken 9 zijn eigen huis bouwen 9 zijn eigen inkt brouwen 9 zijn eigen auto zou moeten fabricerEin

~

het zou fJen

fantastisch gemors aan energie met zich melebrengeno

Dit

is maar een voorbeeld om aan te tonen dat samenwerking9 spe=
cialiteit en arbeidsverdeling nodig is 9 zowel tussen de landen als tussen de individueno

Op handelsgebied was dit

vvel een bE;et j e aanvaard maar voor de andere ekonomische
samenwerkingen was di t meestal zo niet.
'·-'

De EkonomischE;

en Sociale Raad li\Tas daarom een vernieuwing zonder voorgaandE; en Smuts bijdrage in dit verband is een van z.ijn groatste verdiensten geweest.
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De staten in de internationa1e gemeenschap worden soeverein g·enoemd, omdat ze een omvattende rechtsbevoegheid n2ar binnen hebben en onafhanke1ijk zijn van
andere rechtsorden, behalve de internationa1e rechtsorde~

Wegens hun soevereiniteit zijn de staten juridisch
gelijk a~n e1kaar, maar dit wi1 he1emaa1 niet zeggen
dat ze vo11edig ge1ijk zijn:~

functione1e verschil1en

zoa1s in aanta1 inwoners, in opperv1akte, in prGduktiemoge1ijkheden zu11en a1tijd'b1ijven bestaan.
Daarom is bet e?n i11usie een internationa1e gemeenschap te bouwen op bet ge1ijkheidsbeginse1 van de
staten 7 zonder rekening te houden met de functione1e
ongelijkheidQ
En tach maakte de Vo1kenbond deze grate fout van niet
rekening te hcuden met deze praktische verschi1len en
dit was dan ook
king.

~~n

van de oorzaken van haar mis1uk-

Tijdens de tweede oor1og daarentegen werd meer

en meer de nadruk gelegd op de noodzake1ijkheid van
een leiderschap van de grate hlogendheden.

De mis-

1ukking van de Vo1kenbond had duide1ijk aangetoond
dat men Amerika niet kon missen en het ver1oop van de
oor1og had Hus1and naar voor gebracht a1s een groeiende
reus in 8uropa 9 welke men niet over het hoofd kon
of men dat wilde of niet.

zien~

Daarom brachten de Dumbar-

ton Oaks voorstellen de nieuwigheid van het vetorecht9
dat o 0 rspronke1ijk erg werd bekritiseerd, voora1 door
de k1eine 1ande, maar dat tach uiteinde1ijk a1s een
noodzakelijkheid, werd aangenomeno
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--------------Het onderscheid tussen de juridische gelijkheid
en funktionele ongelijkheid werd te Versailles oppervlakkig opgelost door de instelling van een Vergaderring9 waarin alle Leden zetelden (I) door middel van
een vertegenwoordiger van elke Staat, en de Volkenbcndsraad met twee soorten leden~

de permanente~

Frankrijky Groot-Britanje 7 Japan en Italie en de niet
perillanente leden, die voor een tijdsduur van drie jaren aangewezen werden door de Vergadering.

Op zich

zelf kon dit een zeer goede belichaming zijn van de
verschillen van de Staten, terwijl ze toch juridisch
gelijk waren·
re~el

maar in beide geldde de unanimiteits-

en vooral waren de bevoegdheden van de beide or-

ganen niet duidelijk onderscheidenw

dit kan men merken

als men artikel 3&3 met artikel 4&4 vergelijkt (2)p
De bevoegdheden van de vergadring werden ook nog gere~eld

door artikel 1&2~ 4&2 (bis) en artikel 6&5 (3)

maar toch is bet nergens zeer verstaanbaar wat juist
de bevoegdheden van de Vergadoripg en deze van de Raad
zijn ..

(l)
( 2)

( 3)

art. 3&1 van het Volken"Dondspakt~
"The Assembly
shall consist of Representatives of the Members
of the League".
art. 3&3 ,~
"The Assembly may deal at it's meetings with any matter within the sphere of action
of the League or affecting the peace.of the w?rld 11
art. 4&4 :
The Council may deal at 1t's meet1ngs
with any matter within the sphere of action of the
League or affecting the peace of the worilld" ..
art. 1&2 ~
handelt over de toelating van nieuwe
leden door 2/3 goedkeuring van die Algemene Vergadering ..
art. 4&2(bis) : handelt over het verkiezen van de
niet permanente leden van de Raad, door.2/~ meerderheid.
art. 6&5 ~ handelt over de besllSSing van
de Vergadering betreffende de uitgaven van de
Volkenbond.

- 123 De unanimiteitsregel, die alleen verbroken werd wanneer
het gi:ne;; om minder belangri jke vraagstukken, zoals pro-cedure,bijvoorbeeld, was in elk geval een

struikel-

blok voor het goed funktion8ren van deze organen maar
men kan zich afvragen of de tijd toen al rijp was om
deze unanimiteit te laten vallen~ want dat veronderstelde
toch reeds een zeker minimum aan internationale~ alg8me?n aanvaarde beginselen, die teen nog ontbraken.
Het er~ste euvel was echter dat de bevoegdheden van de
Raad~

die toch bet uitvoeringsorgaan bij uitstek was~

en veel scepeler en gemakkelijker om mee te werken dan
de grate Vergadering, niet duidelijk aangeduid waren 5
zodat de Raad meer op de achtergrond kwam te staano
De houding van de kleine mogendheden, wier rechten ekstra
verzekerd waren door de unanimiteitsregel, is in dit
verband

tekenend~

ze bekwamen dat het aantal niet per-

manente leden van de Raad uitgebreid werd.

Dit had
als gevGlg dat er gean evenwicht meer bestond tussen de

permanente en niet-permanente-leden en dat de Raad te
uitgebreid werd om nog snelle aktie te voerenQ
ne ,3rhalen van die erkenning van die funllti cnele

Kaar dit
ongel~i j

k-

heid had e2n nog veel verder strokkend gevolg dat de
grote I\Togendheden in een minderhei dsposi tie gedrukt, hun
hoofdverantwoordelijkheid niet meer aanvoelden en dat
daardoor hun interesse voor konstruktief werk 9 verdween.
De geschiedenis heoft aangctoond welke rampzalige gevolgen dit voor de mensheid hoeft

meegebracht~

De houding van de grate mogendheden was echter normaal
vvant

o_:_j

hot ogenblik dat de kleino landen het stuur in

bandon namen, worden zij over het hoofd gezien.

Maar

de kloino landen hadden niet de macht en de mogelijkheden om de internationale gemeonschap tG besturon, zij
konden dus de plichten nict aanvaarden maar wilden wel
de rechton.
Rechten Gn plichten zijn echtor ekwivalent.
Di t werd al lang vo6r onze tijdrekening door poli tieke fi-

lo~~fen voorgehouden,bijvoorbeeld Aristoteles in het eerste
boek van zijn Politika.

::L.~U'J:S

B.

riJ D"ShS

1

DE
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:Na d~; ~nislu.kking van de Volkenbond was het voor Smuts

duidolijk dat niet verder moest gezocht worden dan de
miskennin~ van de machtsfaktor.

Vandaar zou zijn

grootsto bekommernis gaan naar het herstel van het inzicht in de noodzakelijkheid van de macht.

Vooral

zijn oorlogstoespraken bcklemtoonden dit facet.
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Vrijhcid, gclijkheid 9 demokratie, .zijn idealen geweost
waarnaar de mensheid sinds het on~staan heeft getracht.
Men kan de geschiedenis indelen in periodes naargelang
deze objektieven al dan niet werden erkend.
noemden

deze~

Sommige

abstrakte beginselen zonder inhoud, maar

voor anderen waren het de enige voorwaarden van de mensolijke samenleving.

Het hoogtepunt werd bereikt in

1789

wanneer de Franse Revolutie uitbrak en de woorden
nFraternite, Egalite 9 Liberte 11 aan de orde van de dag
waren~

Maar reeds vlug kwamen de konservatieve neigin-

gen weer te voorschijn en werden deze beginselen veroordeeldo

Deze strijd duurt voort tot op deze dagen.

Ook in de betrekkingen tussen de staten waren er voorstanders van de absolute gelijkheid en vrijheid, terwijl
anderen dachten dat echte vrijheid slechts in gebondenheid kan liggen, de gebonde nheid aan het internationals
recht ..
Llen kan er ni et aan tw:i j felen da t demokra tie voor Smuts
heilig was en dat vrijheid voor hem als de allergrootsto
waardc gold, zowel voor de individuen als voor de Staten,
en dat hij wist hoe de vrijheid kon gewaarborgd wordeno
Zo zei hij op e)n van de grootste militaire parades~
ooit gehouden in de Unie~ in Jo)annesburg op 23 juni
1943~

"ue vrijheids-zaak is onverdeelba8r en zal nooit

finaal gewonnen zijn, voordat het overal gewonnen is
en voordat de wereld zich veilig kan voelen tegen e9n
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herhaling van de aanslag op de vrijheid (4).
Ma::-1r vri jhei d alleen was voor Smuts ni et genoeg.
T.!f •
lV.1.lSschien heeft hij dit nooit zo duidelijk uitgedrukt als
tijden zijn spreekbeurt voor de Britse Parlementen,
in noveJ:J.ber 1943, gati tcld "Gedachten over de nieuwe
wereld.~

(5)

Smuts zei daarin dat de wereld steeds gevochten had
voor demokratie en vrijheid en dat dit natuurlijk was.
Maar dat deze woorden stilaan slogans wBren geworden
zonder ~erkelijke inhoud~ die tot niets leidden8
Z ·i jn o"_.lossing was da t er een noo d7aak bestond aan oen
goede m2ngeling van, aan de ene kant~ demokratie en
vrijheid en~ aan de andere kant, leiderschapp
Vrijheid~ c~OalS 9 Vaderlandsli3fde V!f ,S Op zich zelf niet
genoeh~
Discipline was een noodzaak en de wereld zou
dit niJt mogen vergeteno
Smuts herinnerde zich hoe
ze gedQrende de eerste wereldoorlog bezig gehouden
werden door het gevaar dan men de 'machtsbalans' noemde,
en hoe ze dit gevaar wilden vermijden en in een andere
formula terecht waren gekomen, namelijk een syste·:;m van
universaliteit en idealisme en dat hadden ze maar in de
Volkonbond.
Men had gelijkheid erkend, men had alle
naties bije1ngebracht en op hot einde waren er dat een
hele hoop geworden, en zo was dan ogenschijnlijk gevaar
van de machtsbalans vermeden, maar men was in het tegenovergestelde gevaar gevallen.
~o had dan de tweede
wcreldoorlog geleerd dat idealisme niet genoeg was en
dat univGrsaliteit niet het probleem van die veiligheid had opgelost ma~r deze had ook geleerd dat men
1

l 9 ." 3 , de e l 5 , b l z . 6 0 0 5 •
" The c au s e o f
is indivisible and will n6t ~e~.fina~~y~~won
anywh~re until it is won everywhere a~d.until th~
world can feal secure against a repet1t1on of thls
attack on it".
( 5) zi.c 11 Thoughts on the New 'dorldn K.C.A. deel 5,
194.3 9 blzg 6143o
( 4) K " C . J~ •

9

7F~~~om

- 126 niet ~on wegkomen van het machtsprob1eem.

Smuts zei

verder dat de kwestie van de macht fundamentee1 geb1even was en de grootste 1es~ uit de tweede were1doorlog
gehaald, deze was en dat daarom niet alleen voorzieningen moosten gemaakt worden voor vrijheid en demokratie, die natuurlijk essentieel b1even, maar ook voor
macht en leiderschap en deze zouden een afzondeE1ijke
plaats moeten

krijgen~

Men had in de Vo1kenbond einde-

lijk ontdekt dat wat de zaak van iedereen scheen, feitelijk de zaak van niemand was.
1egde Smuts de nadruk:

Voora1 op dit 1aatste

de niet erkenning van de macht

had tot gevolg dat diegene die verantwoordelijkheid
droegen voor de internationale samen1eving en ook de
enige waren, die deze samen1eving in stand konden houden, ni.et meer bewust waren van hun verantwoorde1ijkheid
?.oda·t ui teinde1i j k door deze verantwoorde1i j khei d over
a11e staten te verdelen niemand in feite echt verantwoorde1ijk was.
In 1944 verk1aarde Smuts dit in de
Vo1ksraad: "In de oude Volkenbond was de bewaring van
de vrede de p1icht van iedereen maar in feite niemand's
p1icht .Q.
Zoa1s de grote mogendheden de leiding nemen ten tijde van oor1og, zo zu11en zij dit oak doen
voor de handhaving van de vrede.
Dasr moet in de Vo1kenbond een mechanisms tot stand komen waarin de grate
mogendheden zu11en zorgen dat a1les goed verloopt.
Zij moeten po1itieman spe1en, zoals in de gewone maatschappij9 in geval er ~ bedreiging van de vrede is: (6).
Een jaar later sprak hij over de fun~ionele ongelijkhei c : Ji de kern van de he1e zaak is bet probleem van
de grote en k1eine staten·

'

( 6)

Debatte van die

in de Volkenbond werd dat

Vo1ksraad~

109~--------------------~

1944 deel 47, blz. 108 -
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onderscheid niet gemaakt.
Dit onderscheid tussen
kleine en grate staten is enkel een erkenning van de
onomstotelijke feiten o•• daar is een onderscheid tussen status en funktieo
In status kan iedereen gelijk
zijn, ieder kan souverein zijn, ieder kan valle zeggingschap hebben """
Maar wat de functie betreft, de ene
is klein, de andere is groat, de ene is zwak, de andere is sterk.o. Door de Volkenbond werden geen Speciale plichten op de grote mogendheden gelegd maar nu
voelt men duidelijk dat in de toekomstige organisatie
grotere verantwoordelijkheid op hen rust, grater ,, dan
die op Zuid-Afrika of een andere kleine stast.
Ziet
u, dat is het onderscheid tussen status en funktie • ., ~~(7)
en dan de zeer realistische gedachte~ "het is toch zo 9
dat bet gevaar komt van de grate mogendheden~ wel dan
moeten wij op hen een bijzondere verantwoordelijkheid
plaatsen en die eerste verantwoordelijkheid, die wij
hen moeten opleggen, is dat ze moeten samenwerken
als de grate mogendheden onder elkasr beginnen te twisten dan helpt bet niet van dokumenten te tekenen of
pogingen aan te wenden··~ Willen wij door de moeilijkheden komen dan is het nodig dat wij de voornaamste
verantwoordelijkheid voor de wereldvrede op de grote
mogendheden plaatsen ..• de eerste stap is dat lij samenkomen11 ( 8).
Smuts ging dan humori stisch verder \
~ij moeten erkennen dat de werkelij~e v~~antwakrdeli~~
heid ntet bij de kleine naties ligt'.t ..d.,'""Die,_;arme bloed~
jes wensen bet beste maar ze kunnen het niet bereiken
.,.~(9)
Het is opvallend hoe Smuts zijn uitspraak~
0$.

