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Hoge Raad:
‘s p ij t ’ va n
houding
in WO II
Door een onzer redacteuren
Den Haag. De Hoge Raad is „b e va n -
gen door spijt” en „diep bedroefd”
over het eigen oorlogsverleden. Dit
zei president Geert Corstens van het
hoogste rechtscollege gisteren bij de
presentatie van het boek De Hoge
Raad en de Tweede Wereldoorlog van de
Nijmeegse hoogleraar Corjo Jansen
en universiteitsdocent Derk Vene-
ma.

Het boek verscheen in opdracht
van de Hoge Raad, die daarmee voor
het eerst publiek verantwoording af-
legt over de eigen, beladen oorlogs-
geschiedenis. De studie is mede ge-
baseerd op de archieven van de Hoge
Raad. Deze raakte al tijdens de oor-
log in opspraak, doordat de raadshe-
ren de ariërverklaring tekenden en
de afzetting van de Joodse president
Visser accepteerden. Het boek schetst
een beeld van beroepsblindheid, ge-
brek aan moed en een ontbrekende
antenne voor de (ondergrondse) pu-
blieke opinie.

Uit de studie komt naar voren dat
de Hoge Raad wel incidenteel bij de
bezetter protesteerde, maar op cruci-
ale momenten zweeg of zich confor-
meerde. Een zuivering meteen na de
oorlog mislukte. De studie wijst als
verantwoordelijke daarvoor de eerste
naoorlogse president Jan Donner
aan, onder wie „het grote verdrin-
gen” begon. Donner, grootvader van
de minister, wist door handig net-
werken en een „behendig steekspel”
de raadsheren uit de wind te houden.

De huidige president Corstens
noemde gisteren het ontbreken van
een krachtig publiek protest door de
Hoge Raad destijds een schrijnend
gemis. Het rechtscollege als „kathe-
draal van het recht en hoeder van
r e ch t va a r d i g h e i d ” bleek niet opge-
wassen tegen de bezetter. De hoogste
rechters in België en Noorwegen ge-
droegen zich eervoller.
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Druk op België groeit met de dag

Door onze correspondent
Petra de Koning
Brussel. Het zou weer een lange
nacht worden, een nieuwe scène in
een „onaangenaam schouwspel”, zo-
als een politieke onderhandelaar gis-
teren zelf zei: de zes aanstaande rege-
ringspartijen van België kwamen
gisteravond opnieuw bij elkaar om
tot een begroting te komen voor
2012. Met stevige ruzies en onder
grote druk. De Europese Commissie
dreigt met sancties, de financiële
markten vinden België onbetrouw-
baar. Dus stijgt de rente. En de spread,
het renteverschil met landen die wel
betrouwbaar worden gevonden.

Al vanaf afgelopen weekend komt
steeds dezelfde vraag terug: worden

we morgen wakker in een land met
een begroting? Naast de ergernis
over het onvermogen van politici om
tot een akkoord te komen – en in elk
geval nooit snel – is er in België nu
ook ernstige bezorgdheid over de ei-
gen welvaart. En die bezorgdheid
groeit elke dag zonder begroting .

Na ruim een jaar van politieke pro-
blemen over de verdeling van geld en
bevoegdheden voor Vlaanderen,
Wallonië en Brussel, raakt België nu
vast door een klassieke links-rechts
tegenstelling. De politieke onder-
handelaars zoeken 11,3 miljard euro
en volgens de socialisten moet een
flink deel daarvan worden binnenge-
haald door extra belastingen, waar
vooral de Vlaamse liberalen en chris-
ten-democraten zich tegen verzet-
ten. Die willen dat de arbeidsmarkt
en de pensioenen worden hervormd.

De ruzies die de politieke onder-
handelaars erover hebben, raken ook
weer aan de gevoeligheden en het
wantrouwen tussen Vlamingen en
Franstaligen. De Parti Socialiste va n
formateur Elio Di Rupo, oppermach-
tig in Wallonië, bevestigde voor Vla-
mingen het clichébeeld dat Fransta-
ligen vooral graag hun werklozen be-

schermen. En de Franstaligen weten
weer waarom ze Vlaanderen zo
rechts vinden: daar beschermen ze
het liefst hun ondernemers.

Ook als België vandaag wakker
wordt met een begroting, zijn de ge-
volgen van die ruzies niet zomaar

weg. Er was al niet zo’n groot ver-
trouwen dat de aanstaande regering,
onder leiding van Elio Di Rupo, sta-
biel zou zijn. Dat vertrouwen is nu
nog kleiner geworden.

Ook Di Rupo zelf komt er slechter
uit. De leider van de Franstalige soci-
alisten, zoon van een Italiaanse mijn-
werker, had voor de Vlamingen nog
niet bewezen dat hij ook hún pre-
mier kon zijn. Maar uit opiniepeilin-
gen bleek dat hij in Vlaanderen be-
hoorlijk populair was. Nu horen Vla-
mingen hun politici en commentato-
ren al dagen zeggen dat Di Rupo
traag is en niks durft. De voorzitter
van de Vlaamse sociaal-democraten,
Bruno Tobback, zei gisteren dat de
PS „zich niet gedraagt als een partij
die de premier moet leveren”.

Als België vandaag nog steeds
geen begroting heeft, zal het land
nog heviger onder druk komen te
staan. De Europese Commissie liet
gisteren nog eens weten dat België
half december een begroting moet
hebben, goedgekeurd door het parle-
ment. Het lijkt onmogelijk dat Bel-
gië die deadline haalt. De Commissie
kan het land dan een boete opleg-
gen.

Eerst dreigde ruzie tussen
Vlamingen en Walen België te
splijten, nu ruziën links en
rechts over de begroting. De
druk van de markt groeit.
Europa dreigt met sancties.
En de Belgen zijn ongerust.

Europese obligaties
Vier dagen voor de parlements-
verkiezingen in Spanje, heeft het
land gisteren een recordrente
moeten betalen voor een tien-
jaars staatsobligatie: 6,97 pro-
cent voor een lening van 3,56
miljard euro, net onder de psy-
chologisch belangrijke grens
van 7 procent.
Ook buurland Frankrijk zag de
kosten om te lenen fors oplo-
pen. Bijeen emissie van twee- en
vijfjaars staatsleningen van in
totaal 6.98 miljard euro betaal-
den de Fransen ruim een half
procentpunt meer dan vorige
maand, respectievelijk 1,85 en
2,82 procent.
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