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den: men kon daar lustig over gaan fantaseren waarbij men, door wensvoor-
stellingen gedreven, aannam dat de sociale realiteit in overeenstemming was
met de schoonklinkende wetten en decreten die afgekondigd waren.

Naast diegenen die nevens of in plaats van de parlementaire demoeratie
een corporatief stelsel wilden gaan opbouwen, waren er anderen die, op
zichzelf aanhangers van die democratie, van mening waren dat zij in Neder-
land meer en meer faalde doordat zij tot verbrokkeling en versplintering
van het politieke leven geleid had. Wat bleef in die omstandigheden van
'de eenheid van het Nederlandse volk' over? Moest men niet veeleer zoeken
naar wat verbond dan naar wat verdeelde 1 En had het dan geen zin om
als eerste aanloop te trachten, regionaal die verbrokkeling te overwinnen
door binnen elk gewest de 'organische samenhang' te onderstrepen 1 Dat
waren denkbeelden die in de vooroorlogse jaren Iller en daar in de buiten-
provincies waar men zich bij het westen des lands achtergesteld voelde, met
name in Limburg, Noord-Brabant en Groningen, een zekere weerklank
vonden.
De afkeer van de politieke versplintering werd in menige kring door de

economische malaise gestimuleerd. 'De machteloosheid van regering en
wetgever om door forse maatregelen het demoraliserende werkloosheids-
verschijnsel tegemoet te treden, gaf, aldus weer de Enquêtecommissie,
'aanleiding tot velerlei kritiek op en afkeer van het parlementaire bestel en
de functionering daarvan.'! Wie meende dat men de werkloosheid door
een veel actiever eonjunctuur-politiek effectiefkon bestrijden, moest tegelijk
constateren dat het bij de heersende politieke verdeeldheid niet mogelijk
was, voor zulk een andere aanpak een duidelijke meerderheid in de volks-
vertegenwoordiging te krijgen. Bij de een leidden algemene gevoelens van
frustratie, bij de ander een afschuw van alles wat 'rood' was, tot de roep
om 'een sterk gezag' - dat 'sterke gezag' dacht men zich dan in allerlei
vormen en gradaties die in elk geval dit element gemeen hadden dat 'het
praatparlement' , zo men het al niet geheel wilde afschaffen, veel zwakker
zou komen te staan in zijn relatie met de regering. Tekenend was het bij-
voorbeeld dat in een rapport dat in '36 door een commissie onder voor-
zitterschap van Goseling aan het bestuur van de Rooms-Katholieke Staats-
partij werd uitgebracht, voorgesteld werd, het recht van vereniging en de
persvrijheid te beperken en onder bepaalde omstandigheden de wetgevende
bevoegdheid, overigens na goedkeuring door het parlement, alleen aan de
regering op te dragen. Nog verder ging de jonge katholieke politicus Remme
die in '35 hoogleraar in het staatsrecht geworden was aan de Katholieke
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