7.

8.

9.

ibidem, 1945, deel 51, blz .
deel 51; blz.
1Qi££~, 1945, deel 51~ blz.

1£Ictem 1945,
______ 9

]801 ]802
]803

]802

- 128 a1sof men vrede moest organiseren met deze1fde dode1ijke
ernst waarwede men de strijd in de oor1og organiseerde,
kcnsekwent doortrekt 9 voora1 wat bet machtsprob1eem betreft,
Het is natuurlijk ondenkbaar dat kleine naties een oarlog kunnen winnen, zo is bet voor Smuts ook ondenkbaar
dat kleine naties de vrede kunnen handhaven.
Dit beklemtoonde hij nogmaals toan hij de 'Freedom of Birmingham' 11 kro2g op 19 maart 194 7 ~
~•De volgende maa1 zal
de verantwoordelijkheid geplaatst worden op diegenen die
de macht hebben en de grate mogendheden,die de oorlog
wonnen zul1en in de eerste plaats verantwoordelijk ge1
maakt worden om de vrede te handhaven, ten minste voor
de overgangsperiode tot een meer permanent schema voor
effektiGve politie-toezicht za1 uitgewerkt zijn .... 11 (l0)
Het feit dat Smuts de waarde van dit inzicht zozeer bek1emtoond had~ had tot gevo1g dat op 18 mei 1944 door
de eerste ministers van de Statenbonds1anden een ver-

''

klaring ondertekend werd~ ·~~~ wij bevestigen dat na de
oorlog een organisatie om de vrede, vei1igheid te handhaven zou moeten opgericht worden en dat deze organisatie zou bekleed worden met de noodzakelijke macht en
autoriteit om agressie en gewe1d af te wenden" (11) ..
Samen met de Verk1aringen vormde dit een optimistisch
gegeven om de toekomst, door de verantwoorde1ijkheid van
de grate mogendheden, voor de vrede te handhaven.

IIo

gg~--~~Qg!§~gr~~~~~Q~£ 0

Bij de belegenheid waarbij Smuts de 'Freedom of Birmingham'' ontving sprak hij de hoop uit dat de nieuwe

10.
11..

KoC~Ao

9 1944, dee1 5, b1z. 6498

I~I~£~ 9 1944, dee1 59 b1z. 6452

- 129 vredesorganisatie van de wereld ook zou gesteund worden
door regiona1e groeperingen of andere vriendelijke associatiGs van Naties wier tradities en kameraadschap
van tijdons de oorlog hen a1s vrienden en ondersteuners
van de wereldveiligheid zou kwalificeren (12) en bier
raakte hij aan een van zijn meest eigenaardige idee~n
namelijk de vorming van een driemanschap bestaande uit
Rusland 9 Amerika en bet Britse Gemenebest als steunpilaren van de toekomstige vrede.
Daarvoor behande1de
hij de waarde van deze drie steunpi1aren in zijn toesprake:n en vordedigde zijn houding met vtlur a1s daar
enige tegenkanting te verwachten was.
Smuts zag duidelijk dat Frankrijk, Itali~ en Duits1and
leeggebloed waren en dat men op hen niet zou kunnen
rekenen maar anderzijds was ook een verbintenis tussen
de V.S.A. en Groot-Britanje uit den boze want dit zou
de wereld weer in twee delen splitsen en de toestand zou
erger worden dan ooit tevoren~
daarom moest Rusland
overhaald worden om samen te werken met Groot-Brittanje
en de V. S.A. (13)
1°

~~-Ver~gi£Q~_2!~!~a-~~g_!~~rika.

In e8n radioboodschap op 27 april 1941 verklaarde Smuts:
"Ik ka::1 geen werkelijke, vruchtbare vrede zien zonder
dat Amerika er bij is en ik kan Amerika niet zien deelnemen in de Vrede tenzij het met ons door de vreselijkheden van de oorlog is gegaan" (14).

(12)
(13)
(14)

.i£.1£~, 1944,

deel 5, blz. 6452
zic ibidem, 1943, deel 4, blz. 6144
ibidem-;--1941, de3l 4, blz. 4646
TII-cou1d not see a real, fruitful peace, without
America right in it. I could not see America participating in the peace unless she had been through
the crucible of the war with us •.• "

- 130 Hiermede erkende Smuts dat Amorika zowel voor de vrede
als vcor de oorlog meer als ncdig was want volgens

hem

was de grootste oorzaak van het mislukken van de Volkenbond dat Amerika in de meest kritieke periode gevveigerd had en de weg van isolatie was

opgegaan, maar

Amerika had geleerd dat in isolatie of afzondering geen
veiligheid te vinden wss. (15)
In dit verband was
Smuts een grate ondersteuner van de Yalta-bijeenkomst
omdat daar duidelijk werd dat Amerika zou deelnemen aan
de organisatie van de vrede.
SnMts voorzag dat een
nieuv1e W3reldorganisatie zinloos zou zijn zonder Amorilca.
In al zijn oorlogstoespraken komt dit terugrwat bewijst
dat het voor hem zeer belangrijk was.
Maar n:i et alleen Smuts dacht zo" want i edereen was ervan overtuigd dat Amerika op dat ogenblik de machtigste
natie tor wereld was en, alhoewel er niet altijd eensgezindbeid was wat de rol van Amerika in de internationale organisatie betrof, was men bet tenminste op dit
punt eens dat bet zonder baar niet zou gaan.
Waar
Amerika's terugtrekking voor de Volkenbond~ op zich
zelf al zeer erg was geweest, is de invloed van deze
terugtrekking nog veel verder gegaan dan het verlies
van een enkel lid, want vooral op het Amerikaanse
Kontinent heeft dit vele staten, die een andere ricbting
bebben gekozen, beroofd van de vruchten die zij gekreben zouden bebben als lid van de Volkenbond en praktiscb heeft deze terugtrekking de Westerse bemisfeer
van de politieke invloed van de Bond ontrokken (16).

(15)
(16)

- 131 Natuurlijk waren er ook bier uitzondoringen~ die Amerika als B8Vaarlijk zagen, maar Smuts vroeg hen of
groot~oodigheid

de

'JV;;:lS
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o

van Amerika in de oorlog niot voldoen17)
(

Huslond

·~-------

In tegonstelling met de deelname van Amerika waarmede
bijna iedereen akkoord was, was dit niet het geval w~t
Husland betrof en dit heeft zeGr vole besprekingen on
ruzies tot gevolg gehado
Smuts be.schouwde Rusland als een van de dri e steunpilaren van de to~komstige vredo en daarom begon hij met
de rol van R~sland in de oorlog te beschrijven als ~
groat, prachtig, ongelooflijk, onmisbaar;en dat deze
bijdrage van Rusland tot de overwinning, de mec;st optimistische verwachtingen overtrof (18)~

Hij legde

voors.l de nadruk op het feit dat Rusland na al het
lijdon, dat haar te beurt was gevallen, in de eersto
oorlog, en het varliezen van miljoenen monson, en haar
meest waardevolle landbouw- en

industri~le

gebieden,

toch toruggekomen was en da t di.t een van de ·wonderbaarsto hoofdstukken van de geschiedenis was (19).
In een radioboodschap ter gelegonheid van de 5 0 verjaring van de oorlog zei hij tot het Zuidafrikaanse
volk~
.;Il.an bet Russische logor en haar onvergankelijke
dapperheid, zowel in de aanval a1s in de verdediging,

( l 7)

(18)

(19)

Dbbatte-van die Volksraad, 1943, dee1 45, blz.

3313--------------------K.C.A.~

1943 9 deel 5 1 blzo 6045~
great moment of history is Russia's and
ours.~." "The Russian contribution to the war is
immense and indeed has surpassed anything which
z:;ve:p the most sanguine had expected of hGrii
ibidem 9 1943 9 deel 5, b1z 6045
rr:~~I~ one of the most amazing chapters of history. 11

77''Tnat

- 132 haar onverzettelijk uithoudingsvermogen in ongelooflijke
ontberin~,

en, niet in het minst,

leidorschap~

a~n

haar prachtig

bowijst de wereld gulle eor en zal daarmee

niet opbouden zolang als de oorlogsannalen zullon herinnerd /Orden"
20)
Q

(

Smuts beschouwde Rusland als de nieuwe reus in

Europa~

iets wat niet kon miskend worden, omdat haar macht reods
zo groat waso (21)
Daarmee zei hij enkel iets wat
iedereen kon zienimaar dit wilde nog niet zeggen dat
iedereen bet hiermee eens was, want zeer volen vrecsden
de macht van Rusland,

Daarnaast speelde natuurlijk

het kom.J11unistisch regime van dit land nog een grote rol
om meer togenstanders te wervon.
Misschien is hetgeen zich in het ZuidafrikaAnse parlement afspeelde wel eon weerspiegeling van de tegengestelde llieningen die in de ganse wereld opgang vondeno
In maart 1943 was er een voorste1 van de oppositie om
zich te onttrekken aan bet onbeiligende bondgenootschap
en enige vorm van samenwerking met Sovjet Rusland maar
Smuts antvvoordde daarop da t bet zeer gevaarli j k was een
kunstnlEtti g gevoelen tegen Rusland in bet J..even te roe pen 9
vooral nu Rusland de grootste last van de oorlog droeg
en Husland a1s grote macht noodzakelijk was voor de
wereldvrcde.

(22)

In 1944 word doze tegenste1ling nog scberper:
op 25 januari stelde Malan voor, teruggrijpende naar de toespraak

(20
(21
(22

, 1 5 , b1 z. b~1l~
ibidem, 1943, aee
1943, deel 5, blzo 6144
Debatte van die Volksra~d, 1943, deel 45, blz.
J

IEI~~i,

3311=3313----------------

- 133 die Smuts voor het Britse parlement had gehouden en
waarin hij Rusland als e2n 'kolosous' in G-uropa afschilderde, dat elke strijd tegen Duitsland~ Italie en Polen
een strijd was voor de t\.Jare en blijvende belang<3n van
Europa en de V/est-Buropese Kristelijke beschaving want
dat deze landen een bolwerk vormden tegen de Kommunistische vloedgolf en dat e~n echte wereldvrede slechts
tot stand kon komen door een algemone ontwapening en
een internationaal samenwerkingsbeleid, geleid door
een inklusieva Bond van Vrije Voakeren, waarin de kleine
natios gelijke status en zGggingschap zouden habben met
de grote..
S1nu ts antwoordde- daarop da t het ni et Rusland
maar wel Th1itsland was, die de grote schuldige was van
de grote machtsverschui vingen in rmropa ( 23)
Dit antwoord van _Sn:;u ts is al dui deli j k ontwi j kend ma::::1r di t vi el
\erl'-)
nog ergcr'~anneer Malan op 20 maart 1944 vroeg hoe het
zat met het Artikel van bet Atlantisch Handvest dat geen
vergroting~ territoriaal of hoe ook, toeliet en hoe dit
strookte met de houding van Husland..
Smuts antwoordde
im.mers daarop met een andere vraag~ hoe bet strookte
met de hou.ding van Du..i tsland da t de helft van Polen had
i ngenomen. ( 24)
0

Toch verdedigde Smuts in zijn toespraak bij gelegenheid
van bet ontvan§en van de 'Freedom of Birmingham' nog een
zeer nauwe samenwerking met Rusland en hij bevestigde
dat de fenomenale groei van Rusland de wereld niet bevreesd moest maken (25) .
(23)
(24)
( 2 5)

zio voor Malan: ibidem, 1944, deel 47, blz. 78-79
en voor Smuts~ ibidem~ 1944~ deel 47, blz 102.
zie ibidem, 1944~-d~~r 48~ voor Malan, blz. 35l8i
voor-Smuts, blz . 3547.
close
.
.
~~ ..... and let it not exclude co.Llaborat1on w1th Rtlssia .. The phenomenal rise of Russia need not fr:i. ghten the world 11
~.!.Q.!.~.!.' 1944 5 deel 5, blz. 6498 .
0.,

- 134 Maar 1945 bracbt in de Volksraad we3r een vernieuwde aanval op S111U ts' samenwerking met Rusland door de opposi tie~
ze bewe:;rden da t Stalin de potentaa t i.n Buropa was en da t
bij zicb \Vel bewust was van zijn macbt en ze vroegen of
Zuid Afrika zoveel mensen in de oorlog had opgeofferd om
Stalin de baas in Europa te maken.
Smuts antwoord was
weeral zwakker toen hij verklaarde dat in de politiek
een ideaal nooit bonderd ten honderd kon bereikt wordeno
(26)

Naast bet feit dat Smuts officieel een samenwerking met
Rusland voorstond was bet tach zo dat hij ook wel inzag
dat Rusland door haar grate macbt een zekere bedreiging
betekende.
Dit kwam niet alleen tot uiting door zijn
steeds zwakkere antwoorden op de aanvallen van de oppositie in de Zuidafrikaanse Volksraad maar vooral door
de bekonunernis, die hij ui tsprak voor deze bedreiging~
niet om ideologische redenen, maar wel omdat hij een te
grote macbt op zich zelf afkeurde.
Zo schreef hij in
1943~

''Het i.s niet voordelig voor ons dat de Anglo-Amerikaanse samenwerking niet meer kracht heeft in deze oorlog.
Het is niet goed voor ons dat wij kleiner lijken in onze
Joorlogspogingen.
En bet zou erg zijn als achteraf zou
blijken dat Rusland de oorlog gewonnen beeft.
Dat kan
haar de meJster van de wereld maken en dit zou wel eens
naar haar hoofd kunnen stijgerl'(27).

Bn later in febru-

arie 1944 voegde hij daarij~
"Het gaat niet goed met de
oorlog, behalve in Rusland, dat nu de oorlog voor ons
schijnt te wi.nnen.
Nu gaat alleen Rusland voorui t en is

(26)

(27)

zie Debatte van die Volksraad, 1945, deel 51,
blz. -1382=1424:----Vooral-voor Strydom, Malan en LOU\111.
VL:K. HANCOCK~
Smuts,2, The Fields of force, 191919509 blz. 413-·~r~

- 135 meer de kolossus dan ooit tevoren.

Hoe zal zij haar

onmetelijke macht en positie• zonder precedenten, gebruiken als de oorlog eanmaal voorbij zal zijn?
Dit
wordt meer en meer een onderwerp waarop alle weldenkende mensen denken.

Wij moeten samenwerken, maar werkt

een samenwerking goed in een ongelijk partnerschap? 1j (28)
Smuts zag dus duidelijk wat er a-:-:n bet gebeuren was,
wat de weegschaal van de macht in de wereld betrof, en
in die zin woLt hij abso1uut vermijden dat de Geallieerde
strategic een toonbeeld zou worden voor de toekomst van
bet organiseren van de vrede want hij vreesde Rus1and
en had geen vertrouwen in haar~
Zo sprak hij wantrouwend ~ n a1s <:.Ji j toch mqar voortga::, t met even samenwerkc;nd
en vol hulp te zijn in de moeilijke vrede- en na-oorlogse
prob1emcn waarmede wij gekonfrontcerd zijn.
Maar ik
twijfel eraan o•• Macht en sukses zijn intoksikerende
zaken en zou a11een maar mens1ijk zijn als Nonkel Joe
opeist in verhouding tot zijn bydrage tot de overwinning.
Arm 8uropa " ...

Maar daarop beweerde Smuts weer "Pas

11

op, i.k ben niet anti-Russisch """maar ik weet hoe gevaarlijk de overheersing van e1ke macht kan zijn, ik
herinner me de Britten in de Boerenoorlog en Rus1and
heeft nog minder ervaring en menselijke wijsbeid dan
de Britten" (29)

o

Deze bekommernis was wel het duidelijkst toen hij bad,
toen de bijeenkomst van Yalta

plaatshad~

"Moge God

wijsheid en vooruitziendheid goven aan onze leiders en
speciaa1 aan de driejleiders, die op dit ogenblik beslissen over de toekomst, voor zover dit menselijk moge1ijk
is" ( 30)

Q

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

(28)
(29)
(30)

ibidem,

Iti'dem,

I'5I"de~~

blz.414
b1z. 419
b1z. 419

- 136 Ondanks het feit dat Smuts dus officieel op e3n samenVv'erking met Rusland aandrong, wi l di t zeggen da t hi j
niet inzag dat de macht van Rusland in feite te groat
was geworden.
Daarom was het zijn ideaal dat Rusland
een van de steunpilaren van de toekomstige vredesorganisatie zou zijn, maar dan een Rusland dat positief zou
blijven bijdragen tot de ontplooiing van een geintegreerde internationale samenleving.
Smuts wi.st echter
dat dit zeer moeilijk zou te bereiken zijn en daarom
bleef e:3n toch aanvaarden van Rusland slechta •n poli tiek
kompromis, zoals hij aan Churchill schreef; als Rusland
niet zou aanvaard worden zou dit het centrum worden
van een andere politieke groep en dan zou een derde
wereldoorlog onvermijdelijk zijn.
Deze brief werd aan
Roosevelt gegeven en speelde zonder twijfel een zeer
grate rol in het kompromis van Yalta en de Organisatie
der Verenigde Naties. (31)

Het Britse Gemenebest was natuurlijk het lievelingskind
van Smuts, maar dat is zeker niet de enige reden waarom
hij dit koos als derde steunpilaar van de wereldvreden,
want alleen Groot-Br:i/tanj e was tij dens de tweede wereldoorlog, nog voldoende sterk in Europa om deze rol na
de oorlog te kunnen vervullen.
In zijn Guitdhall-toespraak beklemtoonde Smuts de bijdrage van bet Gemenebest tot de overwinning van die Geallieerden: vooral in verband met de grote overwinning van
Rusland beweerde hij dat Ruslands'· dienst niet mocht

(31)

i£iQ£~, blz.

431

- 137 doen vergeten dat ook het Gemenebest,in verhouding~haar
ste~ntje had bijgedragen en dat ze daarop fier mochten
zijn. (32)
In zijn ;11l'houghts on the New Vlor1d" waarin hij voor do
eerste ~aa1 het ideaa1 van de driemanschap tot uiting
bracht~ verk1aarden hij ho3 drie van de vijf grate mogendheden helemaa1 verdwenen waren, name1ijk Frankrijk,
Ita1ie en Duitsland, maar dat Groot-Bri~nje geb1even
was, dit land met een roem, eer en prestige zoa1s misschien nooit ean land in de were1dgeschiedeni~was gebleven ma~r dat men niet mocht vergeten dat deze 1anden
meestal buiten Europa lagen en dat daardoor GrootBri{tanj e, in tegenstelling met het Buropese land. dat
l1;rm was rijk was.
Na gepraat te hebben over het dua1isme in het Gemenebest tussen een Gemenebest van vrije
naties en een Brits Rijk van ko1onies, zei hij dat de
ganse groep een voorbee1d was voor de he1e were1d (33).
De Imperiale Konferenties die tijden de oorlog werden
gehouden hebben ook een zeer grate bijdrage ge1everd
tot de toekomstige vrede, dit valt niet te ontkennen
en daarom is Smuts ge1oof in het Gemenebest we1 te begrijpen.
Wanne'Jr Smuts sprak op het Kongres van de Verenigde
Partij in 1945 kwam hij hierop terug door te zeggen dat
ondanks Ruslands en Amerika's bijdragen 9 hGt tach GrootBri~anje was geweest dat a1 de tijd van de ononderbroken Duitse overwinning, he1emaa1 a11een had gestaan en
gevochten en dat daarom de rol die Groot-Briltanje in de
spee1de niet te onderschatten was (34).
I

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

(32)
(33)
(34)

1943, dee1 5,
1943, dee1 5,
1954, deel 5,

blz. 6045
b1z. 6144-6145
b1z. 6927

- 138 Smuts :13.nvaardde natuurlijk het fei t dat bet Gemenebest
niet de machtigste groep in de wereld was maar toch was
hij van mening dat bet de meest invloedrijke was en een
heel speciale verantwoordelijkheid had voor de wereldvrede ·en dat, ondanks de moeilijkheden van allerlei
aard~ het Gemenebest de grootste bijdrage tot bet wel~
lukken van de San Franciscokonferentie~ in potentie had~
omdat hot wist dat bet voor iets zeer groats voor de
vooruitgang van de mensheid streed (35).
Smuts benadrukking van de rol van bet Gemenebest, waarmede hij ook implicietpe Zuidafrika:~nse bijdrage naar
voor bracht, leverde hem natuurlijk moeilijkheden bij
de oppositie op.
Toen door de oppositie gepropageerd
dat Smuts, door deel te nemen aan de Konferentie van
Londen 9 de Zuidafrikaanse afvaardiging lid ging maken
van de Britse en zodoende de onafhankelijkheid van de
Unie ging ondermijnen antwoordde hij~
"Wij staan daar
als onafhankelijke, soevereine staten, die voortdurend
met elkaar beraadslagen om langs die weg een pad te
vinden.
Maar die raadplegingen betekent niet dat
status of onafhankelijkheid wordt prijsgegeven.
Onze
houding is dat bet verloop van de wereld is dat er meer
en meer samensprekingen met elkaar zullen zijn en dat
er groepen zullen gevormd worden om de algemene belangen
te beschtlmen." (36)
In dit verband maskte hij ook de
verglijking met Amerikasnse staten, die ook bijeengeroepen vverden om hun houding in San Francisco te bespreken.
De voorna:?mste verklaring van Smuts in dit
verband hier is wel dat hij zei dat een grate wereldorganisatie te log en te uit gebreid was om krachtdadig
-------------------------~-------~----------------------
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te kunnen optreden maar dat klein groepen, die gevormd
werden dat wel konden in de richting die de organisatie
nastreefde zo was de Gemenebest-groep de meest becbte
omdat ze gewoon waren van met elka?r op te treden en
zodoende bet meast aangewezen om dit doel te bereiken.
Tot zover Smuts' officiele houding maar in feite bekommerde hem in dit verband ook de grate macbt van Rusland.
Misscbien was hij wel jaloers omdat bij besefte
dat hij de rol van het Gemenebest vooral van het Europese gedeJlte biervan tezeer had benadrukt en dat deed
hem zuchten~
"Arm furopa met zulk een groats verleden?
en nu gedwongen om gered te worden door het Oosten of
bet Midden-Oosten .. 11 (37)
Alhoewel Smuts dus volhield dat het Gemenebest de grootste rol te spelen had in de toekomstige vrede, besefte
hij al te goed dat zijn verwachtingen, te optimistisch
waren en bet is zeker met zeer veel weemoed? dat hij
dit voor zich zelf bekende.
Het machcs-driemanschap dat Smuts zich voorstelde als
stounpilaren van de toekomstige vredesorganisatie, bestaande uit Arnerika, Rusland en het Gemenebest, was
natuurlijk voor hem een ideaal dat ~oor de werkelijkheid, in dit verband door de machtsrealtiteit genoodzaakt werd.
Hij wist echter dat om deze noodzakelijkheid te bereiken, nog meerdere kompromis zouden moeten
gesloten worden, vooral het passieve toezin dat de
nieuwe reus in Europa Rusland haar macht stilaan meer
en meer zou uitb:reiden.

(37)

!~lQ£~,

1945, deel 51, blz.
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o

Dumbarton-Oaks bracht de nieuvvigheid van bet veto-recht~
wat betekende dat van dan af de functione1e onge1ijkheid9 de macht en de elruiva1entie van rechten en p1ichten worden erkend door de grote mogendheden. Natuur1ijk
b1eef echter de grote vraag hoe de k1eine staten hierop zouden reageren.
Vooreorst 1oont het de moeite te zien dat bijvoorbeeld
in de Verklaring van Moskou van november 1943 en deze
van Kalro in december 1943 uitdrukke1ijk werd gezegd
dat de kleine en grote staten moesten gelijk zijn en
dat zij samen moesten werken. (38) en plots kwam daar
dan de Dumbarton Oaks- voorstel1en waarin gezegd werd
dat ecn vetorecht voor de grote mogendheden werd voor~esteld_.:,dit b1ijktzo uit hoofclstuk 6 van de voorstel1en 9
alhoewel wat het stemmen betrof de vraag naar de procedure nog steeds ter overweging werd gehouden en er
dus nog geen vo11edige duidelijkheid bestond~ (39)
In de zogenaamde Pre-San Franciscokonferentie van de
Gemenebest-ministers in Landen, die voora1 aandacht
schonk aan Dumbarton Oaks verklaarde Smuts dat hij voorstander was, dat de opvattingen over bet onvermogen
van de Volkenbondy dat allen de grote mogendheden de
vredo konden handhaven en dat daarom de grootste vorantwoordelijkheid bij hen moest berusten en dat zij
pas effectief kunnen zijnwanneer ze niet belet worden
in hun ~3amenwerking door de ei sen van kleine mogenheden
voor erkenning van hun internationale ~unkties (40)o

(38)

(3~)

(40)

zie bijlage 1/
United Nations Documents, 1941-1945~ blz. 96-97
F~3~-cRXF?5RTI7--QTI~=£l!~,
blz. 358

- 141 Dit stemt natuur1ijk vo11edig overe:;n met wat Smuts 9 in
~jt verband

9

voorheen b3weerde maar ?oa1s te verwachten

was k~am er al protest van ~6n van de k1eine staten,
door de Austra1ische afgevaardigde, Evatt 9 minister van
Bui tdtlendse Z8.ken, die zei da t Dumbarton Oaks tevee1
gezag aan de 6rote mogo:ndheden had geg,3ven ( 41) en Smuts
antwoordde dat, als het veto een euve1 was, het een
noodzakelijk euve1 was in hot be1ang van de were1dvrede
~iemand

en dat

er zozeer zou door bevoordee1d worden

als de kleine mogendheden die nu zo 'n bezwaar maakten ( 42)
Ook op bet Kongres van de Verenigde Partij in 1945 beklemtoondo hij dat Dumbarton Oaks 9 een stap voorwaarts
wn.s omdat de grate mogendhoden nu hun verantwoordelijkheid zouden beseffen en opnemen en dat betekende een
nieuwe episode in de geschiedenis van de

mensheid~

(43)

Smuts zei verder dat Dumbarton Oaks realistischer was
dan ooit tevoren het geval was geweest, idealisme is
niet genoeg en daarom is het

go~d

dat de nieuwe organi-

satie grater verantwoordelijkheid voor de vrede op de
grote 111oge:ndheden had gelegd 9 en dat deze erkenning
rechtvaardig was en overeenstemde met de werkelijkheidQ
Diegenen die de macht hadden kregen daardoor grotere
verantwoordelijkheid en daarom zou de Veiligheidsraad
i ets heel anders worden dan in de

Bond~

"Het is ni et

langer een lichaam waar de kleine staten ongehoord
kunnen optreden, wa.=J.r zij ambi tieus prestige kunnen
vinden~

nu is bet eon lichaam dat eon speciale taak

heeft voor de wereldvrede en de grate mogendheden hebben
(~l)

(42)
(43)

ibidem, blz. 358, zie ook !~£~!-, 1945, deel 5~

728"4--

i.bidem 9 blz. 362
1945, deel 5, blz. 6927

g~Q~E~,

- 142 hierin taken zoals zij nooit hadden onder de oude Bond~
Ik voorzie dat 9 als de grate mogendheden deze funkties

9

op hen gelegd~in dienst van de wereldveiligheid vervullen~
de bedreiging van de oorlog kan vermeden worden in de toe ·
komst en da t de org2ni sa tie vuor de \iei li gheid effi c:i ent
kan vvorden (44) .
Over het probleem van bet onderscheid tussen juridische
gelijkheid en funl(tionele ongelijkheid ging hij verder
HEr J:nooten inderdaad enkele toegevingen gedaan worden door
de klein2

l!:~ogendhederL

" .. wat onze status betreft zijn v1e

alle-:-n soevereint maar 'Nat funktie betreft zijn we ongelijk ..
Een verschrikkelijke verantwoordelijkheid zal rusten op
de grote
zal de

vijf~

Als zij niet bij elkaar kunnen blijven 5

op~sitie

van de kleine mogendheden hopeloos worden 5

want zij kunnen zich zelf niet verdedigen~
de oorlog heeft
irrooers du:idelijk getoond dat de kleine staten hulpeloze
kinderen zijn 9 absoluut hulpeloos tegenover de nieuwe
wapens en de nieuwe vormen van oorlogsmacht .. "

Smuts ging

verder met te zeggen dat de toegevingen alleen maar in
het eigen belang wareno

Du.mbarton Oaks was iets nieuws

en bracht ecn lichte konsternatie maar wat moeilijker zou
zi jn was

u~:o tei t tussen de grate mogendheden te vinden ( 45)

Ditzolfde verklaarde hij ook in de Volksraad van luid Afrika (46) ..

Smuts is zeker wel heel tevreden gewe8st toen

hij vernam dat zijn opvattingen over de macht in de Voorstellen werden opgenomen en hij heeft dan ook ge8n bezwaren geopperd tegen de toevoeging van twee andere grate
mogendheden :~

(4-4)

Frankryk en China v;a t resul teert ui t een

ibidem, 1945, Deel 5, blz .. 7285

(45)

fE:['Cieiii, 1945, Deel 5, blzo 7285

(46)

zie Debatte van
die Volksraad,
blz--}Boi=3Bo3
______________
_

194~,

deel

- 143 voorstel van President Roosevelt;

bet bijvoegen van

deze twee mogendheden moet begrepen worden in verband
mat de toestand op het einde van de oorlog.
Frankrijk
dat altijd een zeer grote rol had gespeeld in de Westerse geschiedenis~ kon zo maar niet over bet hoofd gezien
worden, al was hij zwakker en minder betekenend dan
o0it.
China met zijn ontzettende grate bevolking began een grote rol te spelen.
2. l:f8T

G-:J-,.APBND

OPTRBDTIN

D~R

VERBNI GD6

NATIES.
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De mogelijkheid van een gewapende optreden door de
O.VoNo is niet helemaal een nieuwigheid want ook in de

Volkenbond was deze mogelijkheid voorzien, zij het dan
in VG3l boperkter mate en in e0n andere Vormo
Na het mislukken van de Volkenbond en na het verdwijnen van het idealisme kwam voor Smuts de overtuiging
dat de internationale

gemeenschap~

zoals hij die had

gezien namelijk als een ge1ntegreerde
niet verwezenlijkt kon worden.

gemeenschap~

nog

Maar daar een inter-

nationale samenwerking e3n noodzakelijkheid was geworden en de Nereld zich niet meer kon permiteren van
nog een oorlog te ondergaan moest deze afgedwongen
worden desnoods met geweld en sterker dan dit bet geval was geweest tijdens de Volkenbond.
Dit afdwingen
zou mogen gaan tot op het punt waar het afdwingen zelf
nog niet oen bedreiging voor de wereldvrede zou vormenQ

Artikel 16 paragraaf len 2 van het Volkenbondspakt
voorziet de mogelijkheid van een gewapend optreden,
maar enkel wanneer een lid tot de oorlog overgaat, in
tegenstelling met de verplichting die bet heeft om eJn

- 144 Maar de interpretatie van dit artikel was dat ieder lid voor zich
gcschil vreedzaam op te lassen.

(47)

zelf zou moeten overwegen of er al dan niet aanleiding
bestond tot de uitvoering van dvvangmaatregelen (48) ..
nt~kel

l6Q 2 zei vervolgens dat de Raad de plicht had

om asn te bevelen met welke strijdmachten de leden
zouden Qeowerken aan dit militaire optreden, er was
dus geJn sprake van eigen strijdkrachten van de Raad en
dus ook nag niet van e3n soort lnternationaal politieleger of macht ..
Op een perskonferentie die Smuts hi.eld op 12 maart 1942
in hot Zuidafrikaanse huis in Landen, nadat hij een
hoge onderscheiding van de Burgomeester van Plymouth
had ontvangen 9 zei hij dat, ondanks het feit dat men dezelfde idealen nastreefde als ten tijde van de Volkenbond, er preventiever tegen de oorlog moest opgetreden
worden

( 4 7)

(49).

art.. 16 par. l:
Should any lVIember of the League
resort to war in disregard of its convenants under
.Articles 12 9 13 9 or 15, it shall ipso/facto be
deem 3d to have committed a.1 act of war against
all other Members of the Leqgue~ which hera-by
undertake. immediately to suoject it to:t the·~se
verance of all trade or financial relations •.
p2r .. 2:
It shall be the duty of the Coucil in
such case tot recommend to
the several Governments
concerned what effective military~ naval or air
force the Members of the League shall severally
contribute to~the armed forces to be used to
protect the covenants of the League ..
g

( 48)

Eo

(49)

~~~~!·,

DE

IviAREBS

VAN

SWIND~R~N,

1942, deel 4? blz. 5475

2.12.!.£!!., blz .. 168

- 145 Hiermede bedoelde hi~ waarschijnlijk dat de mogelijkheid om gewapend op te treden moest uitgebreid wordene
In de Zuidafrikaanse Volksraad kwam hij in 1944 daarop
terug met te beweren dat het noodzakelijk was geworden
dat er pclitiemannen in de internationals samenleving
bestonden en dat er speciale maatregelen moesten getroffen worden om de Vrede te bewaren, namelijk een
eigen leger dat zou kunnen ingrjjpen (50).

Ook in een

verklaring na de Imperiale Konferentie van 1944 affirmeerden de eerste ministers van het Gemenebest dat het
noodzakelijk was dat de vrede en veiligheid zou gewaarborgd worden door een organisatie die de macht en
autoriteit zou krijgen om aggressie en geweld te keren
(51).
In 1945 beweerde Smuts in de Volksraad nogmaals dat
de Volkenbond een organisatie voor raadpleging en niet
op de eerste plaats voor aktie was geweest en dat,
wanneer de Volkenbond toch sankties had willen treffen{
bijvoorbeeld in het geval van Abessinie, het in duigen
was gevallen, maar dat de toekomstige veiligheidsraad
de mogelijkheid zou krijgen om internationals geschillen
op te lassen en niet alleen met vreedzame middelen (52).
Smuts pleegde dit wel eens de Vrede met Tanden te
noemen

(53).

Het is dus duidelijk dat Smuts reeds tijdens zijn

oor-

logstoe spraken e:r-van overtui gd was da t de organi sa ti.e
van de Vrede een internationaa1 1eger, dat gewapend de
orde zou handhaven, veronderstelde.
(50)

Ic9=rro
_
Debatte _________________
van die Volksraad,

(51)
(52)

K.C.A., 1944, deel 5, b1z. 6452
TI~E~1te van die Volksra~d, 1945, deel 52, blz.

(53)

UNCIO. Doc 1209 P/19, Vo1.1, blz. 678

1944, deel 47, blz.
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B.

Tiidens de San Francisco-konfer2ntie

--

---------------------------------·

Reeds in de Preambule van bet Handvest had Smuts de
nadruk gelcgd op bet feit dat wapengeweld enkel zou
mogen gebrui kt worden in bet algemene belang.

Di t vvil·--

de zeggen dat bet monopolie van gebruik van geweld naar
buiten~

dat tot dan toe reeds 3sn de nationals staten

had behoord, zou moeten gegeven worden aan de overkoepelende internationale organisatiee
Alhoewel bet prcbleBm van bet gewapend optreden tot de
bevoegdeheid van de derde Komissie over de Veiligheidsraad

behoorde~

waarmede Smuts zeer weinig te maken had,

heeft hij toch een niet te onderschatten invloed uitgeoefend door zijn toespraken in de plenaire zittingen
van de Konferentieo
Zijn gedachten werden samengevat
in enkele zinnen die hij uitsprak op de slotzitting
van 26 JUDi~ wanneer hij over de Organisatie der Verenigde Natie.s sprak~
"Deze ma:1kt voorzieningen voor

de~ vrede met tanden, voor een verenig{front van vredelievende volken tegen toekomstige a0nvallers~ voor een
verenigd front rand de grate Mogendheden gesteund door
de strijdmachte~ook van de kleinere Mogendheden.
Deze maakt voorziening voor
vagrdige verdediging op
000

regionale of lokale basis.
En bet maakt voorziening
voor een centrale organisatie en leiding van de samengebrachte vredeskrijgsmachten

11

(54).

Smuts had er niet alleen op aangedrongen dat een gewapend cptreden zou mogelijk zijn maar ook dat dit optreden zou gebeuren door een specifieke krijgsmacht van
de Verenigde Naties zelfe

Dit werd geregeld door arti-

kel 45 van bet Handvest waarin bepaald werd dat de Leden
~-------------------------------------------------------

(54)

IQi£~~' blz.

678

- 147 nationale luchtmacht-kontingenten moesten beschikbaar
houden (55).
Er werden zelfs regelingen getroffen voor
een Generaal Stafkomiteeg
Wat verder door art. 46 en
47 werd uitgewerkt (56).
Het is opvallend hoe Smuts naast de macht nu ook de gewapende mncht op de voorgrond plaatste, of de
geweld benadrukte.

wa~rde vqn

In dit verband is bet interssant

even na te gaan welke Smuts' houding was tegenover bet
gebruik van kornwapens door de Veronigde Staten van
erika tegen J-apan.

Am-

Toen Smuts bet nieuws van Hiroshima

hoorde zei. hij "lets drastischer dan wij bereikt hebben
in San Francisco moest gedaan worden"

(57).

Men zou

dus kunnen afleiden uit doze zin dat hij nag meer geweld
wilde en de wereldvrede te handhaven.

Toch had hij de

grootste vrees voor bet machtigste wapen dat ooit uitgevonden -v1as ~

11

Hoe kan men di t nieuwe gevaar controle-

ren, dit nieuwe gevaar onvergelijkbaar grater dan al bet
vorige?
Deze vraag is nog onopgelost en blijft de
grootst2 vraagn
Smuts veronderstelde wel dat de industriele mogelijkheden van de kernkracht ongelooflijk zouden
zijn :maar hij voegde er wijselijk aan toe "Magr dat is
een proble8m voor de toekomst de vernietigende macht van
de bom is nu al klaar 11 (58).
Smuts was een zeer grate vriend van Niels

Bohr~

die

Engeland en Amerika ervan trachtte te overtuigen dat ze
hun atcomgeheimen moesten delen met Rusland omdat de internationals kontrole van atoomenergie een noodzakelijkheid ·vvas ..

(55;--zre-·
(56)
(57)
(58)

11

Want zoals Sir John Anderson schreef "als
-BIJ~age=-1]:------------------------------------

zie Bijlage ll
Scmething far more drastic has to be done, t'ha:rti we
have attempted at San .Francisco" W.K. HANCOCK~
3muts 9 2.
The Fields of Force 5 1919-1950) blz. 433
i_!:?_~clem..!. blz-; 434

- 148 dat onopgelost blijft zijn de plannen voor e2n betere
wereld nog niet eens bet papier waard wRarop ze geschreven zijn"(59).

Churchill die echter zijn handen vol

had met andere problemen had goen tijd om te luisteren~
daarom deed men weoral beroep op Smuts om Churchill te
overtui gen"

S1au ts was overtui gd van de zaak want hi j

was van mening dat 9 sls er 66n zaak voor internationale
kontrole bcstond, het zeker de atoomener~ie was.
De n:i euwe ontdekking was immers zowel voor de vrede als
voor de oorlog, zowel voor verniotiging als voor goeds
gebruik, ~e belangrijkste die ooit door de wetenschap
was godaan ..
De Araorikaanse president en Churchill hadden een ontmosting in Hyde Park op 18 september 1944 en het antwoord

as nega ti ef ~

Zoals Hancock schri j ft

opende de weg naar Hiroshima'' (60).
Smuts

l:~_ter

"zelfs hij

ons vrede te geven.

~

"Di t

En toch schreef

(de kernbom) is niet genoeg om
Het wordt een rivaliteit om de

krachti g ste en de meest ver11ietigende ..

0. (61).

Het is dus niet erg duidelj.,jk welke opvattingen Smuts
over machtsgeweld koesterde:
eenmaal in bet kader van
de Organisatie der Verenigde Naties keurde hij geweld
goed en zag dit soms als de enige oplossing voor de
vrede..

'Janneer Amerika de kernbom gebruikte om haar

grote macht te definieren, keurde hij dit goed , maar
toch was hij van cordeel dat ook Husland moest deelhebben
in de
komenw

~sheimen
.__,

zodat er een internationals kontrolo kon

Smuts had dus angst voor dit grate geweld ..

- 149 En dan lator verklaarde hij integendeol dat dit geweld
ni et genoeg vras..

Snuts d~elde dus :Ln de verwe~"l.lt.i.ng

die he2rste na de ontdekking welke vernietigende gevolgen de kernkracht kon hebben.
Er V~':J.s rr-:3. tuurli j k geen s:prake van kernbommen te gebruiken in bet k2der van eventueel gewa:pend o:ptreden van
de Orgsnisatie want dit zou in ze veronderstellen dat
de mogendheid waartegen men zou o:ptreden zelf een kernmogendheid was en op dat ogenblik waren dat enkel de
Verenigde 3taten van Amerika Gn Engeland:
lijkhe:id was dus ui tgesloten.,

die moge-

Later wanneer meer en

meer staten kernmogendheden werden was er ouk geen
s:prake van,

juist omwille van de vrede.

In dit verband moot nog aangesti:pt worden dat alle macht voor
gewapend optreden bij de Veiligheidsraad lag en dat
in tegonstolling met niet-gewa:pend o:ptreden de :partijen in bet

ge~=-Jchil

mochten me2stommon 9

van voorstel tot o:ptreden tegen

6~n

~

van de

geval

5 groten (62).

Smuts' geestdrift tegenover het gebru:ik van geweld, is
te begrijpen in hot kader van de noodzakelijkheid van
een meer geintegreerde internqtionale gemeenscha:p:
noodzakolijkheid omd8t de vrede
wordep

gehandhaafd

en omdat samenwerking tussen de landen zich

meor en meer opdrongo
:periment

moos~

V8D

Het verleden en vooral het eks-

de Volkenbond had uitgewezen dat men niet

langer op het enthoesiasme of de zogenaamde goede wil,
als basis voor een internationale samenleving mocht
rekenen.

Daarom moesten de zwakkerJn gedwongen worden.

De vraag blJof natuurlijk of dit systeem

offici~nt

zou

kunnen vverkon.

(62)

artikel 27 paragraaf 3:
zegt duidolijk dat in de
Veiligheidsraad de :partijen in e3n geschil zich
v:.1n stemming moet onthouden, als dit gaat over besluiten ingevolge Hoofdstuk Vl van ~et Handvest
en artikel 52·.
Er wordt dus niet ge:praat over
Hoofdstuk Vll.
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De idoe~n over de erkenning van de macht als grondslag
van de Organisatie der Verenigde Naties, zijn in tegenstelling tot de meeste gedachten van Smuts over-realistisch~

thuis

Ret is daarom zeer moeilijk om deze opvattingen
t~ brc:.~ngen

in zijn poli tieke teorie of filosofie.

Het enige idealistische element ligt in Smuts opvatting
dat illBt het invoeren van de machtserkenning de grootste
moeilijkheden zouden opgelost worden.

Alhoewel hij

zelf erkende dat bet moeilijk zal zijn om de grate
mogendheden te doen samenwerken, geloofde hij toch dat
die mogelijkheid bestond.

Het erkennen van de besten,

want di t v1as in fei te de grondslag vr--:_n de fun:f:tionele
ongelijkheid, was niets nieuw want door de eeuwen been
hebben versdheidene teoretici dit principe in hun teorien gapropagoerd, zij het dan op bet vlak van de nationals samenleving.
Men mag nooit de fout maken van te denken dat, met bet
invoeren van bet vetorecht, het de bedoeling was een
soort tyrannic van die 5grote mogendbeden tot stand
te

brengen~

want bet begrip tyrannie veronderstelt en-

kel zuivere blote

macht~

e3n tyran bijvoorbeeld, zal

regeren omdat hij de meeste macht heeft ook al zijn
daar andere personen of groepen die veel beter zouden
kunnen rebcren dan hij doet..
de echto betekenis van bet
besten~

staan..

Aristokratie echter, in

woord~

veronderstelt dat de

in de morele zin van bet woord, aan bet hoofd
:3mu ts he eft ste,:.ds beklemtoon da t de grote

mogendheden moesten erkend worden omdat zij de enige
waren die bet vermogen bezaten om de leiding over de
internationals gemecnschap in handen te nemen en niet
enkel omdat zij de machtigsten waren.

Let dus wel op

dat ari3tokratie in de betekenis v1elke Aristoteles aan
di t vvoord geg3ven hceft, wordt gebruikt, t .. t .. z. dat

- 151 diegencn rcgeren die bet rijkste~ bet beste en bet
grcotste zijn.
Als de vergclijking doorgetrokken wordt,
ziet illan dat in de Volkenbond hot denokratisch principe
W3rd gehuldigd, want iedere staat was gelijk en men
ziet cok dat dit zogenaamd demokratisch principe niet
zoer V3ol resultaten heoft gehad.

Waarom?

Het is

duidelijk dat bet instellen van de demokratie in een nationalo stqat bepaalde voorwaarden vereist:

de mcnsen

moeten in eon zekere mate ontwikkeld zijn, zij moeten
een minimurtl aan poli ti eke kenni s bezi tten maar vooral ~
er ~oeG
staano

minirmm aan gemeenschappelijke principes heOm deze voorwaarden te vervullen moet de po-

e~n

litieke gemeenschap reeds een zekere mate van ontwikkeling hebbeno

Men kan niet ontkennen dat bet voorgaando

oak van toepassing is wannoer hat gaat over een internationalo samenleving waarvan de Loden Staten zijn.
Ten tijde van de Volkenbond ontbraken deze principes volledig, er was natuurlijk wel een zekere idealistische
wil on samen te

werken~

maar men was niet bereid om daar-

voor iets te laten vallen.
De demokratie van de Volkenbond was da8rbij nog e3n eigenaardige demokratie want zij vcronderstelde dat beslissingen unaniem moesten genomen worden.

Dit Rlles

maakte een internationalo gemeenschap onmogelijko
Reeds in bet oude Griokenland 9 waaruit een schqt van
politieke rijkdom te putten

valt~

was de zuivere ideG

van Co aristokratie geinstituticnaliseerd:

in Sparta

vind met de eforen, die 5 in aantal de grootste macht
bezaten ;
in Athene werd er voor de hervormingen van
3o.loon 5 gerogeerd door de archons ui t de eupatriden en
na Kleisthen3s en Perikles ble3f dit idee bewaard door

- 152 de instelling van de 10 strate 6 en

(63).

Platoon wees
de 'beste stand' deze van de filosofen, aan om als regenten de

st~d

te

besturen~

Zo leeft men in de ge-

schiedenis altijd naar de besten gezocht om te regeren
en in de Utopia van Saint Simon zou dat een bepaald
priesterschap zijno
Sinds de opkomst 8chter van de praktische demokratie
en de erkonning van de juridische gclijkheid van alle
mensen en in de internationale g2me3nschap van alle
staten, gaat het niet meJr van allecn nog de aandacht
te vostigan op de besten want de erkenning van gelijkheid moet noodzakelijker wijze ergens zijn praktische
toapassin~

vinden.

Polybius die naqr Rome werd gedeportoerd was verrast
door het goed funktioneren van de romeinse staat en
hij verklaarde dit door het feit dat Rome een mengsel
had gevonden

tus~en

monarchie 9 aristokratie en demokra-

tie, door de instelling van respektievelijk de konsuls 9
de senaat en de volksvergadering.
Deze

idee~n

van Polybius worden door de makers van het

Handvest 9 onder invloed van Smuts

overgenomen~

toekomstige organisatie zou in zich
bevatten van aristokratie en
de

fun~tionele

de

een mengsel moeten

de~okratie

waardoor zowel

ongelijkheid als de juridische gelijk-

heid zou tot uiting

komen~

Vanda~r

werd een Veilig-

h:ttdsr:1ad Inet bet vetorecht van de vi j f grote mogendh3den ingesteld samen met een

Algem~ne

Vergadering waar-

in ieder liQ gelijk was, en dit was een boede oplossing.

(63)

Let op~
de eeclesia, die ingesteld werd door
de hervormingen van Saloon was inderdaad demokrntisch doch werd vlug 9 door Pesistratos, opgehevc;n.,

- 153 Ondanks de aantrekkelijkheid van een tweemanschap tussen Groot-Briftanje en de V.S.A., was Smuts een politieke realist wat dit betrof en daarom zou hij al zijn
krachten inzetten om ook Rusland deel te laten hebben
aan de organisatie van die vredeo

Natuurlijk he1ft

hi j i ng c:; z i en de t Ru s land z e 3 r gev a a r 1 i j k a an ' t gr o e i en
vvas en daardoor bepa.alde pre ten t;i es zou kunnen kri j gen
naar er

"~lv:-=:.s

geen andere mogeli j khei d dan Stalin aan de

zijde van de Geallieerden te houden.

In de politick

kan men nu eenmaal geen perfekticnist zijn en moeten
er steeds kompromis aanvaard worden.
Om de intern2tionale organisatie echter, onrtanks het
veto 9 te

l:~;. ten

funkti oneren, werd ac-,ngenomen da t

de

partijon bij een geschil niet zouden meestemmen, zodat
de unanimiteit van de groten ook zou kunnen bereikt
worden als een grote mogendheid in een bepaald geschil
betrokken was

(64).

Maar dit hield nog een zeer ge-

vaarlijk aspekt in als men tot een gewapend optreden
zou beslisses dat de gewapende machten van de O.V.N.
Rusland of Amerika tot de orde zouden moeten roepeno
In zulk geval zou een nieuwe weroldoorlog onvermijdelijk
zijn.
Var. . Jae.r weer een kompromis dat het vetorecht
bij gewaponde sanktie toch zou golden met als resultaat
dat een grata mogendheid automatisch en

ge~apend

treden tegen haarzelf door haar veto boikot.

op-

Een nooc1-

zakelijkhGid want de O.V.No had natuurlijk als eerste
bedoeling de vrede te handhaven en niet een oorlog uit
te lokken ..
Di t

systo.:;m van veto door Smuts en de afgevaardigden

van de grate mogendheden voorgesteld, zou bijna perfekt
geweest zijn? als daar niet andere zaken waren tussengekomen..

Dit werd door Smuts aangeraakt wanneer hij

sprak over de lcgheid van een grate internationals

(64)

vergolijk hoofdstuk

6 en 7 van het Chartero
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spelen om te streven naar bet doel, door de internationale organisatie aangewezen (65).
Juist deze regionale
of belangengrcepen hebben ervoor

gezor~d

dat een blok-

vorming mogelijk werd waardoor de C.V.N. in een koelkamer werd geplaatst, doordat bet veto ongepast, in bet
kader van vrie~~espolitiek, werd gebruikt.
Dit zou
zelfs zo erg worden dat de Algemene Vergadering de rol
van de Veili.gheidsraad, door de resolutie van 'Uniting
for peace'

(66) zou overnemen.

Een ander aspekt was dat Smuts zeer duidelijk de nadruk
heoft gelegd niet alleen op de ekuivalentie van rechten
en plichten

naar ook op de korrelatie van rechten en

plichten, dit laatste vooral in verband met de houding9
dio de kleine mogendheden moesten aannemen tegenover bet
veto~

Want als de grote mogendheden rechten krijgen

is bet de plicht van alle kleine mogendheden om deze rechten te erkennen ..
In de nationale staatsidee, is bet vooral Bentham geweJst

di~eklemtoond heoft~

Bentham zei dat er geen recht

kan bestaan zonder plicht, want A heeft bijvoorbeeld een
recht enkel als B en C de plicht opnemen om hem vrij te
laten, maar dat ze in feite dit uit eigen interesse doen
omdat bet goed voor hen is_(67).
In die zin drong Smuts erook op aan dat de kleine mogendheden zouden winnen bij dit vetorecht aan de grote toegekend en dit is z~ want de kleine mogendheden zijn toch altijd de grootste slachtoffers als er oneinigheid bestaat,
bet voorbe?ld van Belgie tijdens de wereldoorlogen is hiervoor sprekend.

- 155 Smuts opvattingen over de

noodzak.elijkheid van bet
geweld en het monopolie van de internationals organisetie om van geweld gebruik te maken voor het algemeen
belang, hebben veel meer betekenis dan men op het eerste
ogenblik zou kunnen vermoeden.
~r zijn nationale staatsteoretici die beweren dat bet

vcornaamste kenmerk van de staat is dat zij bet monopolie

VElD

afdwingbaarheid door gev\'elc1 bozi t en dat di t

6~n van de betekenissen van de staat uitmaakt.

Met

dit monopolie van afdwingbaarheid door geweld wordt in
dit verbsnd bcdoeld dat de staat alleen bet recbt beeft
om ond2rdanen die niet aan haar eisen voldoen, met geweld te dwingen van zich anders te gedragen en te
straffen(68).Snu ts en de makers van bet Handvest, hob ben
in San -~,ranci sco, di t monopoli e gepro j ekteerd in de
internatiLnale samenleving.
Vergelijkend kan men dit uitdrukken als

volgt~

:in de

nationalG staat wordt niet toegolaten dat de :indiv:iduen
met elkaar vechten of tegen elkaar geweld

gebruiken~

wanneer iemand een grief heeft tegen een of meerdere
van zijn burgers dan mag hij n:iet het recht in eigen
bandon nemen en hen rechtstreeks aanvallen 9 maar hij kan
met zijn grieven naar de politie gaan die op haar beurt
desnoods m.et geweld d~-f andere tot ordo zal roepen.
In de internationals samenleving ging het echter heel
ander~als

een staat iets tegen een andere had en zich

sterk genoog voelde gebruikte ze goweld tegen die andere
staato

In San Francisco werd achter voor de eerste

maal ui tdrukkelij k verkla8.rd dat een sta t da t recht
0

niet had dat de internationals organisatie daar zou zijn
om desnoods met geweld, met eigcn politiemacht de orde
zou hanc:thaven.
(68) Het spreekt vanzelf dat, wa·".r de sta·::tt( de politieke
gemeenschap)eigenlijk de drager van de macht is, zij
zelf deze macht niet kan uitoefenen en dit door de
regering in de staat moet pebeuren.
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een enigo pGsitie schonk, zo gebeurde dit ook wanneer
in San 2rancisco dit monopoli~ ook voor de internationals

gemeonschap gold

te~enover

haar konstituerende

delen:
de staten.
De internationals organisatie
kreeg bier een betekenis zonder voorgaande.
Alhocwel bet lijkt dat bet gebruik van geweld een negatieve betekenis aan de organisatie schonk en dit is in
feite zo 9 mag men niet uit het oog verliezen dat
Swuts opvattingen over de Sfeciale betekenis van bet
geheel hierdoor ten zeerste erkand werden.
In de praktijk is daar natuurlijk nog bet politieke
kompromis dat het vetorecht geldt als tegen grate mogendhoden zou opgetreden worden 9 wat de erkenning
van de internaticnale gemeenschap wel een beetje aan
belang doet verliezen.
'vVanneer Smuts de noodzaak van geweld verdedi gde en
hiertegenaver nogal geestdriftig stand, heeft hij misscbien

ver~eton

dat geweld toch slechtsde oplossing is

als do andere helemaal onvaldoende bleken.
De
mogelijkheid van gebruik van geweld doet ge2n afbreuk
aan hot feit dat het tach nog beter blijft een moeili~jkheid vreedzaam ap te Klaren met allo middelen die
in hoofdstuk Vl van bet Handvest worden beschreven.
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Hat :is du:idel:ijk dat ~muts'

b:ijdrage tot dG totstqndko-

ming vqn de Orgqn:isatie der Verenigde Naties, niet :in
gelijke mate beoordeeld werd.
v-ertu:igd dat 0muts

''1

N:iet :ieder was ervan o-

grote verdiGnstelijkheid hqd.

Aan de ene kant werd Smuts met lof ov.erl:tden door de
woordvoerders van die me3ste landen.

Aan de andere kqnt

was bet grootste deel van de b3volking van zijn eigen
land nooit bereid om hem te begr:ijpen of te bewonderen
en maakte bet enthoesiasme voor zijn persoonlijkheid
tijdens het totstandkomcn van de Organisatie plqats voor
~

meer wantrouwige houding in bet kader van de eerste
W3rkzaamheden van deze Orgqnisatieo
Hoe men Smuts egter ook mag beoordelen, de herinneringen
aan hem blijven herinneringen aan

~

dynamische persoon-

lijkheid die niet meer weg te denken is uit de geschiedenis van de Internqtionale Bctrekkingen en w:iens levensbeschouwing,

in al

h~ar

moeilijkheid en tegenstrijdig-

hedeny n hoofdstuk toevoegt aqn de studie van de Politi che ~rheori een.

Bovengenoemd spreekwoord heeft zijn geldigheid bewezen.
Het zou echter te gemakkelijk z:ijn om de beschouwing vsn
de tradi ti cnele

h·~ uding

van vyandi ghei d tegenover Smu ts 4

van de Afrikaners te vereenvoudigen door geen verdere
uitleg daarvoor te zoeken$
·n Bui testaander is telkens opnieuw verwonderd over deze

houding van de Afrikaners.

Hij heeft overal gelezen

en gehoord da t Smuts zo ·n grotG man was en hi j weet da t
zijn filosofie in bet grootste deel van de wereld bestudeerd wordt maar 9 bij

·'1

bezoek aan Zuid-Afrika, ontdekt

hij echter dat, alhoewel Smuts' naam aan vele plqatsen straatnamen toegevoegd is, de meeste inwoners van dat
land ternauwernood bewust zijn van die grate man.

Die

mensen kennen z:ijn werken niet en bet is zelfs moeilijk
om zijn werken in de hqnden te krijgen.
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volk is omdat zij de juwe2ltjes van hun eigen land niet
kunnen waarderen.
Deze stelling is niet wetenschappelijk;

de reden waarom

de Afrikaners niet van Smuts houden is veel dieper dan
bet op bet eerste zicht wel lijkt.
Op de eerste plaats was Smuts nogal Engels-gericht en
alles wat in de

tijd Engels was, was voor de Afrikaners

n sinoniem van overheersing en onderdrukking.

De

boeren-oorlogen waren nag niet vergeten (en zijn in
sommige gevallen dit vandaag nog niet.)
De tweede en voornaamste reden, die nauw aansluit bij
de eerste, is echter de levensbeschouwing van de Afrikaners.
Over bet algemeen zijn zij erg traditie-gebonden,
de heldendaden van hun voorouders, de Voortrekkers, die
bet woeste Afrikaanse land doortrokken, en duizend en
een gevaar doorstonden, spreken nag tot bet hart van de
meeste mensen;

~mdat

zij beseffen dat hun lqnd veroverd

moest worden op de na tuur.

Zi j zi jn fi er op hun ver--

leden als volk en op hun land en zouden dit in geen geval ooit willen afstaan.
Toen Smuts bij deze kw3m met zijn filosofie van bet Holisme, die de vorming van groten gehelen voorstond,
maakte hij zoals vroeger vermeld een fout.

Zijn theo-

rie hield geen rekening met de eigenheid van de delen.
Hij was geneigd om deze eigenheid op te geven ten voordele van bet geheel.

Praktisch betekende dit dat

1;1t:t.i d-Afrika •n deel van bet grate E:ngGland zou bli jven en
dit steeds meer zou worden.
Dit was iets teveel

gGvraagd~

de Afrikaners, die bewust

wB.ren van hun eigenheid als natie 9 waren nooit bereid
om Smuts te volgen.
Het is menselijk dat men in zo n geval aan veralgemening
doet~
omdat Smuts levensbeschouwing tegengesteld was
aan hun lewensb.::;schouvving, waren zij geneigd om hem geheel, oak zijn goede daden 9 in ~ slecht daglicht te zien.
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bij bet grootste deel van de Afrikaners heeft. (1;
2.

na~m

~~-~~E~!~-~i!!l£B~£-~§£_£~-~lg~~~£~-~~Eg~£~El£g_i£
1.91..§_~£-1.211·

Ben van de belangrijkste problemen waarmee de Organisatie
der Verenigde Naties in haar eerste en tweede Algemene
Vergadering af te reken~n had was de klacht van Indi~
tegen de Unie van Zuid-Afrika, omdat Zuid-Afrika de zogenaamd fundamentele rechten van haar Indische bevolking
niet eerbiedigdeo
Smuts was de voornaamste Zuidafrikaanse vertegenwoordiger in deze Vergadering.
De besprekingen, die hi erop voJ. r:den kunnen een mooi. voo.rbeeld vormen van de wijze waarop Smuts door de andere
landen gewaardeerd werd.
Smuts toonde zich in deze besprekingen fantastish welwillend en aanvaqrden~, zijn replieken op de indische
klacht waren over bet algemeen niet uitvoerig.
Zo verzweeg hij onder andere bet eigenaardige van bet feit dat
..
een land zoals Indie met zijn kastesisteem en zijn apartheid tussen mensen vqn hetzelfde ras, de Unie durfde
aanvallen om haar apartheidspolitiek.
Het is duidelijk
dat Smuts zeker w-::;,s van zijn zaak en dat hij een beetje
vervelend bet einde van de besprekingen afwacht+e.
Hij vergiste zich echter~ tijdens de besprekingen van
(l)

Het is bijvoorbeeld opvallend hoe~
bet Afrikannssprekende gedeelte van de bevolking van Zuid-Afrika
de benaming Afrikaner, voor henzelf opeist.
In tegenstelling met bet Nederlandse taal-gebrui 1~
'Afrikaan, bet Franse 'Africain, en bet Engelse
'African, waarmee de zwarte bevolking van bet land
bedoeld wordt.
Dit duidt erop hoezeer zij henzelf als een aparte eigen natie 9 los van de
Nederlandse stam beschouwen.

- 160 de klacht, kwam een grote vyandigheid tot uit·.i.ng.
-~ere}/

Zuid~Afrika en dus ook Smuts zelf'~oor een resolutie ver-

oordeeld.. ( 2)
Dit kan beschouwd als een ondankbaarheid vanwege de meeste Statenvertegenwoordigers tegenover Smuts, bet is in
elk geval moeilijk om ergens eon woord van dankhaarheid
voor zijn internationals verdienste te ontdekken.
Smuts was natuurlijk ontgoocheld en zijn uitspraak over
de organisatie der Verenigde Naties, voor wiens totstandkoming hij zo geijverd had, was niet-veelbelovend.
( 3)
Hiermede is echter niet alles gezegd want er kwam een
kentering in deze toestand.

Tijdens de tweede zitting

van de Algemene Vergadering in 1947 ontdekt men meer en
meer waardering voor Smuts' werk.

De afgevaardigde

van bet nieuwe Pakistan erkende de betekenis van Smuts
door te zeggen dat hij een man was die groot genmeg was
om de situatie en de grote problemen in Zuid Afrika te
beheren. ( 4)
Zelfs Gromyko de afgevaardigde van Rusland erksnde dat
hij achting had voor een man die voor de onafhankelijkheid van zijn l8nd had bevochten en die een leidende rol
gespeel had in bet opstellen van bet Charter van de
Organisatie en vooral de Preambule met zijn prijszenswaardige beginselen. (5)
Het uiteindelijke resultaat van deze waardering was dan
ook dan een resolutie tegen Zuid-Afrika niet meer een

2/3 meerderheid behaalde.
Na de aanvankelijke miskenning van Smuts' verdienste
maakte dit dus plaats voor een meer erkennende houding.
( 2)

Zie hiervoor:

United Nations Official Records.

~~£2~Q_£~£!_2f_IhQ=~IE~!=~~~~I£~:-Q~~~E~1=E~~£~Q1~General Committee en Jo1nt Comm1ttee,Lace Succes,

New-York-194b~-passim:--------------

( 3)
( 4)

( 5)

Hij noemde de Algemene Vergadering o.a. ~
een lichaam beheerd door gekleurde mensen.
United Nations Official Records.
Second Session 9
Q£~~E§1=E~~~~~1l~-EIE~!=22~~I!!£~, tiz:-451~----Ibidem, blz. 461.
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Ret is niet nodig om in kader vqn deze studie uit te weiden over hoe Smuts in verscheidPn landen gewaardeerd werd;
tach loont dit de moe~te om even zijn ontvangst 1n Belgie
in 1946 te bekijken.
Bij bet lezen vsn bet versl~g van de toespraqk door de
voorzitter van de kamer vqn Cauwelaert voor de Verg~dering
van bei de kamers val t bet op da t de vvoorden die tot Smuts
gericht werden meer ecbte waardering bevatten dan bet
meestal bet geval is, wanneer een hoge gast toegesprcken
wordto
Smuts wordt 'den onvermoeibaren volkenvcrzoener
en vredebouwer, genoemd en 'een van de grootste stempeldragers van de gescbiedenis dezer eeuw,.
Van Cquwelaert
gaat zelfs zover om Smuts' geloof in de redding door de
zedelijke beginselen door bet Christendom aan den grand
van onze beschaving gelegd., te buldigen.,
Dit is een
typisch voorbeeld van iamand iets toe te scbrijven, wat
bij in feite nooit gedaan heeft.
De vraag is ook of Van Cauwelaert Smuts zeer goed begrepen
heeft toen hij over hem bet volgende zei~
'Als zoon van
een klein volk en als voorstander van de theorie der geheelheid, hebt u steeds getracht de eischen van een ruimere
internationale samenwerking en van de ongelijkbeid in de
machtsverboudingen te verzo2nen met de levensrechten van
de kleine natieso . .,,1 (6)
Ret voornaamste was echter dat Smuts gewaardeerd werd om
de rol die hij gespeeld had: misschien word dit wel bet
best uitgedrukt door de liederlijke slotzinnen die de voorzitter van de Senaot Gillon bij deze gelegenheid uitsprqk.
'De vrede dien gij zoo heerlijk gGdiend hebt, omdat gij bet
zwaard uit de scheede hebt getrokken wanneer het moest 9
dient te allen prijze verzekerdo
Gij wijdt u kranigen ouderdom aan de verdediging van bet ideaal welk dat van de
gansche menschheid moest zijn. en daarom rijst~ over de
gansche wereld een hymne van erkentelijkheid naar u, Mijnhear de Fieldmarshal. ~(7)

\bJ--i~~~~~~~!ii~~~~=~~~~i~~~~:=t~~~~i~~f~~~£~¥!~~~=(7)

blad9 Brussel 1946, blz. l en 2.
Ibidem, blz. 3.
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_____

....
'Neg tet .-.....
diti'·kutie
•

1Nr1g
Men kan beweren d9t bet boek van Qu1ncy
·
· ht ~
'The Study of International Relaticns,, interessant is en

gemakkelijk leest omdat deze schrijver afstand genomen
heeft van bet rechterlijke karakter van de studie van de
Internationale Betrekkingen, omdat hij naast 'Internationals Recht, ook schrijft over 'Internationals Ethiek~
'Sociologie van Internationals Betrekkingen,
Demografie en Geografie,;

'Poli tieke

oor 'Internationals Opvoeding

en Kommunikatie, en zo verder.,

IvJ.aar bet meest opvallen-

de aspekt van dit boek is zeker dat er ook in een hoofdstuk over 'De Filosofie van de Internationale Betrekkingen, wordt geschreven

(8)

en dat de schrijver in bet

ganse werk teruggrijpt naar de grote denkers van de
Geschiedenis van de Politieke Theorieen.
Het is open voor diskusdie of deze verwijzings waardevol
zijn, want de vraag, die re2ds eerder in deze studie werd
gesteld over de al dqn niet toepasbaarheid van 'nationale)
staatstheori~en

op de internationals samenleving is ock
voor het werk vg,n Wright vsn toepassing.
Deze benadering bi d echt::;r een ri jke b·ron van bespreking.
In het geval van Smuts' bi j drage tot bet H8.ndvest van de
Verenigde Naties, en vooral van de bijdrage van zijn
levensbeschouwing kan men tot een werkelijke diepgang
komeno

Br is reeds een antwoord gegeven op de vrasg

waarom Smuts, self s na de di epste ontgoochelingen nog kon
geloven in een internationale

gemeen~chap

en zodoende e3n

bijdrage kon leveren tot bet totstandkomen van deze gemeenschap.

Het antwoord was, bet inzicbt dat bij ge-

kregen had door de studie van het Holisme.
Maar waRrom was bet Holisme voor hem een sleutel om alle
problemen op te losden?

Waarom was bet Holisme meer dan

de ervaring, waarom gaf bet Holisme nog hoop voor e2n

(8 )

W~J G~·IT.
1h£_§!~£l_£f_l~.!£E~§..:t!.£~§.1_!!£l§..!l£~~,0
Appleton Century Crafts 9 New-York, 1955.
Q.
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Men kan dit zo

situatie die schijnbaar hopeloos leek?

~tellen:

het is duidelijk dat men, bij het uitbreken van
de tweede wareldoorlog, nog moeilijk kon geloven in een
internationals gemeenschap, beh~erd door een internationals organisatie of in een geheel waarin de delen
.. 1
in 88n vriendschappelijke relstie met elkaar stonden.
De ervaringcn konden tach niet liegen, daar was geen
sprake meer van een gahe3l voor de politieke waarnemers
van die tijd.
De klem wordt hier echter gelegd op het woord 1 waarnemers,
want de vraag is of Smuts zich veel stoorde aan waarne~mingeno

I

·./as de waarheid of bet 1·estaan van het ge-

heel niet op ecn andere wijze te kennen dan door ervaring?
In 'An Inquiry into the Whole, benadrukte Smuts hoe het
geheel kon gekend worden langs epistemologische of filosofische wegen.
Men kan dus aanvaarden dat 3muts, zelfs bij het uitbreken
van de tweede wereldoorlog, nog steeds geloofde dat dit
geheel nag altijd bestond, maar dat het aardse geheel
van de zintuigelijke ervaringen, slechts een verwrongen
beeld toonde van het werkelijk~b&staande geheel.
Het
aardse geheel was dus slechts een slechte nabootsing van
het werkelijk bestaande
Zoals in Plato's idee~n-leer
alle dingen, die konden ervaren worden, slechts nabootsingen waren van de werkelijk-bestaande

idee~n

( 9 ).

In Smuts theori e was de Interna ti onale geme·~nschap zoi e ts
al~ een voorwereldse werkelijkheid die trachtte tot uitdrukking te komen in het aardseo
De idee van de Internationale gemesnschap was het werkelijk bestaande.
Het Holisme speelde bij hem dezelfde rol a1s de filosofie
of ware kennis by Plato.

Ie2and die

he~

Holisme ver-

stond was dus de drager van de werkelijkheido
theorie was hij zelf

6~n

In Smuts

van deze filosofen.

Het probleem bleef echter ho3 om deze idee in het aardse te
verwezenlijken.
Plato haatte de Atheense staat om haar losbandige willekeurigheid~

om het feit dat zij nie bestond om het objek-

T~)--Zie-PlatoTs-vergelyking-van-de-grot-In-TTEe-~epu=--

blic, transl. & introdo by H.O.P. Le3, Pengu1n
C'ia-ssics Ha ""'mondsworth,l968, blz. 278-286 Bk. Vll~
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tieve goede te verwezenlijken maqr slechts een subjektieve goed nastreefde.

De Athcense staat was dus, naor

ZlJn mening, een slechte nabootsing van de idee 'staat,
en dit wil dus helemaal niet zeggen dat Plato de staqt
als zodanig verafschuwde.
Hij schiep immers zijn
'utopia, de ideale staat, die als voorbeeld moest dienen
en een goede nabootsing van de idee 'staat, zou zijn.
Hierin heeft Smuts hem niet volledig gevolgd, want de
internationals gemeenschap of internationals staat die
in zijn theorie aan de idee van bet grate geheel beantwoordde was nieteen 0topia.

Hij hield rekening met de

ervaringen van bet V3rleden toen hij een tweede internationals organisatie beoogde.
Hier doet Smuts aan de andere kant weer aan Aristoteles
denken~

die

9

naar bet schijnt~

3·3rst 150 konstituties

bestudeerde ~ voorallec~ hi j zi j n 'Politi ka,

scbreef.

(IO)

Er moot dus een onderscheid gemaakt worden tus~en Smuts'
visie van de ideeele internationsl9 gemeenschap en zijn
visie hoe de internationals geme3nschap op deze wereld
aan Jeze idee moest beantwoorden.

Aan die ene kqnt

ging hij deduktiaf te werk aan de andere kant bield hij
rekenin~ met de ervaring.
Maar blijft nog de vraag of dezo twee benqderingen of
methodes tegengesteld aan elkasr zijn, zoals de vraag
\.8ll/

blijft of Plato'SVAristoteles' theorien zo verscbillend
van elkaar waren, als dit altijd wordt voorgehouden.
Op bet e3rste zicht verschillen ze nogal maar een diepere
studie, komt, alboewel ze moet toegeven dat Plato meer
deduktief tewerk ging dan Aristoteles, zeer vlug tot de
ontdekking dat Aristoteles ook aanvaardde dat de werkelijkheid meer door ideeen dan door ervaringen gedetermine3rd werd.

Aristoteles maakte hlecr gebruik van uni-

versele ideeen dan de onaandachtig lezer in zijn werk
wel zou kunnen vermoeden.

(IO)

Hij was bijvoorbeeld ook een

Zie ARISTOT~L~S~
The Politics transl. & dntrod.
by T.A. Sinclair 9 :Pengu}nClassics, Harmondsworth,
1966.

Bk. ll-111 en lV.
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Holist1 hij aanvaardde ook dat hot geheel belangrijker
was dan de delen, dat de staat belsngrijker was dqn de
familie en het gezin, alhoewel doze laatste kronologisch
eerste kwamen. (II)
Daarom kan ·men beweren dq.t Smuts iets van hen beiden

had~ zonder dat hij om die reden als eon inkcnsekwente
persoon zou aangezien worden.
Smuts levensbeschouwing en zijn aktivi tei ten die dag_rui t
voortvloeiden heeft beslist een bijdrage geleverd tot
het totstandkomen van de Organisatie der Verenigde Naties.

Smuts beoogde met zijn Holisme het geheel, maar

bier verschijnt een andere p:r(Jblematiek die vandaag nog
zowel in de nationale staten als in de internationale
gemeenschap heerst.
De vraag is~wat is uiteindelijk
het doel van de politieke gemeenschap.
Een geheel,
zoals orde of vrede kan niet het hoogste goed van een
gemeenschap zijn.
Harold Laski schrijft in 'An Introduction to Politics,
dat orde goed is voor wat het kan bereiken en niet als
doel op zich zelfo (I8
Het geheel, orde of vrede moet dus een middel zijn tot
iets anders 9 dat dan hat wel kan genoemd worden.
is dit doel in Smuts' theorie?
Hierop is moeilijk eon antwoord to

geven~

Wat

zou bet zoals

Van Cauwelaert zei het algemene welzijn van bet geheel
zijn

OJ)

of is het een me~;r utilitqristische doel, zo-

sls het geluk van het grootste deel van de mensen.
Soms is men geneigd om bet eerstG te geloven, omdat de
leer van bet Holisme daarop

~fgestemd

is.

In dit go-

val zou Smuts een objektieve goed zoals Pl8.to en St.
Thomas" een 'Bon Um commune , daarstellen.
1

In het andere geval, zoals dit tot uiting komt in zijn
toespraken betreffendo de preambule en de ekonomische en
Zie i£!£i~, Bk. l
Ho ~ASKI: An Introduction to Politics, George Allen
and u nii\t~ n, -1ondon~-I95B'-;--'5Iz:--3I:----zie infra.
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socia1e samenwerking waarin hij spreekt over het geluk
en de behoeftebevrediging van a11e mensen van de were1d,
kan men een verge1ijking trekken met Hobbes.

Hobbes

redenering in de 'Leviathan, komt, in korte woorden.
hierop neer dat vrede beter is dan oorlog, omdat de m8nsen, wanneer zij in vredevo1le re1atie tot elkaar stagn
beter hun behoefte kunne~ bevredigen dan in een siu1atie
waarin zij voor elkqar wolven zijno ~4)
Deze onduidelijkheid kan tot twoe konklusies leiden~
ofwe1 spee1de Smuts' geni~liteit hem parten, zoals dit
vroeger al het geval was geweest bij iemand zoals JeanJacq~es Rousseau, die ook een holist w2s en geprobeerd
had om de 1eegte, of het gebrek san een 'Bonum-commune ,
in de 18de eeuw, te overbruggen en daarom een staatstheorie had ontworpen waarin de politieke gemeenschap a1s een
organisme door de algemene wil op eon totalitaire wijze
werd beheerd, in dienst van objektiove goed.

Rousseau

had zich echter nooit kunnen loswerken van het individualisme en zijn ganse theorie was daarom in al haar genia1i tei t, inkonsekwent.

~5)

Was Smuts ook inkonsekwont

omda t hi j soms een 'Bonum---commur'e' , en 1a ter vveor een
utilitaristische good verlangde.
Ofwel, en dit is waarschijnli-ker, was zijn levensbeschouwing in haar geheel weinig bckcmrnerd om een doel en
beschouwdo hij ten onrechte bet geheel en de orde of vrede
·
. en he3ft.hij s1ec~~s
in dit geheo1 a1s een doel op z1ch zelf'U1tzonderl1Jk de
vraag gesteld naar een hogere doel, zonder dat hij daarop oen definitieve antwoord gcgoven·heeft.

Hierover

kan echter gediskuteerd worden.
Smuts' bijdrage tot de Internationa1e Gemeenschap~ ligt
echter misschien juist in deze Aarze1ing of verwondering
voor bet gehee1.
heimwGe

Zoa1s Plato's idee~n1eer een oneindige
naar de identiteit en kenbaarheid der

dingen verto1kt, lijkt bet a1sof Smuts behept was door een
verlangen naar bet gehee1.
Maar ook bier is de weg tot dis~ie open.

--------------------------------------------------------(I 4)

(r 5

Zie T. HOBB-SS. 1:_~~i§.!h2:£ 9 Fontana reeks, Toronto,
1958.
.
.
Zi e J :- J., nOU S SEAU,
1h~_§££:!§.};_QS?.£!E§.£!._§:gQ_;Q~.§.£9.~Ecee, transl. & introd. by G.D.H. COLE, Everyman's
London, 1966.
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SAM"CNVATTEND.
-----------Smuts' bi j dr~:::tge tot bet totstandkomen van bet Handvest van de Organisqtie der Verenigde
Naties is onmogelijk, zonder ~ inleidende studie van
zijn levensbeschouwing, die het Holisme wordt genoemd.
Een studi e over J. C.

Holi~me betekent~

de laer dat alles streeft naar de
vorming van een geheel; dat bet voor een deel essenti3al is dat bet opgenomen wordt in een geheel en dat
dit geheel het w~zen en de interaktie van haar delen
be1nvloedt.
J.Co Smuts werkte dit Holisme uit in voornamelijk tvv,3e

werken .

'An Inquiry into the Whole, en 'Holism and
Evolution,.
In deze werken komt duidelijk de invloed
van de Evolu ti etheori e vs.n Darwin en Spencer en de poli ti eke theori een van Ari stoteles en St. Thomas tot ui -ting.,
Op het gebiej van de praktische Zuidafrikaanse politiek
trachte Smuts dit Holism toe te passen, zo was hij een
grote voorstander van de vorming van de Unie van ZuidAfrika en de inschakeling van deze Unie in bet grate
geheel: het Britse Gemenebest..
Dit geheel zou op
haar beurt weer n deel moeten worden van n soort wereldrijk, geregeerd door een internationale organisatie.
Toen de Volkenbond ontstond was hij een zeer groot voorstander hiervan en hij noemde hem 'de vervulling van de
nood aan een geheel,.
Smuts levensbeschouwing die een bydrage betekende tot
het antwerp van de Volkenbond 9 bezorgde hem een afzonderlijke plaat$ in de Geschiedenis van de Westerse Politieke theorieen.
Toen bet aanvankelijk idealisme van de Volkenbond gekonfronteerd werd met de werkelijkheid en het ganse opzet van de Volkenbond een mislukking bleek te zijn, bij
bet uitbreken van de twe~de wereld corlog, was het noodzakelijk dat Smuts zijn theorieen ging herzien.
In de ondersteuning van de verdragen die leidde tot de

J/)U

vorming van de Organisatie der Verenigde N3ties en in
zijn oorlogstoesprqken openbaarde hij zich qls iemqnd die
niet goed kan kiezen tussen werkelijkheidszin en idealisme.L
Aan de ene kant bleef hij nog getrouw asn zijn
filosofisch (deduktief) sisteem 9 aan de andere kant probeerde hij induktief op bqsis van vroegere ervaringen
e 3n leer te ontwikl,=elen.
Zijn me?st rechtsreakse bijdrage was zeker het scheppen
van een preambule voor het toekomstige handvest.

Deze

preambule was nog vry idealist1sch en holistisch.
Telkenmale bGnadrukte hij de noodzaak van een geheel
waarin de delen goed tegenover elkaar zouden zijn.
De preambule was een beleidsverklaring van de verenigde
delen in het geheel.
Smuts was niet alleen de schepper van de preambule maar
ook diegene, die haar steeds ondersteunde en verdedigde.
Het is ook grotendeels aan hem te danken dat zi:n schepping een definitieve

plaat~

in bet Handvest

kre~g.

De bijdr8ge die Smuts leverde tot het totstandkomen van
een algemene vergadering in de Organisatie der Verenigde
naties was over het algemeen slechts technisch.

Als

voorzitter van de Kommissie van de Algemene Vergadering
had hij een grote invloed op de besprekingen in deze
Smuts ontpopte zi ch hi erin als een volleer·-

kommissie.

de speaker die elke situatie handig kon beheren ..
Zijn bijdrage tot de totstandkoming van een Raad voor
Ekonomische en Sociale Aangelegenheden of de Ecosoc was
zeer groot.

In tegenstelling echter met zijn vroegere

methode ging hij in dit verband

~mpirisch

te werk het

gebrek aan een volwaardige ekonomische en sociale samenwerking, dat hij gezien had v6or de tweede
was voor hem een voorname oorzaak van de
oorlogo

wereldoorlog~

twe~de

wereld-

De ervaring had hem dus geleerd dat de ekono-

mische en sociale faktor levensbelangrijk was.
De funkti onele ongGli j khei d tussen de Stq ::enleden die in
he\ ni eu,we Charter ingevo :_;rd werd 9 vond in J C. Smuts~
o

een grote aanhanger.
Ook bier ging hij weer empirisch
te werk:
de ervaringen, voGrtgesproten uit de unanimi-

J(-)9

teitsregel of de gelijkheidsregel in bet P~kt van de
Volkenbond, werd ook door hem beschouwd als een oorzaak
van de mislukking van de Volkanbond.

In dezelfde zin

is zijn bijdrage tot het hoofdstuk in bet Handvest, dat
de mogelijkheid voor gewapend optreden voorziet, te bestuderen.

Zijn opvatting over de 'vrede met

tanden~

is moeilijk onder te brengen in zijn levensbeschouwing.
Toch blijft Smuts altijd ergens getrouw aan bet Holisme
al lijkt dit op het eerste zicht tegenstrijdig.
Smuts' verdienste in de Internationals Betrekkingen werd
niet overal erkend.

Op de earste plaatS was bet groot-

ste deel van zijn l8ndgenoten niet akkoord met zijn politiek en zijn levensbeschouwing.

Verder werd zijn

bijdrage tot bet Handvest verwaarloosd door de mensen
die het Zuidafrikaanse beleid van afzonderlijke ontwikkeling aanvielen in de Algemene Vergadering.
Ma3r tach bleef

Smuts~

in het grootste gede:el te van de

wereld, een held die bet mensdom van de ondergsng gered
had.
De weg tot disk.ussie is echter open 9 eon beoordeling die
ean zekere diepgang probeert te krijgen stoot onwillekeurig op bepaalde tegenstrijdigheden, bet is moeilijk
om Smuts met andere politieke filosofen te vergelijken?
want hij heeft iets van allen en vormt in zekere zin
een

s~nthese.

Ontegensprekelijk vertoont zijn levens-

beschouwing een heimwee naar ideele
moeilijk volledig te verstaan is.

volma~ktheid,

die
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Enkel belangrijke uittreksels uit de Verklaringen van de
Konferenties die de San Franciscokonferentie voorafgingen.
l.

Declaration of principles, known as the Atlantic
Charter, by the President of the United States and
the Prime Minister of the United Kifdom
August 14, 1941

Joint declaration o_f the President of the United States
of America and the Prime Minister, Mr .. Churchill, representing His Majesty's Government in the United Kingdom,
iirst~

their countries seek no aggrandijement, territorial or other; ....
Ffth, they desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the
object of securing, for all, improved labo~ standards,
economic advancement and social security;
Sixth, after the final destruction of the Nazi tyranny,
they hope to see established a peace which will afford
to all nations tho means of dwelling in safety within
their own boundaries, and which will afford assurance
that all the men in all the lands may live out their
lives in freedom from fear and want;
11.

Declaration

....

by United Nations

January l, 1942
A joint declaration by the United States of America, the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
the Union of Soviet Socialist Republics, China, Australia, Belgium~ Canada, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia,
Dominican Republic, Bl Salvador 9 Greece~ Guatemala,
Haiti, Honduras, India, Luxembourg, Netherlands, New
Zealand~ Nicaragua, Norway, Panama, Poland~ South Africa
Yugoslavia.
The Governments signatory hereto,

..•

I7l

(1)

8cch Government pledges itself to employ its full

resources, military or economic, against those members
of the Tripartite Pact and its adherents with which
such government is at war.
(2) ~ach Gov3rnment pledges itself to c~perate with
the Governments signatory hereto and not to make a
separate armistice or peace with the enemies.
The foregoing declaration may be adhered to by
Qther n8ticns which are, or which may be, rendering
material assistance and contributions in the struggle
for victory over Hitlerism.

111.

The Moscow pqct declaration of four nations on
General Security
Released November l, 1943

The governments of the United States of America, the
United Kingdom, the Soviet Union and China~ ...
••• jointly
l.

declare~

That their united action, pledged for the prosecu-

tion of the war against their respective enemies 9 will
be continued for the organization and maintenance of
peace and security •••.

4.

That they recognize the necessity of establishing

at the earliest practicahle datG a general international organization, based on the principle of the sovereign e~uality of all peace-loving ~tates, and open
to membership by all such

,. ,

~tates,

or-

large and small, for

the maintenance of international peace and security.

5.

That for the purpose of maintaining international
peace and security pending the re-establishment of law
and order and the inauguration of a system of general
security 9 they will consult with one another an~ as
occasion re~uires with other members of the United Nations #ith a view to
community of nations;

joint action on behalf of the

I7?

7.

That they will confer and co-operate with one another and with other members of the United Nations to
bring about a pftctical gc;ner;::;_l agreement with respect
to the regulation of armaments in the pos!war period.
lV.

The Tehran Conference
Declaration of the three Powers
December 1, 1943
We -- The President of the United Ststes, the Prime Minister of Great Britain, and the Premier of the Soviet
Union,
•v • • •
\etl 1
d t
. +vl. on t h a. t our "111a
I
v1 e express our
e erm1na
ti ons shall
work together in war and in the peace that will follow.
And as to peace -- we are sure that our concord will win
an enduring Peace.
We recognize fully the supreme responsibility resting upon us and all the United Nations
to make a peace which will command the goodwill of the
overwhelming mass of the peoples of the world and banish
the scourge and terror of war for many generations.
V.

Protocol of the proceedings of the Yalta Conference
(Issued on March 24, 1947)
the heads of gove~ments of the United States of America~ the United Kingdom 9 and the Union of Soviet
Soc i a l i s t R e pub 1 i c s , l . . .
1 •. World Orgqnization
It vvas decided~
1. that a United NRtions Conference on the proposed
world organization should be sommoned for Wednesday~ 25th
April, 1945, and should be held in the United States of
America.
2. the nations to be invited to the conference should
be~

(a)

the UnitGd Nations as they existed on the 8th

(b)

February, 1945, and
such of the Associated Nations as have declared
war on the common enemy by the lst March, 1945.

17'-:)

When the Conference on World Grganization is held,
the delegates of the United Kingdom and the United
States of Americ~ will support a proposal to admit
to original membership two Soviet Socialist Republics,
i.e . the Ukraine and Byelo-russia.
Ui t~ S ••"RNEg Uni~ed Nations l)rimer, Rinehart and Co.,
He'N York, I948.

lndeling van de DUj,TBl\.HTON OAKS CON\TERSATIONS ON 'VORLD
OB.G.ANIZATION; August ':2I-October 7, I944.
Chapter I Purposes.
II Principles.
III 1:embership.
IV Principml Orga11s.

V The General

Assembly~

A Composition.
B TPunc tions and Po,Ners.

C Voting.
D. Procedure.
VI rrhe security cO"LillC il: idem.
VII .A.n Ir1ternational Court of Justice.
VIII Ar8llgements: Pacific settlement of Disputes.
Determination of threats to the
peace or acts of aggression,
and action with respect thereto.
Regional Arrangements.
IX Arrangements for Internation:-=31 Economic and
Social Co-operation.
X The Secretariat.
XI Amendments.
XII Transitional Arrangements.
Ui t~ United Wations Documents, I91I-I945, Roy'=tl Inst.
of Internation:1l /\_ffairs, JJondon, Ne1N york9 I946.

174BIJLAGE II: :.~nkele besproken artikels ui t het Handvest.

Ch. I. Art. ~· Par. ~g .Noth~ne contained in this present Charter
shall authorlse the dnlted Nations to intervene in matters which
are essentiall v 'rl/tthin the domestic jurisdiction of any ~tate or
shall rec1uire the dembers to submit such matters to settlement
under the present Charter? but this principle shall not prejudice
the application. of enforcement measures u...Yl.de:r Chapter VII-9
Ch. IV i\rt~ Par. 2~ Each l''Jember shB,ll have not more than five
representatives in the General Assembly.
Ch. IV. '\rt 1~5, Par. I(b): The Gener::U Assembly shall initiate stu
dies ~md make recomendations for the purpose of~ Promoting international cooperation in the economic, social, cul t1.;.ral 1 educationa
and health fi.elds, and assisting in the realization o: hunan right
and fundamental freedoms for all without distinction as to race~
sex, language, or religion.
Ch. IV. Art. 18 9 Par. ?~Decisions of the General Assembly on important questions shall be mn. de by trvo-thirds majority of the
members present and voting •••
Ch. V. Art. 27 1 I)ar. 3: Decisions of the Secuti ty Co·uncil on all
other matters Bhall be rnade by an affinnative vo +.e of seven mem·"
bers, including the concurring votes of the permanent members;
provided that, in decisions under Chapter VI .. and u.YJ.der paragraph
) of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

o.

+

Ui t het Volkenbonds

l)akt.~

Art. 3., Par 4.
At j ieetings of the A.ssembly, each 1Wember of the League shall have
one vote, and may have not :·1ore than three .Representatives.,
.~"~~rt. 5. Par I.Except weere otherwise expressely provided in this
Covenant or by the terms of the present rrreaty, decisions at a-..
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DIE BYDRAE V.~~N GENER.AAL J. C. SI·IUTiS 'I'CT DIE '1''\~··I'Sjr.--..NDKOr'IING
VAN DIE HANDVES VAN DIE V.V.

--------- ..--

deur Lie. D.J.J.Timmermans

J.Co Smuts se bydrae tot die totstandkoming van die Handves van
die V• Vo is veelsydig
Tog is daar ~n duidelike element van eenheid.,
naamlik sy filosofiese oortuiging van die Holismeo
Dit het nie net
'n groot i.~.1vloed gehad op sy wcrksaam,1ede in die kader van die ontstaan va.Yl die V V. 0 o nie, maar was al bepalend vir die gees waarin
hy die voorbereidende werk gedoen heto
Die eerste deel van die studie is gewy aan die leer van die
Holisme, die leer wat s& dat alles groei na ~ geheel, en dat die dele
van die geheel in hulle onderlinge verhoudings en in hulle wese deur
die bestaan va.11 die geheel beinvloed word.
Di t is nie net 'n
inleiding nie, want Smuts se bydrae tot die internasionale gemeenskap
bestaan grootliks in sy opvattings oor die geheel, en sy leer het
eintlik 'n nuwe basis geskep waarop internasionale betrekkings
gegrond kan word.
o

o

In die tweede deel is Smuts se praktiese bydrae tot bepaalde
hoofstukke van die riandves geskets met verwysings na sy lewensbeskouing..
Daar is sy regstreekse tyJ.rae tot die ontstaan van die
Preambule van die Handves, deur homself antwerp en gevolg deur al
Verder word
die stadia van bespreking in voorbereidende komiteeso
sy bydrae as voorsitter van die kommissie vir sake rakende die
toekomstige Algemene Vergadering, waarin hy skitterende voorsittersen koordinerende werk verrig het, bespreek.
Ook tot die ontstaan
van die ECOSOC het i3muts 'n belangrike bydrae gelewer deur sy
oorlogstoesprake en verder uiteensettings tydens die San FranciscoKonferensie.
Smuts het ook bygedra tot 'n meer realistiese visie insake die
erkenning van magsfaktore, deur die beklemtoning van die noodsaak-·
likheid van funksionele ongelykheid en gelykheid van regte en pligte.
Daaruit het die vetoreg ontstaan in die Veiligheidsraad en versienings vir gewapende optrede deur die V.V.O. magte.
In die slot word korte beskouings ge'vvy aan die erkentlikheid
teenoor Smuts vanwee die Afrikaners? die Belgiese Volk en die
VoVo lede in '1946.
Verder word 'n d-'-skussie geopen oor Smuts se
teoretiese bydrae, met vermelding V8-.LYJ. enkele onbeantwoorde vrae,
soos byvoorbeeld in verband met die doel vQn die internasionale
gemeenskapo

THE CONTRIBUTION OF GENERAL J.C. SMUTS TO
THE REALISATION OF THE CHARTER OF THE U.N.
by Lie. D.J.J. Timmermans
J.C. Smuts's contribution to the realisation of the
Charter of the U.N. is many sided.
There is however a clear
element of unity in it, namely his philosophical conviction
of Holism.
That conviction was not only of great influence
on his activities relevant to the origin of the U.N., but it
was all-determining for the spirit in which he did the preliminary work.
The first part of the study is devoted to the doctrine of
Holism, the doctrine that says that everything is growing to a
whole and that the parts of the whole are influenced by the whole
in their mutual relations and in their nature.
This is not only
an introduction, as Smuts•s contribution to the international
community exists to a great extent in his conception of the
whole and his doctrine has created in fact a new base on which
the international relations can be groundedo
In the second part .Smuts's practical contribution to some
chapters of the Charter is outlined with reference to his view
of life.
There is his contribution to the origin of the
Preamble, drafted and followed through all phases of discussion
in preliminary committees, by himself.
His contribution in his
capacity as Chairman of the Commission for matters concerning
the future General Assembly, in which he did fantastic work is
outlined subsequently.
Smuts also contributed to the origin
of the ECOSOC by his war speeches and further explanations
during the San Francisco Conference.
Smuts also contributed
to a more realistic vision concerning the acknowledgement of
power factors.
This was achieved by the accentuation of the
necessity of functional inequality and equality of rights and
From this thR veto right, as well as provisions for
duties.
armed action by the U.N. forces originated.
After some brief considerations on the acknowledgement to
Smuts by the Afrikaners, the Belgian people and the U.N.
members in 1946, as conclusion, a discussion on his theoretical contribution and some unanswered quesions, e.g. concerning the end of the international society, was held.
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